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Rozwój architektury rezydencjonalnej w Rzeczypospolitej przypada na wiek
XVI. Na jej obszarze powstają wówczas liczne paáace i dwory. W zaleĪnoĞci od
rangi i moĪliwoĞci fundatorów rezydencje przyjmują róĪną formĊ architektoniczną. Skáadają siĊ na to wpáywy architektury wáoskiej oraz Ğredniowieczna tradycja
budowlana1. W architekturze siedzib magnackich i szlacheckich równowaĪnymi
z funkcją obronną stają siĊ funkcje reprezentacyjna i mieszkalna. Dwory wznoszone przez Ğrednio zamoĪną i drobną szlachtĊ posiadaáy znacznie skromniejszy
program oraz formĊ architektoniczną, tworząc wraz z parkiem zespoáy dworsko-parkowe. Na LubelszczyĨnie ich najwiĊksza liczba skoncentrowana byáa w centralnej i póánocnej czĊĞci województwa.

* Niniejszy artykuá oparty jest na rozdziale mojej pracy doktorskiej. K. L. Boguszewska, Architektura obiektów budowlanych towarzyszących zaáoĪeniom rezydencjonalnym w Polsce poáudniowo-wschodniej (obszar Lubelszczyzny), dysertacja napisana pod kierunkiem dr hab. inĪ. arch.
E. Przesmyckiej, prof. PWr., Politechnika Wrocáawska.
1
I. Rolska-Boruch, „Domy PaĔskie” na LubelszczyĨnie od póĨnego gotyku do wczesnego baroku, Lublin 2003, s. 13.
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Rozpatrując tematykĊ zaáoĪeĔ rezydencjonalnych, naleĪy wyjaĞniü terminologiĊ dotyczącą rezydencji – paáacu i dworu. W XVI wieku okreĞlenia te byáy synonimami stosowanymi zamiennie. Wedáug Andrzeja OpaliĔskiego dwór to budynek wzniesiony z drewna bądĨ murowany, który posiadaá jedną kondygnacjĊ.
Paáacem zaĞ byá budynek murowany o dwóch kondygnacjach. Trzecim typem
budynku byá zamek, który oprócz funkcji mieszkalnej peániá rolĊ obronną. Skáadaá siĊ z czterech skrzydeá otaczających dziedziniec2. Encyklopedia powszechna
Samuela Orgelbranda mianem paáacu okreĞlaáa „wspaniaáy gmach mieszkalny3”.
NazwĊ „dwór” de¿niowaáa dwojako: jako dom paĔski, „czyli budynek wraz
z otoczeniem”, albo orszak, czyli dwór monarchy4. Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej dworami wiejskimi nazywa „parterowe budynki
z drzewa albo muru”, stanowiące jeden z trzech (oprócz zamków i paáaców) domów mieszkalnych na polskiej wsi. Dwór okreĞlany bywa czĊsto mianem „dworzyszcza”, co na wsi równowaĪne byáo z terminem „siedlisko”. Pod tym pojĊciem rozumiano bowiem caáy zespóá dworsko-parkowy. Siedliskiem okreĞlany
byá takĪe maáy folwark lub obszar rolny naleĪący do niewielkich gospodarstw
dworskich5. Wedáug Glogera „Dwór powinien mieü ogrody i sady pod okny, podwórze przestronne dla gospodarskiego domu, dla kuchni, piekarni, stajen, wozowni i innych budynków”6.
W artykule przyjĊto podziaá zaáoĪeĔ rezydencjonalnych na paáacowo-parkowe i dworsko-parkowe. Związane jest to z tym, Īe dwory czĊsto nazywane byáy
paáacami, a ich forma naĞladowaáa architekturĊ rezydencji magnackich (przykáadem zespóá paáacowo-parkowy w Moroczynie). Pod koniec XIX wieku, ze
Ibid., s. 18.
Ibid., s. 261.
4
S. Orgelbrand, Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, t. 4, Warszawa 1899, s. 587.
5
Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 2, Warszawa 1901, s. 74.
6
Ibid., s. 74. Pod hasáem dwory wiejskie w Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej Zygmunta Glogera znajdziemy opis otoczenia „Domu wielkiego podle ogródka”. Wedáug Glogera „Caáy
dwór nowy pokryty byá «dekiem». W pobliĪu staá «Ğpichlerz do chowania wszelakich legumin»
czyli, jak póĨniej nazywano, lamus. Pod nim znajdowaáa siĊ piwnica «sklepista» z murowanym
w niej kominem (zapewne do nabiaáu), a niedaleko znajdowaá siĊ «cháodniczek (altana) niewielki
z drzewa dranicami pokryty». Stajnia wielka murowana z kamienia z oknami szklanemi i puáapem
gliną naáoĪonym. Od tej stajni idąc ku wrotom, jest áaĨnia z sienią i Ğwiateáką maluĞką, a byáa takĪe przy wrotach wjazdowych i druga stajnia murowana z kamienia kryta dranicami a w niej piec
prosty, trzy okna szklane, drabiny i Īáoby w porządku. Nad wrotami wybudowany byá «sernik»,
obok zaĞ czwartej z rzĊdu stajni znajdowaá siĊ «sadek wiĞniowy i wpodle ogród, co sieją w nim
warzywo wszelakie ogrodne». «Sadek i ogród ogrodzony byá czĊĞcią tynem, czĊĞcią proszczami
i Īerdziami». Naprzeciwko browaru z izbami do robienia i suszenia sáodu znajdowaá siĊ ogród
wielki, w którym siewano konopie i mak, otoczony páotem plecionym. Przy tym ogrodzie staáa
«paĨdziernia do suszenia konopi i lnu». Sadu owocowego byáo morgów trzy. Gumna skáadaáy siĊ
ze stodoáy wielkiej o 4-ch wrotach, z dwuch Ğpichlerzy (jeden dla ziarna, drugi na skáad rzeczy
rozmaitych) i z 4-ch chlewów”. [Za:] Gloger, op. cit., s. 74-86.
2
3
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wzglĊdu na skalĊ zespoáów, niektóre majątki na LubelszczyĨnie – m.in. zespoáy
w Snopkowie, Popkowicach, Jastkowie czy Osmolicach (rezydencje klasy¿kowane jako paáace) – zostaáy okreĞlone mianem zespoáów dworsko-parkowych.
Jeszcze inaczej wyglądaáa sytuacja w mniejszych oĞrodkach wáasnoĞci dworskiej, które przeksztaácane byáy na folwarki, zachowujące pierwotne rozmieszczenie zabudowaĔ7.

