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„…chcö mieè rezydencje jak angielscy lordowie…”
Rzecz o angielskich wzorach paäacu w Jabäoniu1
“…I would like to have a residence like those of English lords…”
On the English models for the palace in Jabäoþ

Paáac w Jabáoniu przez wszystkich badaczy uznany zostaá za przykáad siedziby neogotyckiej2. Tadeusz Jaroszewski zaliczyá rezydencjĊ Zamoyskich, obok
wielkopolskich paáaców w Arcugowie3, Kotowie4 i Psarskiem5, a takĪe w podwi1
H. J. àusiewicz, Zespóá paáacowo-ogrodowy w Jabáoniu, powiat parczewski, praca magisterska KUL, Lublin 1974-1975, s. 63; w przypisie nr 15 autor przytacza relacjĊ Pauliny WiĞniewskiej
i Jadwigi Tokarskiej, które wspominają, iĪ Tomasz Zamoyski wielokrotnie powtarzaá, „…Īe chciaá
mieü rezydencjĊ jak angielscy lordowie…”.
2
J. ĩywicki, Architektura neogotycka na LubelszczyĨnie, Lublin 1998, s. 204-207, 355 - przypis
nr 130 zawiera peány wybór literatury dotyczącej obiektu.
3
Rezydencja RoĪnowskich gruntownie przebudowana przez Romualda Rzewuskiego w latach 1886-1910. Zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 5, Województwo poznaĔskie, red. A.
RuszczyĔska, A. Sáawska, z. 3, Powiat gnieĨnieĔski, oprac. T. RuszczyĔska, A. Sáawska i inni,
Warszawa 1963, s. 3.
4
Rezydencja rodziny MielĪyĔskich pochodząca z poáowy XIX wieku przebudowana okoáo roku 1910 przez KonstancjĊ MielĪyĔską. Por.: T. S. Jaroszewski, O siedzibach neogotyckich
w Polsce, Warszawa 1981, s. 222 n.
5
Rezydencja pochodząca z początku XIX wieku, gruntownie przebudowana w latach 19001910 przez rodzinĊ Grodzickich. Por.: ibid., s. 283-284.
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leĔskim Landwarowie6, do grupy póĨnych rezydencji neogotyckich powstających
pod wpáywami angielskimi7. JednoczeĞnie podkreĞliá wyjątkowoĞü jabáoĔskiej
siedziby, która „…jako jedyna bodaj nawiązuje do póĨnego gotyku angielskiego
poáączonego z elementami renesansowymi i manierystycznymi…”8. Na caáym
terytorium Rzeczypospolitej przedrozbiorowej trudno znaleĨü dla tego paáacu
odpowiednik nawiązujący równie precyzyjnie do architektury angielskiej XVI
wieku9. JednoczeĞnie Henryk àusiewicz, autor pracy magisterskiej poĞwiĊconej
siedzibie Zamoyskich w Jabáoniu, przedstawiá pogląd, iĪ nieáatwo okreĞliü bezpoĞrednie wzory angielskie dla jabáoĔskiej rezydencji. Projektant nawiązywaá do
panujących juĪ od dáuĪszego czasu tendencji eklektycznych. Nie poszukiwaá on
konkretnych wzorców dla caáej budowli, a jedynie wykorzystywaá te detale, które
jego zdaniem bĊdą odpowiednie dla tej realizacji. Zapewne ulegaá takĪe Īyczeniom Ğwiadomego swych oczekiwaĔ klienta – Tomasza hr. Zamoyskiego10.
Gdy w roku 1884 August hr. Zamoyski nabyá dobra JabáoĔ dla swojego syna
Tomasza, zastaá tam podupadający paáac StrzyĪowskich wraz z parkiem. ZaáoĪenie parkowe byáo urządzone wedáug angielskiej mody przez wiedeĔskiego
ogrodnika Wita Hrubanta11, który wykorzystaá istniejące zaáoĪenie reprezentujące bardzo popularny w ówczesnej Polsce typ o barokowej proweniencji, którego
gáówną dominantą byá paáac poprzedzony dziedziĔcem wjazdowym. Z tyáu paáacu znajdowaá siĊ ogród z gáównym wnĊtrzem na osi paáacu.