Wzorniki projektowe sztuki ogrodowej
W XVIII i XIX wieku olbrzymi wpáyw na ksztaátowanie europejskich zaáoĪeĔ
rezydencjonalnych miaáy wzorniki sztuki ogrodowej, stanowiące Ĩródáo gotowych
projektów budynków typowych dla ogrodów swobodnych, takich jak: oranĪerie,
pawilony, mosty, kaplice czy Ğwiątynie, a takĪe meble i rzeĨby ogrodowe.
1. Wzorniki zagraniczne
Wiek XVIII przyniósá ze sobą zainteresowanie egzotyką i sztuką Dalekiego
Wschodu. Twórcy ogrodów czerpali inspiracje projektowe z kultury i architektury
chiĔskiej. Bardzo popularne byáy wówczas traktaty Williama J. Halfpenny’ego8,
Williama Chambersa9 i Paula Deckera10. Pomieszczone w tych traktatach wzorniki w duĪej mierze oparte byáy na chiĔskiej sztuce ogrodowej, zawieraáy teĪ
szereg przykáadów budynków egzotycznych11.
W XIX wieku na terenie Rzeczypospolitej w parkach i ogrodach paáacowych
oraz dworskich powstawaü zaczĊáy róĪnego typu budowle ogrodowe. NajwiĊkM. Kseniak, Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim, cz. 1: Od Trawnik do àĊcznej
wzdáuĪ Wieprza, Lublin 1981, s. 28.
8
W. J. Halfpenny, Rural architecture in the gothick taste: being twenty New design, for temp
les, garden-seats, summer-houses, lodges, terminie, piers,&c. on sixteen copper plater. With instructions to workmen, and hints where with most advantage to be erected, Londyn 1752, s. 1-20.
9
W. Chambers, Desseins des edi¿ces, meubles, habits, machines, et ustenciles des Chinois.
Gravés sur les originaux dessinés à la Chine… Auxquels est ajoutée une description de leurs temp
les, de leurs maisons, de leurs jardins, ParyĪ 1757, s. 1-19; idem, Dissertation on Oriental Gardening, Londyn 1772, s. 1-94.
10
P. Decker, Ghotic Architecture Decorated, Consisting of a Large Collection of Temples, Banqueting. Summer and Green Houses, Gazebo’s, Alcoves, Faces, Garden and Umbrello’d Seats, Terminari’s and Rustic Garden Seats, Rout Houses, and Hermitages for Summer and Winter, Obelisks,
Pyramides, etc.. Many of Which May Be Executed with Pollards Rude Branches and Roots of Trees.
Being a Taste Entirely New. Likewise Designs of Ghotic Orders, with Their Proper Ornaments, and
Rules of Drawing Them. The Whole Engraved on Twelve Copper Plates, Londyn 1759.
11
A. MorawiĔska, Augusta Fryderyka MoszyĔskiego Rozprawa o ogrodnictwie angielskim
1774, Wrocáaw – Warszawa – Kraków – GdaĔsk 1977, s. 68.
7
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szy wpáyw na ich wygląd i charakter miaáy w tym czasie sztuka antyczna, mit
arkadyjski, egzotyka, a takĪe architektura Ğredniowiecza12, która prezentowana
byáa wáaĞnie we wzornikach. W ogrodach projektowano klasyczne Ğwiątynie inspirowane antykiem13, czĊsto pojawiaáy siĊ egzotyczne obiekty, takie jak: chiĔskie pawilony, pagody, áukowate mostki, meczety, minarety itp.
Na terenie województwa lubelskiego áukowate mostki nawiązujące do kultury
i sztuki Dalekiego Wschodu pojawiáy siĊ w kilku zaáoĪeniach paáacowo-parkowych, miĊdzy innymi w parku paáacowym w Rejowcu, naleĪącym do rodziny
Budnych, czy w sáynnym zespole paáacowo-parkowym w Puáawach, projektu
ksiĊĪnej Izabeli Czartoryskiej. W tym ostatnim na terenie Ogrodu Dolnego usytuowany zostaá takĪe pawilon chiĔski o planie szeĞcioboku.
Wzornikiem, który propagowaá ogrody chiĔskie w Europie, byá takĪe wzornik publikowany przez francuskie wydawnictwo Le Rouge14, które prezentowaáo
wiele angielskich, francuskich i niemieckich realizacji, z dokáadnym przedstawieniem obiektów maáej architektury i zastosowanych detali architektonicznych.
Architektura ogrodowa XVIII-XIX wieku czerpaáa z form gotyckich, greckich
i rustykalnych. Powstawaáo wiele budowli ogrodowych inspirowanych tymi formami, począwszy od pawilonów, kaplic i ĞwiątyĔ, a koĔcząc na bramach i ogrodzeniach ze wzornika Batty Langleya. Neoklasyczne obiekty wznoszono w parkach sentymentalnych, w ogrodach romantycznych zaĞ charakterystycznymi elementami byáy rzeĨby i monumenty. CzĊsto pojawiaáy siĊ takĪe róĪnego rodzaju
lapidaria. Ogrody te bowiem posiadaáy równieĪ charakter patriotyczny15.
Na LubelszczyĨnie bardzo popularna staáa siĊ architektura neogotycka poĞród
budowli towarzyszących zaáoĪeniom rezydencjonalnym. Z tego okresu na terenie
badanych zaáoĪeĔ rezydencjonalnych zachowaáo siĊ wiele obiektów: bramy, kordegardy (Stryjów, JabáoĔ, Kryáów), a takĪe budynki gospodarskie (stajnie w Doáhobyczowie) i przemysáowe16. Neogotyckie kaplice grobowe wzniesione zostaáy
w zespole dworsko-parkowym w Neplach oraz w Malicach. Pawilony ogrodowe,
w tym budynki oranĪerii, czĊsto zakáadane byáy na planie prostokąta z rotundą
umieszczoną w naroĪu. Przykáadem tego typu budynków byáy – nieistniejące juĪ
12
A. Zachariasz, Budowle w ogrodzie historycznym, [w:] Architektura ogrodowa. Obiekty architektoniczne w kompozycjach ogrodowych. Historia i wspóáczesnoĞü, red. A. Mitkowska, Z. Marek, K. Hodor, Kraków 2007, s. 18.
13
Ibid., s. 19.
14
G. L. Le Rouge,, Detail des nouveaux jardins a la mode, ParyĪ 1777.
15
J. Bogdanowski pisaá: „[…] treĞciowo związaá siĊ juĪ nie z antyczną, lecz rodzimą „gotycką”
lub patriotyczną wrĊcz tradycją, formalnie zaĞ z typem „obrazkowym” (picturesque) [...]”. [Za:]
J. Bogdanowski, Problemy genezy i systematyki polskiej sztuki ogrodowej, [w:] Architektura rezydencjonalna historycznej Maáopolski. Materiaáy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, àancut
1982, s. 35.
16
Ibid., s. 97.
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– neogotyckie oranĪerie w Kryáowie i Posadowie17. WieĪĊ posiadaá takĪe pawilon
ogrodowy w zespole dworsko-parkowym w Woskrzenicach DuĪych, w zespole paáacowym w RóĪance zaĞ do chwili obecnej zachowaá siĊ pawilon peániący
w przeszáoĞci funkcjĊ wieĪy ciĞnieĔ.

Ilustracja 1. Typowe plany pawilonów ogrodowych, oprac. K. L. Boguszewska (na
podstawie: G. Cioäek, Ogrody polskie. I. Przemiany treĈci i formy, Warszawa 1978).

Z innych wzorników XIX wieku naleĪy wymieniü prace Johanna Karla (Jeana-Charles’a) Kraffta18 (architekta niemieckiego pochodzenia, pracującego we
17
O neogotyckich zabytkach Lubelszczyzny, w tym takĪe o rezydencjach, pawilonach ogrodowych, oranĪeriach i bramach, pisaá Jerzy ĩywicki. Por. J. ĩywicki, Architektura neogotycka na
LubelszczyĨnie, Lublin 1998.
18
J. Ch. Krafft, Plans des plus beaux jardins pittoresques de France, d’Angleterre et d’Allemagne
... Plans of the most beautiful picturesque gardens in France, England and Germany... Plæne der
schoensten und malerischten gærten, Franckreichs, Englands und Deutschlands..., 1809; idem,
Recueil d’architecture civile: contenant les plans, coupes et élévations des châteaux, maisons de
campagne, et habitations rurales, jardins anglais, temples, chaumières, kiosques, ponts, etc., situés,
aux environs de Paris et dans les departemens voisins, avec les decorations interieures, et le detail
de ce qui concerne l’embellissement des jardins; ouvrage composé de 121 planches grand in-folio,
accompagné d’un texte explicatif, 1812.
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Francji) oraz Johna Buonarottiego Papwortha19 (angielskiego architekta, wspóázaáoĪyciela Royal Institute of British Architects).
2. Wzorniki polskie
Polsce powstawaáy takĪe wzorniki rodzime, z których najbardziej popularne
byáy dziewiĊtnastowieczne traktaty prezentujące typy dworów i paáaców, a takĪe
obiektów maáej architektury. Przykáadem moĪe byü tutaj wzornik pod tytuáem
Plany budowli obejmujące rozmaite rodzaje domów, mieszkaĔ wiejskich róĪnych
wielkoĞci, koĞcioáów, gmachów publicznych, mostów, ogrodów, monumentów itp.
szczegóáów autorstwa Adama IdĨkowskiego20, stanowiący bogate Ĩródáo ikonogra¿i i inspiracji dla magnaterii i bogatej szlachty.
Pisząc o wpáywach na ksztaátowanie otoczenia polskiego dworu, nie moĪna
zapominaü o traktatach wczeĞniejszych, bĊdących zbiorem reguá i porad dotyczących gospodarowania majątkiem ziemskim. W rozprawach tych poruszane byáy
zagadnienia grodzenia dóbr, wielkoĞci bram i przejazdów.
Do jednych z najciekawszych naleĪy praca Andrzeja ĝwitkowkiego Budowanie wiejskie dziedzicom dóbr21 z roku 1782. Interesujące są rozdziaáy XI i XVIII,
gdzie autor pisze o „bramach y drzwiach roznych”, a takĪe „O sposobie robienia
dobrych drog, o ogradzeniu sadow, ogrodow”. Wedáug ĝwitkowskiego:
„[...] Dwór i Folwark kaĪdy powinien mieü przyzwoity wjazd i wyjazd,
tym koĔcem daie ¿Ċ iedna lub dwie bramy na podowrze. [...] brama dofyü
bĊdzie miaáa na 5, 6 áokci fzerokoĞci. [...] Folwark czy ieft murem obwiedziony czy nie, brama powinna byü murowana”.

Andrzej ĝwitkowski opisuje takĪe wygląd starszych bram „przesklepionych
górą”, które zostaáy póĨniej zastąpione przez dwa ¿lary ozdobione „piĊkną ar19
J. B. Papworth, Hints on ornamental gardening: consisting of a series of designs for garden
buildings, useful and decorative gates, fences, railroads, &c.: accompanied by observations on
the principles and theory of rural improvement, interspersed with occasional remarks on rural
architecture, 1823.
20
A. IdĨkowski, Plany budowli obejmujące rozmaite rodzaje domów, mieszkaĔ wiejskich róĪnych wielkoĞci, koĞcioáów, gmachów publicznych, mostów, ogrodów, monumentów itp. szczegóáów
w rozmaitych stylach architektury przez [...] budowniczego rządowego czáonka Akademii Florenckiej Sztuk PiĊknych, Warszawa 1843. Z innych wzorników naleĪy wymieniü prace Karola Chojnackiego, Bronisáawa ĩochowskiego, Franciszka GiĪyckiego, Józefa HolewiĔskiego, Karola Kowalskiego, Karola Kozáowskiego, Henryka Marconiego, Bolesáawa PodczaszyĔskiego, Aleksandra
Zabierzowskiego i Edmunda Jankowskiego.
21
A. ĝwitkowski, Budowanie wiejskie dziedzicom dóbr y possesorom teĪ wszystkim jaką kolwiek zwierzchnoĞü po wsiach i miasteczkach majacym do uwagi i praktyki podane z ¿gurami...,
Lwów 1782, s. 270-271.
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chitekturą”, zwieĔczone wazonami bądĨ „garfcarską robotą”. W swojej rozprawie ĝwitkowski omawia mocowanie i konstrukcjĊ wrót bramy, porusza takĪe
zagadnienie grodzenia dóbr: „JeĪeli cogodnego yeft uwagi gofpodarza to fpofób
ogradzania fwych ladów, ogrodów a nawet i podwórza”22. Wedáug niego najlepszym ogrodzeniem jest ogrodzenie murowane, co oczywiĞcie wiązaáo siĊ z kosztami. W związku z tym ĝwitkowski proponuje alternatywne rozwiązania, takie
jak wiązanie drewniane umieszczone na fundamencie murowanym, oblepione
gliną z wypro¿lowanym okapem, czy teĪ mur kamienny (jeĪeli dana okolica ob¿tuje w ten materiaá). W pracy przedstawione zostaáy sposoby budowania tego
typu ogrodzeĔ, a takĪe proporcje, jakie powinny byü zachowane pomiĊdzy szerokoĞcią fundamentu a wysokoĞcią muru: mur na 2 áokcie wysokoĞci, szerokoĞü
fundamentu na 1,5 áokcia (áokieü staropolski wynosiá 59,6 cm). Ostatnim sposobem wygradzania przestrzeni są wedáug ĝwitkowskiego „Īywe páoty” stworzone
z tarnin, gáogów i máodych jabáonek.
Do najwaĪniejszych jednak polskich traktatów ogrodowych naleĪą prace Augusta Fryderyka MoszyĔskiego23 i Izabeli Czartoryskiej24.
Traktat MoszyĔskiego byá próbą przeáoĪenia myĞli angielskiej i jej gáównych
zasad ksztaátowania ogrodów. Praca zostaáa dedykowana królowi Stanisáawowi
Augustowi Poniatowskiemu. ħródáem inspiracji dla MoszyĔskiego byáa praca
Thomasa Whately’ego Observations on Modern Gardening 25, stanowiąca gáówną wykáadniĊ projektowania angielskich ogrodów swobodnych.
MoszyĔski stworzyá wzór teoretycznego ogrodu w stylu angielskim26. Krajobraz dzieliá na cztery typy: ogrody symetryczne, krajobrazy pogodne, melancholijne i dzikie, co stanowiáo analogiĊ do podziaáu Williama Chambersa27.
Przykáadami tego typu rozwiązaĔ w okresie póĨniejszym byáy: Arkadia Heleny
Radziwiááowej, Puáawy Izabeli Czartoryskiej oraz Zo¿ówka pod Humaniem28.
Fryderyk August MoszyĔski Īyá w okresie póĨnego baroku, stąd teĪ podzielaá
zdanie teoretyków francuskich dotyczące stosowania ogrodów regularnych przy
budynkach rezydencji. Zalecaá mianowicie, aby dziedziniec paáacowy byá brukowany i wydzielony ozdobną balustradą, co nie przyjĊáo siĊ jednak w Polsce,
Ibid, s. 187.
MorawiĔska, op. cit., s. 7-165.
24
I. Czartoryska, MyĞli róĪne o sposobie zakáadania ogrodów, Wrocáaw 1805, s. 2-55.
25
T. Whately, Observations in Modern Gardening, Londyn 1770.
26
Architektem praktykiem, który czerpaá z twórczoĞci Augusta MoszyĔskiego, wprowadzając
ją w Īycie, byá Szymon Bogumiá Zug. WiĊkszoĞü jego realizacji znajdowaáo siĊ w Warszawie i jej
okolicach. Na terenie Lubelszczyzny projekt Zuga zostaá wykonany w Kocku, majątku ksiĊĪnej
Anny Jabáonowskiej.
27
MorawiĔska, op. cit., s. 44.
28
Ibid.
22
23
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gdzie najczĊstszym rozwiązaniem byá kolisty dziedziniec z trawnikiem poáączonym z aleją29. Wedáug autora regularny ogród za paáacem przewidywaá szereg
pawilonów wzorowanych na pawilonach z Marly we Francji:
„Pawilony stawiamy w rzĊdzie tych budowli, przy których wznoszeniu
potrzebna byáa sztuka, wymagają one przeto miejsca wiĊcej pielĊgnowanego niĨli dzikie zaroĞla”30.

MoszyĔski okreĞlaá takĪe zasady ich sytuowania i ornamentyki. Wedáug niego
pawilony naleĪy sytuowaü w pobliĪu paáacu bądĨ dworu. Winny byü o formach
regularnych, bez ornamentów. Projektowane Ğwiątynie bóstw naleĪaáo podkreĞliü
atrybutami umieszczonymi we fryzie budynku. W porównaniu z myĞlą barokową diametralnie róĪne stanowisko zajmowaá odnoĞnie do tworzenia elementów
wodnych w zaáoĪeniach. Zalecaá projektowanie wód o nieregularnym ksztaácie,
urozmaiconym cyplami i wyspami, a takĪe wszelkiego rodzaju strumieni, tym
samym odchodząc od regularnych ukáadów kanaáów. Przy opisach „wód bieĪących” MoszyĔski wspominaá o stosowaniu mostów kamiennych, áączeniu pagórków za pomocą drewnianej káadki, zwanej mostem wiejskim, zrujnowaną arkadą.
Proponowaá teĪ stosowanie drewnianych mostów áukowych (wpáywy wzornika
Chambersa i Halfpenny’ego)31. WaĪną rolĊ w ksztaátowaniu parków MoszyĔskiego odgrywaáy wszelkiego rodzaju sztuczne skaáy, które zalecaá maskowaü
drzewami i krzewami.
Oprócz elementów architektury ogrodowej Fryderyk MoszyĔski koncentrowaá siĊ takĪe na zieleni. Podstawowym elementem parku wedáug niego powinna
byü dzika promenada, poroĞniĊta trawnikiem. Rozpatrując grupy zadrzewieĔ,
autor wyróĪniaá cztery formacje roĞlinne: las (bois), gaj (bocage), lasek (massif)
i boskiet (bosquet)32.
W swoim traktacie MoszyĔski omówiá takĪe róĪne typy budowli ogrodowych,
zgáaszając jednoczeĞnie zastrzeĪenia do pewnych rozwiązaĔ stosowanych w innych krajach:
„Budowle najwiĊcej dodają wspaniaáoĞci i ozdoby. [...] Anglicy namnoĪyli ich zbyt wiele. [...] w swoich ogrodach umieszczają oni áuki triumfalne, wielką liczbĊ pysznych ĞwiątyĔ lub szczątki kolumnad [...]”33.

Ibid., s. 45.
Ibid., s. 47-48.
31
Ibid., s. 48.
32
Ibid., s. 53.
33
Ibid.
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Przestrzegaá wiĊc przed przepychem i nadmierną ich liczbą. Przeciwny byá
takĪe lokowaniu cmentarzy na terenie parku:
„Jedna z rzeczy, które najbardziej nie podobają mi siĊ w angielskich
ogrodach, to cmentarze, które czasem tam siĊ znajdują i nigdy nie byáem
równie przykro zaskoczony jak wtedy, kiedy zobaczyáem koĞcióá i cmentarz w znakomitych ogrodach Stowe [...]”34.

MoszyĔski nie podzielaá takĪe zachwytu nad stylem gotyckim, który w Polsce jednoznacznie kojarzony byá z przestrzenią sacrum35. Z budowli opisanych
w rozprawie pojawiają siĊ róĪne typy ĞwiątyĔ, budowli egzotycznych inspirowanych Chinami i Turcją (pawilon na chiĔskiej skale i kiosk turecki). Z innych
obiektów wymienione zostaáy szaáas indiaĔski oraz prymitywne chatki (chatka
rybaka i drwala z trzciny). Inną kategoriĊ w przestrzeni ogrodu stanowiáy budowle rustykalne, takie jak: paáac wiejski, mieszkanie w sągu ĞciĊtego drzewa,
a takĪe vauxhall (muzyczna altana otwarta) i teatr ogrodowy. W swojej pracy
MoszyĔski wspominaá takĪe o ogrodzie zimowym. Oddzielny opis dotyczyá folwarku, jego zagospodarowania i usytuowania36.
Drugim waĪnym dziewiĊtnastowiecznym traktatem ogrodniczym napisanym w jĊzyku polskim byáy MyĞli róĪne o sposobie zakáadania ogrodów Izabeli
Czartoryskiej. KsiĊĪna pisaáa o sposobie zakáadania ogrodów, doborze gatunków
drzew i krzewów przydatnych w parku oraz sposobie ich komponowania. W rozprawie opisane zostaáy takĪe róĪne rodzaje klombów, a takĪe sposoby grodzenia
zaáoĪeĔ. Czartoryska byáa zwolenniczką przesáaniania parkanów roĞlinnoĞcią
w celu zatarcia granic ogrodów, a nawet zapoĪyczania widoków z okolicy. UwaĪaáa za zbĊdne grodzenie terenów, gdzie rzeĨba bądĨ wody stanowiáy barierĊ,
wydzielając tym samym przestrzeĔ. Izabela Czartoryska pisaáa:
„KoĔczĊ na tem, Īe ogradzaü trzeba, gdzie spokoynoĞü, majątek, gospodarstwo tego wymaga, a odsáaniaü wszĊdzie , gdzie moĪna bez szkody
na widoki sobie przywáaszczaü, rozweselaü tem Ogród, wpuszczaü i spaiaü
naydalsze okolice z swoim gruntem, a tem zawsze staraniem, ĪĊby Rzeki
czy Wąwozy, czyli rowy ukryte, lub inne iakie sposoby broniáy i ochraniaáy od szkody37”.
Ibid., s. 53.
MoszyĔski pisaá: „MnogoĞü ĞwiątyĔ [...] owe áuki triumfalne i kolumnady [...], jak równieĪ
wielkie skaáy [...] a takĪe znaczne zwózki ziemi robione po to, by ustanowiü nowy rzut oka, a wielce podnoszący koszty”. Cyt. [za:] ibid., s. 56.
36
Ibid., s. 63.
37
Czartoryska, op. cit., s. 42.
34
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Ilustracja 2. Ogrodzenie podwórza, [za:] I. Czartoryska, MyĈli róĔne o sposobie
zakäadania ogrodów, Wrocäaw 1805.