Po osiedleniu siĊ w Jabáoniu Tomasz hr. Zamoyski wzniósá w 1891 roku póĨnoklasycystyczny dwór. Jego projektantem byá Ksawery de Makowo Makowski,
architekt związany z rodziną Zamoyskich12. Budowla ta bĊdąca obecnie wschodnią o¿cyną paáacową zostaáa wzniesiona jako wolnostojąca. Interesującym jest,
Īe ta piĊkna, ale skromna klasycystyczna budowla usytuowana zostaáa w sposób,
który nie kolidując z istniejącym zaáoĪeniem paáacowo-parkowym, zasadniczo
zmieniaá jego charakter. Zrywaáa ona bowiem z barokową osiowoĞcią na rzecz
zaáoĪenia romantycznego13. Z caáą pewnoĞcią przyjąü naleĪy, iĪ wzniesienie
6
Siedziba Tyszkiewiczów wzniesiona w roku 1855. Gruntownie przebudowana przez
Wáadysáawa Tyszkiewicza w 1899 roku, wedáug projektu belgijskiego architekta de Waegh’a. Por.:
ibid., s. 234-238.
7
Ibid., s. 174.
8
Ibid., s. 205.
9
Ibid., s. 207.
10
àusiewicz, op. cit., s. 55-56.
11
J. àoski, JabáoĔ, „Tygodnik Ilustrowany” 1876, nr 30, s. 49-50; àusiewicz, op. cit., s. 6-10.
12
S. àoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 186.
13
Analogiczne rozwiązanie znajdujemy w wielkopolskim paáacu w ûmielowie (wzniesionym
w latach 1795-1800 wg projektu Stanisáawa Zawadzkiego), który pomimo klasycystycznej architektury zrywa z barokową osiowoĞcią na rzecz budowli malowniczo poáoĪonej w romantycznym
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dworu w tym miejscu nie byáo przypadkowe. Takie usytuowanie go zdaje siĊ
potwierdzaü pogląd, Īe Tomasz hr. Zamoyski od samego początku traktowaá tĊ
budowlĊ jako rezydencjĊ przejĞciową14. Znaczna powierzchnia zaplecza gospodarczego (kuchnia i pomieszczenia dla sáuĪby), dla którego przeznaczono caáe
wysokie podpiwniczenie budynku, wskazuje na planowaną, pomocniczą jego
funkcjĊ. Rozwiązanie takie pozostawaáo w zgodzie z ogólnie znaną, palladiaĔską
tradycją sytuowania kuchni oraz innych pomieszczeĔ gospodarczych w skrzydle
paáacowym lub o¿cynie poáoĪonej w pewnej odlegáoĞci od rezydencji gáównej.
Ta palladiaĔska reguáa byáa bardzo powszechnie stosowana w architekturze angielskiej, począwszy od koĔca XVI wieku. Z kolei z polską tradycją niezgodna
jest orientacja dworu w kierunku zachodnim, przewaĪnie front dworu polskiego
kierowano na poáudnie lub „godzinĊ jedenastą”. PozwolĊ sobie w tym miejscu
postawiü hipotezĊ, iĪ Tomasz hr. Zamoyski zapewne od samego początku zamierzaá wznieĞü w Jabáoniu okazaáą rezydencjĊ godną znaczenia rodu. Zarówno
usytuowanie, jak i architektoniczna forma wskazują, Īe nowo wzniesiony dwór
miaá peániü rolĊ rezydencji tymczasowej. W przyszáoĞci przyjąü miaá rolĊ o¿cyny
paáacowej. Zapewne juĪ wówczas powstaáa koncepcja przestrzenna nowej rezydencji, wpisanej w istniejące zaáoĪenie ogrodowe. Jej autorem mógá byü Ksawery
de Makowo Makowski, który obeznany byá tak ze stylem klasycystycznym, jak
neogotyckim15.