KsiĊĪna zalecaáa lokalizowanie róĪnych budowli w parkach, traktując je zarówno jako element kompozycyjny, jak i funkcjonalny, co miaáo na celu oĪywienie pustego gmachu ĞwiątyĔ poprzez wprowadzenie funkcji sakralnej. W parkach mogáy pojawiü siĊ wiĊc kaplice38. Czasami na terenie parków umieszczano
mogiáy wáaĞcicieli39:
„W regularnym, obszernym Ogrodzie, w którym rozlegáoĞü mieysca,
wielkoĞü i mnogoĞü Drzew moĪe utaiü wiele mieysc, które siĊ, bez pospiechu chodząc, odkrywaią, moĪna umieĞciü kilka Budowli dalekich od siebie, które przez samo nie przeszkdzaią iedna drugiey. Na wzgórku miĊdzy
duĪemi Drzewami KoĞcioáek czyli ĝwiątyni iaka w Architekturze z Kolumnami wystawiona, staie siĊ widokiem przyiemnym. W takowym przypadku, Īeby to nie byáo páonnym i pustym gmachem, czemuby tam kaplicy
nie zaáoĪyü, która zawsze zdobiąc mieysce, w Niedziele i ĝwiĊta byáaby
mieyscem NaboĪeĔstwa. W Anglii jest to czĊsto powtarzane40”.

W zespoáach dworskich i parkowych na terenie województwa lubelskiego bardzo czĊsto sytuowano róĪnego rodzaju kaplice, zarówno parkowe, jak i grobowe.
Do najstarszych kaplic parkowych, zachowanych do chwili obecnej, zaliczane są
[Za:] J. Petera-Górak, Kaplice i ¿gury w rezydencjach ziemiaĔskich i parkach dworskich na
LubelszczyĨnie, [w:] ZiemiaĔstwo na LubelszczyĨnie. Materiaáy II sesji naukowej zorganizowanej
w Muzeum Zamoyskich w Kozáówce 22-24 maja 2002, Muzeum Zamoyskich w Kozáówce 2003,
s. 263.
39
Ibid.
40
Czartoryska, op. cit., s. 46-47.
38
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dwie barokowe kaplice oparte na planie centralnym, w StrzyĪowie i Zawieprzycach, jedną z najmáodszych zaĞ kaplic parkowych jest Ğwiątynia w àysoáajach
z lat trzydziestych XX wieku fundacji rodziny Popáawskich. Najmáodszą kaplicą grobową w województwie lubelskim jest neoromaĔska kaplica w Stryjowie,
usytuowana nad brzegiem stawu. Miaáa byü miejscem spoczynku Feliksa Smorczewskiego i jego Īony. Kaplica datowana jest na rok 194041.
W XIX wieku bardzo popularne staáy siĊ w aranĪacji przestrzeni ogrodu róĪnego rodzaju rzeĨby: dzieáa ¿guralne, wazy ogrodowe, monumenty, lapidaria
i inskrypcje. Monumenty zostaáy opisane przez IzabelĊ Czartoryską, która przestrzegaáa przed „PróĪnoĞcią i NaĞladowaniem” w kreowaniu tego typu przestrzeni: „Monumenta w kaĪdym rodzaiu powinnyby bydĨ celem i skutkiem CzuáoĞci
lub Dowcipu42”. Czartoryska uwaĪaáa, Īe wazy, urny i piramidy nie są konieczne
do prawidáowego zakomponowania ogrodu. Wystawianie monumentów winno
wynikaü „z CzuáoĞci, z rozsądku, czasem i z Nauki”43. W zaleĪnoĞci od rangi
monumentów przeznaczone zostaje dla nich róĪne miejsce. Te „wspaniaáe czyli
szanowne, o¿arowane Sáawie lub StaroĪytnoĞci, niech siĊ wznoszą na obszerniejszym gruncie. Niech ich drzewa okrywają wyniosáe, niech spomiĊdzy tych
drzew, te Pamiątki powoli odkrywa oko ZbliĪającego siĊ do nich”44. W swoim
traktacie Izabela Czartoryska przestrzegaáa przed sáabymi jakoĞciowo wyrobami
i zachĊcaáa do wykorzystywania szlachetnych materiaáów, które ze wzglĊdu na
swoją jakoĞü nie potrzebują dodatkowych ozdób. Odniosáa siĊ takĪe do róĪnego
rodzaju inskrypcji, twierdząc, Īe „Napisy w iakimkolwiek bądĨ gatunku są mile,
kiedy są trafne, krótkie i rzadkie”45.
Na LubelszczyĨnie rzeĨby zdobiáy m.in. zaáoĪenia paáacowo-parkowe w Puáawach czy uzdrowiskowe w NaáĊczowie. TakĪe w innych mniejszych parkach
paáacowych i dworskich pojawiaáy siĊ ¿gury i pomniki autorstwa znanych rzeĨbiarzy oraz ¿rm specjalizujących siĊ w ich wykonywaniu: rzeĨby Konstatnego
Hegla (Adampol), Apoloniusza Niniewskiego (Józefów nad Wisáą), braci àopieĔskich (Kozáówka) czy jednej z ¿rm francuskich (Kock)46.
Oprócz Andrzeja ĝwitkowskiego i ksiĊĪnej Izabeli Czartoryskiej problem
wygradzania przestrzeni dworu poruszyá takĪe Edmund Jankowski w ksiąĪce
Ogród przy dworze wiejskim47. Jankowski, podobnie jak Czartoryska i ĝwitkow41
D. Kawaáko, Nekropolie ziemiaĔskie na terenie byáego województwa zamojskiego, [w:] ZiemiaĔstwo na LubelszczyĨnie. Materiaáy II sesji naukowej…, s. 306.
42
Czartoryska, op. cit., s. 51.
43
Ibid.
44
Ibid., s. 53.
45
Ibid., s. 54.
46
Zob. Petera-Górak, op. cit., s. 263.
47
E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, Warszawa 1900, s. 6.
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ski, uwaĪa mur peány za „ogrodzenie zbytkowne”. Autor proponuje przerywanie
muru i wprowadzanie grubych siatek z cynkowanego drutu w celu otwarcia przestrzeni ogrodu na krajobraz:
„Mur peány, ogradzający, moĪe byü peány tylko na póátorej cegáy, ale
wtedy musi byü wzmocniony sáupami co 12’ umieszczonemi, podpartemi
skarpą o 2’ u podstawy poza sáup wystającą i gubiąca siĊ w poáowie wysokoĞci sáupa48”.

Autor wyróĪnia takĪe „mury przezroczyste” áadne, aczkolwiek niestanowiące bariery dla nieproszonych goĞci. Wedáug niego niezalecane jest tynkowanie
ogrodzeĔ ze wzglĊdu na koszty, wystarczy bowiem „szpary pozalepiaü mieszaniną maáej iloĞci cementu z piaskiem”. Wierzch muru naleĪy „zakoĔczyü pochyáo,
sáupy zaĞ obija siĊ blachą lub wyprawia cementem” albo teĪ „zalewa asfaltem”.
Mocnym i trwaáym ogrodzeniem jest wedáug Jankowskiego drewniany parkan
ujĊty w murowane sáupy, rozstawione od 12 do 15 áokci o gruboĞci 24-30 cali (cal
polski wynosiá 24,8 mm). Najbardziej popularnym typem ogrodzenia ogrodu byá
parkan wysokoĞci od 7 do10 áokci, oparty na sáupach dĊbowych lub sosnowych
rozstawionych co 12 áokci. Do nich przybijano dwa rygle, na nich mocowane
byáy deski o gruboĞci 1,5 cala. Sáupy Ğcinane byáy skoĞnie i smarowane smoáowcem przynajmniej z góry. NajtaĔszym i najbardziej popularnym rozwiązaniem
grodzenia byáy sztachety wykonywane z desek sosnowych o gruboĞci 3-4 cali.
W swojej rozprawie Jankowski wspomina takĪe o ogrodzeniach „Īywych”.
Ogrodzenie ze sztachet drewnianych posiadaáa wiĊkszoĞü zaáoĪeĔ rezydencjonalnych naleĪąca do drobnej szlachty. Tego typu rozwiązanie zostaáo zastosowane w zespole paáacowo-parkowym w Stryjowie. Murem peánym wygrodzone
byáy duĪe zaáoĪenia rezydencjonalne naleĪące do magnatów (zespoáy paáacowo-parkowe w Kocku, Klemensowie, Kozáówce, Puáawach czy Jabáoniu).
W Ogrodzie przy dworze wiejskim Edmund Jankowski okreĞliá takĪe podstawowe zasady ksztaátowania przestrzeni otaczającej budynek. Wedáug autora
droga wjazdowa do majątku powinna mieü szerokoĞü umoĪliwiającą wyminiĊcie
siĊ dwóch powozów. Winna ona wynosiü 20-30 áokci, w zaleĪnoĞci od jej dáugoĞci. Obsadzanie jej dwoma albo czterema rzĊdami drzew byáo zarezerwowane
dla magnaterii. „Do dworu lub dworku lepiej prowadziü jest goĞcia aleja falistą
lub w ogólĊ liniĊ krzywą stanowiącą”49. Autor porusza takĪe fakt lokalizacji bramy wjazdowej, sytuowanej prostopadle do podjazdu, która „winna znajdowaü

48
49

Ibid., s. 6.
Ibid., s. 30.
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siĊ w miejscu wáaĞciwego dostĊpu od drogi publicznej”50. Ten waĪny element,
ksztaátujący charakter majątków ziemskich, peániący zarówno funkcjĊ reprezentacyjną, kompozycyjną, a wczeĞniej obronną, przybieraá róĪnorodne formy architektoniczne w zaleĪnoĞci od majĊtnoĞci gospodarza.