DziewiĊtnastowiecznemu Ğwiatu przewodziáo brytyjskie imperium. Rewolucja przemysáowa wspierana przez liberalną ekonomiĊ doprowadziáa do nigdzie
wczeĞniej niespotykanego cywilizacyjnego rozwoju. ĝwiat przyjmowaá angielskie wzory bez rozróĪniania, co tradycyjne, a co nowoczesne. Co jest twórczą
nowoĞcią, a co naĞladownictwem? Fascynacja postĊpem technicznym konkurowaáa z poglądami gáoszącymi pochwaáĊ rĊkodzieáa. W architekturze angielskiej
wiek XIX to czas „battle of the styles – wojny stylów”16. WiĊkszoĞü gmachów
publicznych nawiązywaáa w ten czy inny sposób do klasycyzmu i neogotyku.
Obok nich znajdujemy styl neorenesansowy i bizantyĔski, a pod wpáywem rycin
architekta Johna Nasha odĪyáo zainteresowanie dawnym stylem Tudorów, elĪbiezaáoĪeniu. Por. Z. Ostrowska-KĊbáowska, Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu, PoznaĔ 1975,
s. 9.
14
àusiewicz (op. cit., s. 21) powoáuje siĊ na ustne relacje Jadwigi Tokarskiej, Pauliny
WiĞniewskiej, Feliksa Robaka i Wáadysáawa Hapona, którzy twierdzili, Īe Tomasz Zamoyski od
początku traktowaá ten dwór jako rezydencjĊ przejĞciową.
15
Ksawery Dionizy Makowski projektowaá dla rodziny Zamoyskich neogotycki koĞcióá
w RóĪance nad Bugiem. Byá takĪe autorem przebudowy neoklasycystycznego dworu Zamoyskich
w Podzamczu k. Maciejowic (pow. garwoliĔski). Por. ĩywicki, op. cit., s. 298-301.
16
W. LipoĔski, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2003, s. 585.
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taĔskim i georgiaĔskim17. JednoczeĞnie powstawaáy pierwsze gmachy uĪytecznoĞci publicznej wznoszone przy uĪyciu konstrukcji stalowej, pozwalającej na
przykrywanie szklanymi dachami bardzo duĪych powierzchni. Na drugim biegunie powstawaáa architektura nawiązująca do prostych, tradycyjnych form. Byáa
ona związana z ruchem artystycznym, znanym jako Arts and Crafts Movement.
Realizacje tworzone w tym duchu nawiązywaáy do wiejskiej romantycznej malowniczoĞci, okreĞlanej jako „cottage style”. Czoáowy architekt tego nurtu Philip Webb, uwaĪany za prekursora wspóáczesnej architektury brytyjskiej, zaáoĪyá
w roku 1887 wspólnie z Williamem Morrisem Towarzystwo Ochrony Starodawnych Budynków. Aby obraz architektury angielskiej XIX wieku byá peániejszy,
podkreĞliü naleĪy takĪe specjalne znaczenie stylu gotyckiego. Styl ten jako taki
na Wyspach nigdy na dobre siĊ nie skoĔczyá. Mniej lub bardziej Ğwiadomie posáugiwano siĊ tam formami gotyckimi do XX wieku wáącznie18.
Oddziaáywanie angielskich wzorów na sztukĊ polską istniaáo juĪ od poáowy
XVIII wieku. Wpáywy te wraz z biegiem czasu nasilaáy siĊ stopniowo, rozszerzając coraz bardziej swój zasiĊg: od przejmowania angielskich zasad kompozycji
parków krajobrazowych, poprzez formy angielskiej architektury aĪ do przyjmowania nowych doktryn estetycznych i spoáeczno-ekonomicznych19. Wedáug Jerzego Baranowskiego przyjmowanie prądów páynących z Anglii niejednokrotnie
utoĪsamiano z pojĊciem patriotyzmu i nowoczesnoĞci20.
W koĔcu XIX wieku bardzo wiele dla rozpowszechnienia mody na angielszczyznĊ na kontynencie, a takĪe w Polsce, odegraá Herman Muthesius. Ten niemiecki architekt i pisarz, wieloletni radca handlowy przy niemieckiej ambasadzie
w Londynie staá siĊ jednym z waĪniejszych propagatorów sztuki angielskiej21.
Jego bezkompromisowe poglądy krytykujące sztukĊ kontynentalną, a wychwalające sztukĊ angielską, staáy siĊ nawet przyczyną otwartych protestów w Niemczech. Odbiáy siĊ takĪe gáĊbokim echem w Polsce22. Niezwykle interesujące są
17
O znaczeniu rycin Johna Nasha w Polsce pisze J. Baranowski, Angielskie wzory w twórczoĞci
Bolesáawa PodczaszyĔskiego, [w:] Sztuka 2. poáowy XIX wieku. Materiaáy sesji historyków sztuki,
àódĨ, listopad 1971, Warszawa 1967, s. 184 n.
18
N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976, s. 350 n.
19
T. S. Jaroszewski, Architektura doby OĞwiecenia w Polsce. Nurty i odmiany, Wrocáaw 1971,
s. 156 n.; C. Krassowski, Architektura romantyczna i romantyzm, [w:] Romantyzm. Studia nad
sztuką drugiej poáowy wieku XVIII i wieku XIX. Materiaáy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
Warszawa, listopad 1963, Warszawa 1967, s. 312 n.
20
J. Baranowski, op. cit., s. 184 n.
21
N. Pevsner, Pionierzy wspóáczesnoĞci. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa, Warszawa
1978, s. 23.
22
H. Muthesius, Sztuka stosowana i architektura, Kraków 1909, tamĪe wstĊp J. Warchaáowskiego,
s. 7-11.
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jego prace dotyczące istoty architektury angielskiej, które, jak siĊ wydaje, mogáy
mieü fundamentalne znaczenie dla architektów z kontynentu23. Przeglądając wydawnictwa Muthesiusa nietrudno oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe architekt projektujący
paáac w Jabáoniu lub sam jego wáaĞciciel doskonale znali poglądy w nich zawarte.
Niestety znane Ĩródáa i przekazy archiwalne nie pozwalają nam stwierdziü,
w jakim stopniu Tomasz hr. Zamoyski byá zapoznany z ówczesnymi poglądami
na sztukĊ. Niewątpliwie jako czáowiek bywaáy w Ğwiecie i towarzystwie (w Anglii znalazá mĊĪa dla swojej máodszej córki24), poznaá architekturĊ angielską. Byá
jej admiratorem i zapewne to on osobiĞcie zdecydowaá o angielskim charakterze
jabáoĔskiej rezydencji25.
BudowĊ paáacu, którą kierowaá majster murarski Kozáowski, przeprowadzono w latach 1904-1905. Wzniesiono go na miejscu rozebranego paáacu StrzyĪowskich. W 1906 roku ukoĔczono budowĊ oranĪerii26. W dalszej kolejnoĞci
wzniesiono galeriĊ peániącą rolĊ áącznika pomiĊdzy paáacem a o¿cyną. W poáowie biegu galerii od strony ogrodu dobudowano kaplicĊ. NastĊpnie wzniesiono
kordegardĊ – domek odĨwiernego oraz bramĊ wjazdową. Wszystkie te budowle
ukoĔczono do 1909 roku. Do roku 1912 Tomasz hr. Zamoyski wzniósá takĪe koĞcióá para¿alny, rozbudowaá folwark oraz rozszerzyá zaáoĪenie parkowe27.
Nowo wzniesiony paáac zaáoĪony zostaá na planie wydáuĪonego prostokąta.
OĞ kompozycyjną planu stanowi oĞ poprzeczna, która pokrywa siĊ z gáówną osią
kompozycyjną zaáoĪenia paáacowego. Biegnie ona z poáudnia na póánoc wzdáuĪ
alei dojazdowej, poprzez bramĊ wjazdową, Ğrodek podjazdu, do wejĞcia gáównego paáacu. NastĊpnie przecina sieĔ, hall gáówny i poprzez wyjĞcie tylne z hallu
na taras i schody tarasu biegnie dalej poprzez park, przecinając gáówne wnĊtrze
ogrodowe28. Pomimo tak Ğcisáego podporządkowania planu paáacu gáównej osi
kompozycyjnej ukáad pomieszczeĔ jest nieregularny. Taka malownicza, „gotycka” nieregularnoĞü planów charakterystyczna byáa dla rezydencji epoki wiktoriaĔskiej w Anglii 29.