ZaáoĪenia paáacowo-parkowe
Na terenach Lubelszczyzny paáace powiązane byáy z najstarszymi siedzibami magnackimi51: Zamoyskich, Jabáonowskich, Radziwiááów, Lubomirskich,
Taráów, Potockich, Czartoryskich czy Sanguszków52. ZaáoĪenia rezydencjonalne
posiadaáy bogaty program funkcjonalny, który stanowiáy, miĊdzy innymi, ogrody
wraz ze zwierzyĔcami53.

Ilustracja 3a. Usytuowanie Lubelszczyzny na tle Europy, oprac. K. L. Boguszewska.
Ibid., s. 31.
E. Przesmycka, Lubelszczyzna. WielokulturowoĞü osadnictwa, budownictwa i architektury,
Lublin 2008, s. 202.
52
Ibid., s. 202.
53
Rolska-Boruch, op. cit., s. 14.
50
51
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Ilustracja 3b. WäasnoĈè ziemska w Lubelskiem w 1564 roku
(wedäug Stefana Wojciechowskiego, Zasiedlenie szlacheckie w województwie lubelskim
w drugiej poäowie XVI wieku, „Rocznik Lubelski” 10: 1968), oprac. K. L. Boguszewska.
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Obecnie wĞród zaáoĪeĔ paáacowo-parkowych na terenie Lubelszczyzny najwiĊkszą liczbĊ stanowią zaáoĪenia reprezentujące ukáady swobodne – paáacom
i dworom towarzyszą ogrody i parki krajobrazowe. DoĞü licznie reprezentowane
są równieĪ zaáoĪenia paáacowo-ogrodowe o charakterze barokowym wraz z francuskimi ogrodami geometrycznymi. Styl wáoski54 regularny, kwaterowy zachowaá
siĊ jedynie Ğladowo w niektórych zaáoĪeniach. Jego reminiscencjĊ moĪna odnaleĨü jeszcze w WoĪuczynie i Celejowie55, podobnie jak Ğlady dawnych kwaterowych ogrodów zamkowych powstaáych w wiekach XVI i XVII, m.in. w Kozáówce i Zawieprzycach.
W okresie renesansu na terenie ogrodów towarzyszących paáacom sytuowano
róĪne obiekty. W polskich ogrodach zaczĊáy pojawiaü siĊ wtedy punkty widokowe
w postaci kopców; oprócz nich stosowano bindaĪe, pergole i pawilony. W pierwszej poáowie XVI wieku w ogrodach wznoszono tzw. gabinety trejaĪowe56.
W BeáĪycach na LubelszczyĨnie, we wáoskim ogrodzie ze stawem, znajdowaá
siĊ pawilon áaĨni z arkadowym mostem i punktem widokowym – belwederem.
Altany wystĊpowaáy w ogrodzie przy dworze wieĪowym w Klesztowie (1590),
w sadzie wielkim zamku w Uhrynowie, pawilony áaĨni zaĞ w ogrodach przy
zamku w Podlodowie (przed rokiem 1688) i KrĊĪnicy Okrągáej57. Aleje parkowe
najczĊĞciej wykáadane byáy wypalanymi cegáami, sproszkowanym marmurem,
pyáem wapiennym bądĨ páytami kamiennymi58.
Jeden z bardziej interesujących ukáadów przestrzennych doby baroku, zachowanych do chwili obecnej, reprezentuje zaáoĪenie paáacowo-obronne w Biaáej
(zob. il. 4, 5). Paáac wzniesiony zostaá przez Aleksandra Ludwika Radziwiááa
w pierwszej poáowie XVII wieku. Rezydencja, wraz z zabudowaniami i ogrodem, otoczona zostaáa forty¿kacjami w systemie staroholenderskim. Paáac posiadaá dwie kondygnacje i wzniesiony zostaá w stylu wáoskim. W skáad zabudowaĔ
oprócz rezydencji wchodziáy dwie galerie, cztery wieĪe oraz gáówna, póánocna brama z wieĪą59, poprzedzona mostem i fosą. WieĪa bramna poáączona byáa
z przejazdem tzw. szyją. Paáac wraz z o¿cynami zamykaá od strony póánocnej,
zachodniej i poáudniowej czworokątny dziedziniec. Na wschód od rezydencji
zlokalizowano barokowy ogród parterowy, po stronie zachodniej zespoáu zaĞ
koszary, do których prowadziáa brama zwana Kosiarską. ZaáoĪeniu paáacowo-obronnemu towarzyszyáy kaplica zamkowa (zachowana do chwili obecnej), amStyl wáoski w architekturze rezydencjonalnej polskiej Sarmacji przypada na wczesny barok.
Kseniak, op. cit., s. 17.
56
M. SzafraĔska, Ogrody humanistów [w:] Ogród – forma – symbol – marzenie. Katalog wystawy, red. M. SzafraĔska, Warszawa 1998, s. 84.
57
Rolska-Boruch, op. cit., s. 213.
58
Ibid., s. 212.
59
Zamek w Biaáej, „Tygodnik Ilustrowany” 1863, t. 8, nr 222, s. 500.
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¿teatr i galeria, które – podobnie jak paáac i o¿cyny kuchenne – obecnie juĪ nie
istnieją60.

Ilustracja 4a. Byäy zamek w Biaäej (rysunek Bronisäawa Podbielskiego wedäug
fotografii Eliasza Sztumana), [za:] Tygodnik Ilustrowany, tom 8, nr 222, 1863).

Ilustracja 4b. Park w zaäoĔeniu rezydencjonalnym w Biaäej Podlaskiej,
fot. K. L. Boguszewska (2010).

60

A. Sypek, R. Sypek, Zamki i warownie ziemi lubelskiej i Podlasia, Warszawa 2009, s. 22-26.
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Ilustracja 5. ZaäoĔenie paäacowo-obronne w Biaäej z 1781 roku, [za:] Mappa Biaäej
z PrzedmieĈciem Wola z Atlasu Hrabstwa Bialskiego z folwarkami y wsiami do
niego naleĔñcymi Dóbr JaĈnie OĈwieconego XsiöĔöcia JMCI Hieronima Radziwiääa
Podkomorzego Wielkiego Xsiöstwa Litewskiego z wymiaru geometrycznego sporzñdzone
1781 roku, Biblioteka Naukowa w Päocku, zbiory specjalne, rökopis bez bibliotecznej
sygnatury, zbiór Biblioteki im. Zieliþskich TNP.

Jeszcze silniejsze powiązanie paáacu z ogrodem i architekturą towarzyszącą
widoczne jest w zaáoĪeniach rezydencjonalnych doby baroku. Na LubelszczyĨnie byáy to: zespoáy paáacowo-parkowe Potockich w Radzyniu Podlaskim (8 ha,
zob. il. 6) i w Lubartowie fundacji Sanguszków (18 ha, park zrekonstruowany
przez Gerarda Cioáka), majątki rodziny Zamoyskich w Kozáówce (neobarok, 18
ha, zrekonstruowany przez Gerarda Cioáka) i àabuniach (15 ha), Rulikowskich
w Meágwi Podzamczu (5,5 ha, zob. il. 7), Radziwiááów w Biaáej Podlaskiej (15
ha) i MiĊdzyrzecu Podlaskim (20 ha wraz z czĊĞcią gospodarczą)61.

61
D. Fijaákowski, M. Kseniak, Parki wiejskie Lubelszczyzny – stan, ochrona i rewaloryzacja
biocenotyczna, Warszawa 1982, s. 79-80, 105, 102, 111, 118-121, 291, 203; Kseniak, op. cit., s. 19.
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Ilustracja 6. ZaäoĔenie paäacowo-parkowe w Radzyniu Podlaskim,
fot. K. L. Boguszewska (2010).

Ilustracja 7a. Zespóä paäacowo-parkowy w Meägwi Podzamczu,
elewacja póänocna paäacu w Meägwi Podzamczu, archiwum Zygmunta Rulikowskiego.