23
Id., Die neuere kirliche Baukunst in England, 1901; Stilarchitektur und Baukunst, 1903; Das
englische Haus, Entwicklung, Bedingungen, Anlage, Autbau, Eirichtung und Innenraum, t. I-II,
1904, t. III, 1907.
24
Máodsza z córek Elfryda wyszáa za mąĪ za Sir Edgara Williama Buchanana (1880-1953).
25
àusiewicz, op. cit., s. 63.
26
Data 1906 umieszczona jest poniĪej kartusza herbowego umieszczonego na wewnĊtrznej
Ğcianie szczytowej oranĪerii.
27
Ibid., s. 10; D. Matczuk, Zespóá paáacowy i koĞcielny w Jabáoniu, praca magisterska napisana
w Instytucie Sztuk PiĊknych UMCS, Lublin 2001, s. 33 n.
28
Istnienie bezpoĞredniego wejĞcia z ogrodu na taras jest reguáą w angielskich rezydencjach.
29
J. Pile, Historia wnĊtrz, Warszawa 2004, s. 192 n.
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Centralnym pomieszczeniem jabáoĔskiego paáacu jest hall, usytuowany na osi
gáównej i poprzedzony sienią. Jest on najbardziej reprezentacyjnym wnĊtrzem
paáacu i jednoczeĞnie pomieszczeniem o najbardziej nieokreĞlonej funkcji. MieĞci ono bowiem reprezentacyjną klatkĊ schodową przypominającą realizacje znane z budynków uĪytecznoĞci publicznej (np. foyer teatrów, sal kongresowych
czy hotelowych holów). W tym przypadku schody prowadzą do usytuowanych
na piĊtrze sypialni, a nie do pomieszczeĔ reprezentacyjnych. JednoczeĞnie we
wnĊtrzu hallu znajdujemy okazaáy kominek30 o charakterystycznej dla angielskiej architektury formie áuku Tudorów, który wskazuje, Īe hall mógá peániü takĪe funkcje salonu, czy sali klubowej.
W Anglii hall najĞwietniejszą swoją epokĊ miaá w dobie Ğredniowiecza, byá
w gruncie rzeczy najwaĪniejszym pomieszczeniem siedziby feudalnego wáadcy.
Potem zanika i powraca dopiero w XIX wieku pod wpáywem romantyzmu, ale
nie odzyskuje swej pierwotnej funkcji. Jego bogate i imponujące wnĊtrze ma teraz daü goĞciom wyobraĪenie o randze domu i ĞwietnoĞci rodu. JednoczeĞnie ma
godnie przywitaü goĞci31. Bracia Banister i Herbert Fletcher pisali, iĪ Ğciany typowego angielskiego hallu byáy zazwyczaj pokryte dĊbową boazerią, nad którą powyĪej umieszczone byáy myĞliwskie trofea, zbroje, portrety przodków i pamiątki
rodowe32. ĝciany hallu jabáoĔskiego paáacu zdobiáy portrety przodków Tomasza
Zamoyskiego, które powstaáy w pracowni Wojciecha Kossaka33. WyposaĪenie
wnĊtrza hallu dopeániaáy bogate boazerie oraz strop kasetonowy.
Z hallu z jednej strony poprzez niewielki przedsionek wchodziáo siĊ do sali
jadalnej, z drugiej zaĞ do pomieszczenia zwanego w miejscowej tradycji „biaáą
salą”. Usytuowanie jadalni jest zgodne z tradycją angielską, wedáug której powinna znajdowaü siĊ ona po stronie póánocnej lub póánocno-wschodniej34. DziĊki
temu pomieszczenie to nie posiadaáo okien o wystawie poáudniowej czy zachodniej, przez które mogáyby wpadaü rozgrzewające wnĊtrze promienie sáoneczne
i czyniü temperaturĊ wewnątrz jadalni gorącą i nieprzyjemną. Takie poáoĪenie
jadalni zapewniü miaáo utrzymanie w jej wnĊtrzu niskiej temperatury. O ile usytuowanie, ksztaát, wyposaĪenie sali jadalnej nie pozostawia Īadnych wątpliwoĞci
co do jej funkcji, o tyle wyjaĞnienie przeznaczenia drugiego wnĊtrza – „biaáej
sali” – bez znajomoĞci odrĊbnoĞci architektury angielskiej byáoby niemoĪliwe.

30
W Anglii trudno sobie wyobraziü pokój bez kominka. Pozostaje on nawet tam, gdzie wprowadzono centralne ogrzewanie. Od dawnych czasów jest symbolem pokoju i goĞciny.
31
Muthesius, op. cit., s. 81.
32
B. F. Fletcher, H. P. Fletcher, The English Home, London 1910, s. 26
33
J. Iwaszkiewicz, PodróĪe do Polski, Warszawa 1977, s. 152.
34
Fletcher, Fletcher, op. cit., s. 49.
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W rezydencjach angielskich pomieszczenie to nosi nazwĊ drawing-room35. Do
pomieszczenia tego zawsze wchodziáo siĊ z hallu i byá to najwaĪniejszy pokój
prywatny angielskiej rezydencji. Miaá on charakter pokoju wypoczynkowego,
gdzie gromadziáa siĊ rodzina przed posiákami, uprawiano muzykĊ i prowadzono
rodzinne rozmowy. Byá to pokój wspólny pana i pani domu36.
Innym pokojem w jabáoĔskim paáacu, którego funkcja jest czysto angielskiej
proweniencji, jest pomieszczenie sąsiadujące od poáudnia z „biaáą salą”. W angielskich rezydencjach nosi nazwĊ great chamber [wielka izba]. Wielka izba zawsze sąsiadowaáa z drawing-room i miaáa poáoĪenie wschodnie lub poáudniowe.
Peániáa ona funkcjĊ gáównego pokoju dziennego, podawano w niej mniejsze posiáki, przyjmowano bliĪszych znajomych37. W Jabáoniu pomieszczenie to miaáo
podobno inną funkcjĊ, byáo gabinetem pana domu38. Oba te pokoje byáy najwaĪniejszymi pokojami dziennymi rezydencji typu angielskiego.
Po przeciwnej stronie sieni znajduje siĊ pomieszczenie bĊdące pierwotnie biblioteką paáacową. Zwracają uwagĊ jego wydáuĪone proporcje oraz otwarcie na
sieĔ. Gdyby nie dwie znajdujące siĊ przy Ğcianach biblioteczne szafy, sądziü by
moĪna, iĪ jest to korytarz prowadzący do oranĪerii39. I w tym przypadku wyjaĞnienia takiego uksztaátowania biblioteki naleĪy równieĪ szukaü w odrĊbnej od
kontynentalnej angielskiej koncepcji wnĊtrz. W rezydencjach angielskich biblioteka nie byáa odizolowanym pomieszczeniem sáuĪącym do studiowania w skupieniu znajdujących siĊ tam ksiąg. Byáo to raczej pomieszczenie sáuĪące spotkaniom panów, gdzie mogli siĊ oni nie tylko zatopiü w lekturze ksiąĪek, czy prasy,
ale równieĪ prowadziü dyskusje przy szklaneczce whisky, ewentualnie oddaü
siĊ zgubnemu naáogowi palenia tytoniu40. W angielskich rezydencjach biblioteki
z zasady lokowano od strony poáudniowej41. Tak teĪ jest w Jabáoniu. MĊskiego charakteru bibliotece dodawaáy liczne trofea myĞliwskie zdobiące jej Ğciany.
Znając zamiáowanie Tomasza Zamoyskiego do polowaĔ, moĪna przypuszczaü,
Īe byáo to jego ulubione paáacowe pomieszczenie.

Skrót od „withdrawing-room”, od angielskiego sáowa withdraw – oddaliü siĊ, schroniü siĊ.
Muthesius, op. cit., s. 73 n.
37
Ibid., s.76; LipoĔski, op. cit., s. 215.
38
àusiewicz, op. cit., s. 23.
39
Proporcje jabáoĔskiej biblioteki nasuwają przypuszczenie, iĪ projektant chciaá nawiązaü do
formy „long galery” – „dáugiej galerii”, która w angielskich rezydencjach peániáa funkcjĊ pomieszczenia rekreacyjnego.
40
Muthesius, op. cit., s. 75.