Ilustracja 7b. Elewacja ogrodowa paäacu w Meägwi Podzamczu, koniec wieku XIX,
archiwum Zygmunta Rulikowskiego.
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NajwaĪniejszym elementem ukáadu kompozycyjnego zaáoĪeĔ paáacowo-parkowych byá budynek paáacu. Jego architektura i styl determinowaáy charakter
architektury budynków towarzyszących zaáoĪeniom rezydencjonalnym. Wraz
z jego przebudowami i zmianami stylowymi budynki towarzyszące takĪe ulegaáy
przebudowom.
NajczĊĞciej zaáoĪenia paáacowo-parkowe poprzedzone byáy alejami lipowymi
bądĨ kasztanowymi. Przykáadami mogą byü tutaj zespóá rezydencjonalny w RóĪance rodziny Zamoyskich czy rezydencja w Kocku bĊdąca wáasnoĞcią ksiĊĪnej
Anny Jabáonowskiej. Budynek paáacu poprzedzony byá dziedziĔcem honorowym, tak zwanym cour d’honneur, czasem teĪ dziedziĔcem przednim – avant-cour, który graniczyá z o¿cynami. Rezydencja powiązana byáa czĊsto integralnie
z parkiem bądĨ ogrodem.
Tego typu zaáoĪenia tworzone byáy gáównie przez potĊĪne rodziny magnackie, inspiracjĊ zaĞ dla nich stanowiá dwór królewski.
Przykáadem póĨnobarokowego zespoáu paáacowo-parkowego jest zaáoĪenie
rezydencjonalne w àabuniach, datowane na rok 1750. Paáac pierwotnie áączyá
siĊ z budynkami o¿cyn galeriami, otaczającymi owalny dziedziniec honorowy
(obecnie galerie juĪ nie istnieją). Autorem projektu byá najprawdopodobniej
Bernard Merytyn, fundatorem zaĞ zespoáu – Jan Jakub Zamoyski62. ZaáoĪenie
paáacowo-parkowe w àabuniach (zob. il. 8), podobnie jak wyĪej wymienione zespoáy, reprezentuje ukáad entre cour et jardin [miĊdzy dziedziĔcem a ogrodem].
W zaáoĪeniach tego typu gáówna siedziba magnacka sytuowana byáa pomiĊdzy dziedziĔcem (cour d’honneur) a ogrodem. Zarówno paáac, jak i kompozycja
ogrodu, wraz z budynkami towarzyszącymi rezydencji, podporządkowane byáy
jednej osi kompozycyjnej, stanowiącą oĞ symetrii caáoĞci. Pod koniec XVII stulecia w zaáoĪeniach entre cour et jardin zacząá pojawiaü siĊ dziedziniec gospodarczy (avant cour), najczĊĞciej sytuowany na uboczu. Wyjątkowo lokalizowany
byá na osi caáego zaáoĪenia, poprzedzając dziedziniec paradny63. Uzupeánieniem
paáacu byá regularny ogród wraz z licznymi pawilonami. W baroku nastąpiá teĪ
rozwój budowli trejaĪowych. Początkowo konstrukcje te wykonywane byáy
z drewna orzechowego i wikliny. W XVII wieku trejaĪe wykonywano z cienkich
listew z drewna kasztanowca, jesionu i dĊbu, które nastĊpnie malowano64.
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J. Kowalczyk, Zainteresowania i dziaáalnoĞü architektoniczna Ordynatów Zamoyskich XVIII
wieku, [w:] ZiemiaĔstwo na LubelszczyĨnie. Materiaáy II sesji naukowej…, s. 104.
63
A. MiáobĊdzki, Polskie rezydencje wieku XVII – typowe programy i rozwiązania, [w:] Architektura rezydencjonalna historycznej Maáopolski…, s. 31.
64
Zachariasz, op. cit., s. 18.
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Ilustracja 8a. Paäac w ãabuniach, fot. K. L. Boguszewska (2010).

Ilustracja 8b. Paäac w Kozäówce, fot. K. L. Boguszewska (2011).
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W okresie baroku w zaáoĪeniach paáacowo-parkowych oprócz konstrukcji trejaĪowych zaczĊáy pojawiaü siĊ takĪe oranĪerie, które budowano gáównie w drugiej poáowie XVII i w XVIII wieku. Forma architektoniczna budynków oranĪerii
wynikaáa ze wzglĊdów funkcjonalnych. Gáówną funkcją tego typu obiektów byáa
uprawa egzotycznych roĞlin owocowych, a takĪe ich przechowywanie w czasie
zimy. Budynki cieplarni miaáy najczĊĞciej plany wydáuĪonego prostokąta. Zazwyczaj byáy to obiekty jednokondygnacyjne, a ich cechĊ charakterystyczną stanowiáo póákoliĞcie zamkniĊte przeszklenie, umieszczone w poáudniowej elewacji
budynku65.
Do dzisiaj na terenie Lubelszczyzny znajdują siĊ budynki oranĪerii, czĊsto
w bardzo záym stanie zachowania, jak na przykáad cieplarnie w zespole paáacowo-parkowym w Lubartowie (budynek barokowo-klasycystyczny), CieleĞnicy,
Witulinie czy ĩyrzynie. W najlepszym stanie znajduje siĊ obecnie budynek rokokowej oranĪerii w Radzyniu Podlaskim, który uĪytkowany jest jako kino i dom
kultury.
TakĪe w Lublinie barokowe siedziby posiadaáy rodziny Czartoryskich, Lubomirskich, Potockich, Sobieskich. Usytuowane zostaáy one na obrzeĪach ówczesnego Lublina. Rezydencja Czartoryskich powstaáa pod koniec XVII wieku.
Bryáa paáacu miaáa charakterystyczne naroĪne alkierze. Paáac Lubomirskich
pierwotnie naleĪaá do rodziny Firlejów (wówczas miaá formĊ obronnego dworu), nastĊpnie zaĞ do Ostrogskich-Zasáawskich. Barokową formĊ zyskaá dziĊki
przebudowie pod koniec XVII stulecia. Przebudowa ta zostaáa wykonana wedáug
projektu Tylmana z Gameren66.
Na przeáomie XVIII i XIX wieku barokowym zaáoĪeniom rezydencjonalnym
zaczĊto nadawaü bardziej swobodną formĊ. W zespoáach tego typu zostaá zachowany klasyczny ukáad jednej gáównej osi: zajazd – budynek – gáówne wnĊtrze
ogrodowe, oraz zwykle – daleki widok. W parkach pojawia siĊ teĪ czĊsto tzw.
dzika promenada (Puáawy)67. Podobne ukáady przestrzenne, bĊdące formami
przejĞciowymi od ukáadów zgeometryzowanych do swobodnych, posiadaáy zaáoĪenia paáacowo-parkowe w àabuĔkach, Suchowoli, Klemensowie, Czesáawicach, Niezdowie, Tomaszowicach, Celejowie i Jabáoniu.
ZaáoĪenie paáacowo-parkowe w WoĪuczynie obecnie juĪ nie istnieje. Niemniej paáac wraz z angielskim parkiem naleĪaá do znaczniejszych na terenie dzisiejszej Zamojszczyzny. Jego powstanie wiąĪe siĊ z dziaáalnoĞcią Jana WoĪuczyĔskiego i datowane jest na koniec XVI wieku. Rezydencja, wybudowana na
wzniesieniu, posiadaáa skromną formĊ architektoniczną. Budynek oparty byá na
A. Mitkowska, T. Siewniak, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 170-171.
S. Turski, M. Wyszkowski, Lubelszczyzna. Przewodnik, Lublin 2006, s. 70-71.
67
Ibid., s. 37.
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planie prostokąta. WejĞcie poprzedzone byáo arkadowym portykiem. Od strony
rzeki Huczwy do bryáy paáacu przylegaáa znacznie starsza basteja, rozplanowane
zostaáy tam takĪe tarasowe ogrody. Paáac w niezmienionej formie przetrwaá do
roku 1915, kiedy to spáonąá w wyniku ostrzaáu artylerii austriackiej. WáaĞciciele,
nieposiadający Ğrodków na jego restauracjĊ, rozebrali pozostaáe mury rezydencji.
Los zaáoĪenia przesądziáa II wojna Ğwiatowa, zwáaszcza lata 1944-1945, kiedy
to przechodzący front zrównaá zaáoĪenie paáacowo-parkowe z powierzchnią ziemi68. Po wojnie przez historyczny park przeprowadzono drogĊ lokalną. Na terenie zaáoĪenia paáacowo-parkowego zachowaá siĊ budynek bramny i pozostaáoĞci
gáównej bramy wjazdowej o formie obelisków, powstaáe okoáo 1740 roku.
Forma architektoniczna dziewiĊtnastowiecznych paáaców to w przewaĪającej
czĊĞci architektura klasycystyczna. WĞród nich pojawiaáy siĊ rezydencje oparte na planie podáuĪnym, poprzedzone portykami kolumnowymi sytuowanymi
od strony podjazdu (àabuĔki, Trzeszczany, Horodyszcze), inne reprezentowaáy
ukáady palladiaĔskie, gdzie paáac wraz z o¿cynami poáączony byá üwierükolistymi galeriami. Przykáadami tego typu rozwiązaĔ są zaáoĪenia paáacowo-parkowe
w Doáhobyczowie, Kocku (zob. il. 9) czy Oráowie Murowanym.

Ilustracja 9. Klasycystyczny paäac w Kocku, fot. K. L. Boguszewska (2010).