41
Takie, poáudniowe usytuowanie biblioteki sprzyjaáo jej dobremu nasáonecznieniu, dziĊki któremu obniĪaá siĊ poziom wilgotnoĞci w jej wnĊtrzu, co z kolei sprzyjaáo przechowywanym w niej
ksiąĪkom.
35
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Paáac w Jabáoniu zachowuje równieĪ znany z angielskich rezydencji schemat
podziaáu funkcjonalnego pomieszczeĔ pomiĊdzy poszczególne piĊtra. Pomieszczenia parteru przeznaczono pod ogólne funkcje mieszkalne i reprezentacyjne.
Na pierwszym piĊtrze ulokowano sypialnie domowników, poddasze przeznaczono na pokoje dla goĞci42.
Wszystkie reprezentacyjne pomieszczenia parteru otrzymaáy bogatą dekoracjĊ wnĊtrza o angielskiej proweniencji. Stanowiáy ją bogate boazerie oraz stiukowe sztukaterie zdobiące su¿ty. Uzupeánieniem byáy bogate obramienia drzwiowe
i okienne.
Drewniane wykoĔczenie Ğcian od wczesnego Ğredniowiecza stanowiáy charakterystyczną cechĊ wnĊtrz angielskich rezydencji43. Z reguáy wykonane byáy
z drewna dĊbowego44. Dopiero po wielkim poĪarze Londynu zalecano zastĊpowanie dĊbu jodáą norweską, którą uwaĪano za bezpieczniejszą45. Wówczas do
wykaĔczania boazerii zaczĊto uĪywaü oklein dĊbowych lub specjalnej techniki
malarskiej zwanej mazerunkiem. Ta technika zdobnicza polegaáa na imitowaniu
naturalnego usáojenia drewna, wykonywana na róĪnych podáoĪach, jak drewno, mur czy papier. W paáacu w Jabáoniu wszystkie boazerie, z wyjątkiem tych
w drawing-room oraz great chaber, są dĊbowe. Wykonano je z litego dĊbu lub
sosny fornirowanej okleiną dĊbową. Mazerunek imitujący deseĔ drewna dĊbowego zastosowano na stropie hallu, a takĪe na stropie przedsionka áączącego hall
z jadalnią. Tak samo pomalowano równieĪ wewnĊtrzne partie sosnowych ram
okiennych.
Gáównym motywem dekoracyjnym boazerii hallu byá ornament skáadanego
zwoju pergaminu. Po raz pierwszy zastosowano go w dekoracji Ğredniowiecznej
katedry w Carlisle46. PóĨniej motyw ten staá siĊ jednym z bardziej popularnych,
zwáaszcza w rezydencjach póĨnoĞredniowiecznych w stylu „perpendicular”.
Znajdujemy go miĊdzy innymi w boazerii dekorującej Ğciany kaplicy zamkowej
w Ightham (Kent), hallu zamku w Compton Wynyates (Warwickshire) czy drawing-room zamku w Southam (Gloucestershire).
Wzorem dla opracowania balustrady schodów hallu paáacu w Jabáoniu staáy
siĊ schody rezydencji Hat¿eld Hause (Hartford Slim). W tym przypadku podobieĔstwo jest bardziej godne uwagi, poniewaĪ szyszki dekorujące klatkĊ schodową
w hallu w Hat¿eld są identyczne z tymi, które dekorują strop hallu w Jabáoniu.
Muthesius, op. cit., s. 84.
GenezĊ pojawienia siĊ boazerii naleĪy upatrywaü w chĊci skuteczniejszego utrzymywania
ciepáa we wnĊtrzach rezydencji. Jej funkcja dekoracyjna jest wtórna.
44
Pile, op. cit., s. 140.
45
LipoĔski, op. cit., s. 292.
46
W. Wheeler, C. H. Hayward, Practical Woodcarving and Gilding, London 1966, s. 85.
42
43

„…chcĊ mieü rezydencje jak angielscy lordowie…” ...