Pod koniec XIX wieku popularne stają siĊ eklektyczne rezydencje. W ich architekturze pojawiają siĊ elementy historyczne, detale renesansu polskiego (Ruskie
Piaski), elementy charakterystyczne dla willi wáoskiej (Stryjów, Tomaszowice).
Zespóá paáacowo-parkowy w Tomaszowicach (zob. il. 10, 11) powstaá w drugiej poáowie XIX stulecia. Jego fundatorką byáa Anna Dáuska. Neoklasycystyczny paáac poprzedzony zostaá szeĞciokolumnowym portykiem, wspierającym
balkon, fronton paáacu zwieĔczono attyką. Paáacowi towarzyszyá park wraz ze
stawami, na którego terenie wybudowana zostaáa kaplica. Ostatnimi wáaĞcicielami zespoáu byáa rodzina OstromĊckich. Po II wojnie Ğwiatowej rezydencja wraz
z parkiem staáa siĊ wáasnoĞcią UrzĊdu Gminy w Jastkowie. Zabytkowa kaplica
zostaáa przekazana Kurii Biskupiej w Lublinie (Para¿i w Tomaszowicach).

68
R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo beáskie,
ziemia cheámska województwa ruskiego, t. 6, Wrocáaw 1995, s. 271-279.
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Ilustracja 10a. Paäac w Tomaszowicach, zespóä paäacowo-parkowy w roku 1912,
[za:] „WieĈ Ilustrowana”, maj 1912, nr 5).

Ilustracja 10b. Paäac w Tomaszowicach, fot. K. L. Boguszewska (2012).
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Ilustracja 11a. Kaplica w Tomaszowicach wraz z zabytkowym ogrodzeniem,
[za:] „WieĈ Ilustrowana”, maj 1912, nr 5).

Ilustracja 11b. Kaplica w Tomaszowicach, fot. K. L. Boguszewska (2012).

Przebudowany paáac zaadaptowano na szkoáĊ podstawową, funkcjonującą
w tym budynku do dnia dzisiejszego69. NieuĪytkowana kaplica wraz z zabytkowym ogrodzeniem niszczeje, popadając w coraz gorszą ruinĊ.
69
H. Skomorowska, Káopoty z zabytkami, [w:] Region za miastem – ziemia jastkowska, 2008,
nr 1, s. 33.

Wybrane zaäoĔenia rezydencjonalne majñtków ziemskich ...

67

Niektóre rezydencje są budynkami typowo eklektycznymi, czego przykáadem
jest paáac w Jabáonnej koáo Lublina70, który obecny wygląd zawdziĊcza przebudowie w latach 1912-1913, dokonanej za sprawą rodziny Vetterów71.
Na LubelszczyĨnie wznoszono takĪe neogotyckie rezydencje. Przykáadem
tego typów obiektów byáy: paáace w Roskoszu, Tarnogórze (neogotycka elewacja ogrodowa), Kolanie, Jabáoniu, Turce, Jakubowicach Murowanych czy ĩdĪannym.
Na przeáomie wieków XIX i XX na terenie Lubelszczyzny powstają zaáoĪenia
rezydencjonalne, którym towarzyszą parki kaligra¿czne o charakterystycznym
planie związanym ze stylem secesji72. Czoáowe nazwiska polskich planistów tej
epoki znajdują swoje odzwierciedlenie w realizacjach na obszarze Lubelszczyzny. NajwiĊkszą liczbĊ ogrodów zaáoĪyá na tym terenie Walerian Kronenberg,
autor rezydencjonalnych zaáoĪeĔ w Czesáawicach, Palikijach czy Stryjowie. Planistą zaáoĪeĔ w àaĔcuchowie, Osmolicach, KawĊczynie, Woli ĩóákiewskiej byá
Stanisáaw Celichowski, natomiast park w Jabáoniu zostaá zaprojektowany przez
Franciszka Szaniora. Nieco wczeĞniej datowane są zaáoĪenia parkowe przy rezydencjach w Puáawach, SamoklĊskach i PoĪogu projektu Izabeli Czartoryskiej73.
Do najmáodszych zaáoĪeĔ rezydencjonalnych Lubelszczyzny naleĪą majątki
w Krzesimowie, Jastkowie, Wierzchowiskach i àysoáajach74.

ZaáoĪenia dworsko-parkowe
Ukáad przestrzenny dworu, zabudowaĔ folwarcznych oraz ogrodu byá nieprzypadkowy i podlegaá licznym reguáom. W przestrzeni zaáoĪenia dworsko-parkowego moĪna byáo wyróĪniü szereg elementów. Punktem centralnym kaĪdego
zaáoĪenia byá dworzec, którego architektura determinowaáa charakter innych zabudowaĔ (zob. il. 12).

A. Haáata, A. Kondrat, Siedziby ziemiaĔskie na ZamojszczyĨnie. 1800-1944. Nurty architektury rezydencjonalnej, [w:] ZiemiaĔstwo na LubelszczyĨnie. Materiaáy sesji naukowej zorganizowanej w muzeum Zamoyskich w Kozáówce 8-9 czerwca 2000, Muzeum Zamoyskich w Kozáówce
2001, s. 61-84.
71
M. Kseniak, Eklektyczny zespóá paáacowo parkowy w Jabáonnej koáo Lublina, [w:] ZiemiaĔstwo na LubelszczyĨnie…, s. 145.
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Bogdanowski, op. cit., s. 41.
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Ilustracja 12a. Dwór w zespole dworsko-parkowym w Wierzchowiskach,
fot. K. L. Boguszewska (2012).

Ilustracja 12b. Dwór w Wierzchowiskach, widok na eklektycznñ kordegardö,
fot. K. L. Boguszewska (2012).
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Pod koniec XVIII stulecia popularny wĞród Ğrednio zamoĪnej szlachty staá siĊ
styl klasycystyczny. Bryáa dworu otrzymaáa wówczas ryzality Ğrodkowe poprzedzone wielokondygnacyjnymi portykami, zakoĔczonymi trójkątnymi szczytami.
Od poáowy XIX wieku na terenie Lubelszczyzny pojawiaü zaczĊáy siĊ budowle
neogotyckie i romantyczne75.
Dwór poprzedzony byá zazwyczaj dziedziĔcem, podobnie jak w zaáoĪeniach
paáacowo-parkowych. Skala podjazdu byáa jednak zwykle znacznie mniejsza niĪ
w wyĪej opisanych zespoáach. Rezydencji towarzyszyá zespóá budynków gospodarczych sytuowanych na uboczu; dochodziáy do tego jeszcze liczne budowle
lokalizowane w parkach, jak kaplice czy altany. Zespóá: dwór – park – folwark,
miaá byü bowiem zespoáem samowystarczalnym.
Charakterystycznym elementem pojawiającym siĊ w ukáadzie przestrzennym
zaáoĪenia dworsko-parkowego byáy aleje wysadzane lipami bądĨ kasztanowcami. Prowadziáy one do rezydencji, peániąc funkcjĊ kompozycyjną i estetyczną.
Ich szczątkowe ukáady zachowaáy siĊ do chwili obecnej (zob. il. 13).

Ilustracja 13a. Aleja (Aesculus hippocastaneum) prowadzñca do zespoäu dworskiego
w Trawnikach (2013), [za:] http://www.trawniki.hg.pl/traw/dwor.html
[data dostöpu: 25.11.2013].

75

Przesmycka, op. cit., s. 202.
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Ilustracja 13b. Trawniki, dwór w latach szeĈèdziesiñtych XX wieku,
widok od strony rzeki Wieprz, [za:] http://www.trawniki.hg.pl/traw/dwor.html
[data dostöpu: 25.11.2013].

Ogród towarzyszący zaáoĪeniu oprócz funkcji estetycznej peániá takĪe funkcjĊ uĪytkową. CzĊsto w ogrodzie sarmackim, wyrosáym na gruncie tradycji wáoskich, pojawiaá siĊ kwaterowy ogród fruktowy, tworząc swoistą odmianĊ narodową. W XVI wieku, prócz nowych form renesansowych przenoszonych z Italii,
podstawĊ stanowiáa sztuka ogrodowa Ğredniowiecza. WaĪnym elementem zespoáu dworsko-folwarcznego byáy teĪ stawy o funkcji uĪytkowej.
Przykáadami skromnych zaáoĪeĔ dworsko-parkowych z Lubelszczyzny są majątki w Soli i Skomorochach DuĪych, z nieistniejącymi juĪ budynkami dworów.
Drewniany dwór w Soli na ZamojszczyĨnie naleĪaá do rodziny Kieáczewskich.
Oparty byá na planie wydáuĪonego prostokąta. Charakterystycznym elementem
budynku byá podcieĔ wgáĊbny umieszczony we frontowej elewacji. Dwór podczas wojny zajĊty zostaá przez niemiecką artyleriĊ przeciwlotniczą, póĨniej zaĞ
przez Rosjan, którzy przeksztaácili go na stajniĊ. Po wojnie zostaá rozebrany76.
Podobny los spotkaá drewniany dwór w Skomorochach DuĪych, który rozebrano
w 1918 roku. Budynek na planie prostokąta poprzedzaá czterokolumnowy portyk

76
J. Petera-Górak, Nieznane i zapomniane dworki drewniane na LubelszczyĨnie, [w:] ZiemiaĔstwo na LubelszczyĨnie. Materiaáy sesji…, s. 122, 126.
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zakoĔczony trójkątnym szczytem z oknem. Dwór posiadaá czterospadowy dach
kryty sáomą77.
Skromny, drewniany dwór stanowiá niegdyĞ centrum zaáoĪenia dworsko-parkowego w Siemnicach na ZamojszczyĨnie, naleĪącego do rodziny Holtzerów. Parterowy budynek, zaáoĪony na planie wydáuĪonego prostokąta, posiadaá
tympanon wsparty na czterech kolumnach. W lecie na schodach prowadzących
do rezydencji wystawiano róĪnego rodzaju egzotyczne roĞliny. Budynek kryty
byá drewnianym gontem. Rezydencji towarzyszyá dwuhektarowy park w stylu
angielskim. W skáad zabudowaĔ gospodarczych wchodziáy murowane budynki
obory i stajni oraz drewniana stodoáa. Po wojnie majątek zostaá rozparcelowany,
a drewniany dwór rozebrany. Do chwili obecnej zachowaáy siĊ jedynie pozostaáoĞci parku dworskiego.
Podobna sytuacja miaáa miejsce w zespole dworsko-parkowym w Niemcach,
który stanowiá wáasnoĞü rodziny àosiów. Ostatni wáaĞciciele nie opuĞcili majątku w trakcie II wojny Ğwiatowej. Zmusiáa ich do tego dopiero wáadza ludowa.
W majątku utworzono OĞrodek Kultury Rolnej. Zespóá dworsko-parkowy wraz
z folwarkiem uĪytkowany byá przez PaĔstwowe Gospodarstwo Rolne w Niemcach. Nierementowany i niekonserwowany budynek dworu zostaá doprowadzony do takiego stanu, Īe w latach siedemdziesiatych XX wieku podjĊto decyzjĊ
o jego rozbiórce. O tym, Īe niegdyĞ staáa w tym miejscu siedziba ziemiaĔska,
Ğwiadczą juĪ tylko stare drzewa. Budynek dworu rozbudowywano na początku
XX wieku. Obiekt oparty byá na rzucie litery L. Elewacja frontowa posiadaáa dwa
portyki. Pierwotnie dach dworu kryty byá drewnianym gontem.
Podobny los spotkaá zaáoĪenie dworsko-parkowe w Moroczynie, naleĪące od
roku 1850 do rodziny Chrzanowskich. Dwór wraz z parkiem poáoĪony jest w powiecie hrubieszowskim przy granicy z Ukrainą. W chwili obecnej z zespoáu pozostaáy jedynie ruiny murowanej rezydencji i resztki zabytkowego drzewostanu.
Do zaáoĪenia prowadziáa niegdyĞ jesionowa aleja, której czĊĞü zachowaáa siĊ do
dzisiaj. Po jej poáudniowej stronie usytuowany byá folwark wydzielony arkadowym murem. Dwór na planie prostokąta, o charakterystycznym czterokolumnowym portyku wspierającym balkon, poprzedzaáa trójarkadowa brama wjazdowa
wraz z aleją lipową. Eklektyczny dwór uzyskaá ostateczną formĊ architektoniczną w roku 1900 za sprawą Stanisáawa Czachórskiego, odpowiedzialnego za przebudowĊ budynku. Rezydencji towarzyszyá park zlokalizowany po zachodniej
stronie zaáoĪenia. W jego skáad wchodziáy dwa stawy ogrodowe zasilane przez
pobliski strumyk78. Rodzina Chrzanowskich opuĞciáa Moroczyn w 1943 roku.
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Podczas II wojny Ğwiatowej w dworze mieĞciá siĊ posterunek policji ukraiĔskiej,
po wojnie zaĞ szkoáa podstawowa79. Obecnie zaáoĪenie dworsko-parkowe jest
wáasnoĞcią prywatną. Dwór i spichlerz znajdują siĊ w stanie ruiny, natomiast
maáa architektura i folwark nie zachowaáy siĊ do czasów obecnych.
Przykáadem zaáoĪenia dworsko-parkowego, z którego do dnia dzisiejszego
pozostaá jedynie budynek dworu, jest dwór w Siedliszczkach, poáoĪonych w odlegáoĞci dwóch kilometrów od miejscowoĞci Piaski. Budynek, usytuowany na
wzniesieniu, w dolinie rzeki Gieáczwi, utrzymany byá w stylu klasycystycznym.
W okresie miĊdzywojnia zaáoĪenie dworsko-parkowe wraz z folwarkiem naleĪaáo do rodziny Czarneckich. W tym czasie folwark obejmowaá 500 morgów ziemi
ornej i 25 ha stawów. W jego skáad wchodziáo wówczas piĊü budynków zamieszkanych przez pracowników i cztery budynki gospodarcze. Podczas II wojny
Ğwiatowej majątek zajĊli Īoánierze Wehrmachtu, którzy stacjonowali w nim do
1941 roku. Po wojnie dwór zostaá upaĔstwowiony i zaadaptowany na mieszkania
dla dawnych pracowników folwarku80. Obecnie budynek nadal jest zamieszkaáy,
a jego stan zachowania jest záy.
Nieopodal poáoĪony jest zespóá dworsko-parkowy w Brzezicach, usytuowany
takĪe w dolinie Gieáczwi. Dobra Brzezickie, które liczyáy w okresie miĊdzywojnia okoáo 1000 morgów, naleĪaáy do rodziny Scipio del Campo. Podczas II wojny
Ğwiatowej wáaĞciciele nie opuĞcili majątku. Dopiero zbliĪający siĊ front zmusiá
ich do wyjazdu. Po wojnie, na mocy dekretu PKWN, majątek zostaá rozparcelowany miĊdzy maáorolnych cháopów. Dwór wraz z parkiem zaadaptowano na
szkoáĊ podstawową, zabudowania folwarczne zaĞ, wraz z áąkami i gruntami ornymi, przejĊáa Rolnicza Spóádzielnia Produkcyjna w Brzezicach81. Obecnie dwór
wraz z parkiem znajduje siĊ w rĊkach prywatnych. Na terenie zaáoĪenia zachowaáy siĊ fragmenty historycznego drewnianego ogrodzenia dworu oraz klasycystyczne sáupy gáównej bramy wjazdowej.
Na terenie Lubelszczyzny zachowaáo siĊ okoáo 250 dworów82, z czego 137
stanowią budynki dworów drewnianych. Na podstawie zachowanej ikonogra¿i,
materiaáów archiwalnych oraz dokumentacji szacuje siĊ, Īe przed rokiem 1914
zniszczonych zostaáo trzydzieĞci cztery drewniane rezydencje, w latach 1914-1945 piĊüdziesiąt jeden, po roku 1945 zaĞ aĪ szeĞüdziesiąt dwie83.
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*
NaleĪy podkreĞliü, Īe przywoáane we wstĊpnej partii artykuáu wzorniki projektowe sztuki ogrodowej, zarówno zagraniczne, jak i polskie, odgrywaáy waĪną
rolĊ w ksztaátowaniu przestrzeni zaáoĪeĔ rezydencjonalnych na LubelszczyĨnie.
Stanowiáy Ĩródáo inspiracji dla ziemiaĔstwa, podsuwaáy teĪ „katalogi gotowych
obiektów”. ChociaĪ trudno jest wskazaü jeden dominujący wzornik sztuki ogrodowej, który mógáby byü uznany za naczelny punkt odniesienia dla dziaáaĔ praktycznych, to jednak trzeba stwierdziü, Īe dostĊpne w ówczesnych czasach zagraniczne i rodzime wzorniki – odzwierciedlające zmieniające siĊ mody w architekturze ogrodowej i parkach – byáy ziemiaĔstwu dobrze znane i istotnie wpáynĊáy
na ksztaát wielu rezydencjonalnych zespoáów.

Posáowie
Paáace, dwory, a takĪe obiekty im towarzyszące stanowią waĪny element historii i toĪsamoĞci narodowej. Okres Polski Ludowej, transformacja ustrojowa Rzeczypospolitej po roku 1989, powstaáe potem moĪliwoĞci reprywatyzacji, a zarazem
nieubáagane prawa gospodarki rynkowej, wpáynĊáy znacząco na zmianĊ sytuacji
dawnych zaáoĪeĔ rezydencjonalnych. Ostatnie lata i najbliĪsza przyszáoĞü mogą
okazaü siĊ rozstrzygające dla zachowania architektury rezydencjonalnej na terenie
naszych ziem. JeĪeli w chwili obecnej nie zostaną podjĊte kompleksowe dziaáania
mające na celu ich ochronĊ i restauracjĊ, to w niedáugim czasie wiele zespoáów
paáacowo-parkowych i dworsko-paáacowych zniknie z mapy Lubelszczyzny.

SUMMARY
Residential complexes are an inherent element of the Lublin province’s cultural landscape. Currently, the register of Lublin’s heritage monuments conservator lists 143 palaces and villas, and 146 manor houses. The condition of these buildings varies, which is
the result of the way they were utilized after WW2. The article presents selected palace-park complexes and manor-house/park complexes in the province of Lublin. The author
explains the terminology and classi¿cation of residential complexes. The study also describes the history, spatial arrangement, transformations, and the present-day condition
of the selected palace-park complexes and manor-house/park complexes in the Lublin
region. The author also took into account the structures accompanying residential complexes, which are their integral part and functional complement. Special attention was
paid to design patterns of garden art developed both in Poland and abroad.