17

OglĊdziny tych elementów wskazują, Īe zostaáy one wykonane przy uĪyciu mechanicznych obrabiarek do drewna. MoĪna wiĊc wysnuü przypuszczenie, Īe Tomasz
hr. Zamoyski importowaá te elementy bezpoĞrednio z Anglii, a nawet bez wiĊkszego ryzyka moĪna postawiü hipotezĊ, iĪ znaczna czĊĞü wyposaĪenia wnĊtrz paáacu
w Jabáoniu byáa sprowadzona z Wysp Brytyjskich47. Inny zachowany element konstrukcji stropu o formie niderlandzkiej plecionki takĪe ma swój wzór w angielskich
rezydencjach. Znajdujemy go m.in. jako element wypeániający przĊsáo balustrady
klatki schodowej rezydencji w Crewe Hall (Cheshire). Elementem dopeániającym
dekoracjĊ hallu w Jabáoniu są portale i drzwi znajdujące siĊ na poziomie antresoli.
Dla nich bezpoĞrednim wzorcem jest dekoracja „Long Galery” w Haddon Hall
(Derbyshire), przy czym drewniane portale drzwi bocznych są niemalĪe wierną
kopią angielskiego pierwowzoru. „Dáuga Galeria” w Haddon Hall powstaáa okoáo
lat 1567-1584 i jest przykáadem stylu elĪbietaĔskiego, który wprowadziá do Anglii
renesans w wersji palladiaĔskiej48.
W dekoracji boazerii w Haddon Hall znajdujemy ozdobny motyw arkady ujĊtej pilastrami. Wzór ten staje siĊ jednym z najbardziej popularnych w renesansowych – elĪbietaĔskich rezydencjach Anglii. ZnaleĨü go moĪna m. in. w dekoracji
boazerii „galerii poáudniowej” w rezydencji Westwood Park (Worcestershire),
klatki schodowej paáacu w Wakehurst (Sussex) i wielu innych. W Jabáoniu znajdujemy go w uproszczonej formie w dekoracji boazerii great-chamber.
W opracowaniu boazerii jabáoĔskiego paáacu zastanawiają pewne odstĊpstwa
od angielskich wczesnorenesansowych wzorów. WszĊdzie tutaj pomiĊdzy boazeriami a su¿tem pozostawiony jest wĊĪszy lub szerszy pas wolnej Ğciany. Takie rozwiązanie formalne zaczĊto stosowaü w Anglii dopiero w 2. poáowie XIX wieku. Na
szerszą zaĞ skalĊ zastosowali go architekci związani z ruchem Arts and Crafts49.
Jedynym pomieszczeniem mieszkalnym paáacu, którego wystrój odbiega od
pozostaáych, jest drawing-room. Utrzymany w biaáej tonacji najbliĪej nawiązuje
do stylu francuskiej regencji. W ciągu XIX wieku, gdy drawing-room stawaá siĊ
coraz bardziej pomieszczeniem wchodzącym w domenĊ kobiet, coraz czĊĞciej
wzorów szukano w stylach francuskich. W stylu regencji zaprojektowane zostaáo
m. in. wnĊtrze drawing-room w rezydencji Sandringham (Norfolk). Motyw gir47
Najprawdopodobniej sprowadzona z Anglii w elementach boazeria montowana byáa na
miejscu przez rodzimych rzemieĞlników. W trakcie prac konserwatorskich, na odwrocie listwy
cokoáowej w paáacowej jadalni znaleziono sygnaturĊ [JOSEP MOHYLA], wykonaną stolarskim
oáówkiem.
48
B. Fletcher, A History of Architecture on the comparative method, London 1954, s. 791; H.
Montgomery-Massingberd, Ch. Simon Sykes, Great Houses of England end Wales, London 1994,
s. 36.
49
Pile, op. cit., s. 217.
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land zastosowany w dekoracji stropu jabáoĔskiego drawing-room’u spotykamy
w Ham House (Surrey).
Pozostając przy „biaáej sali”, nie sposób nie zauwaĪyü piĊknego neobarokowego kominka. W trakcie prac konserwatorskich znaleziono w jego wnĊtrzu cegáy szamotowe ze znakiem ¿rmowym [R. LONDON], co niewątpliwie Ğwiadczy,
iĪ kominek ten wykonywaá na specjalne zamówienie Zamoyskiego jakiĞ warsztat
angielski. Innym elementem wyposaĪenia tej komnaty jest piĊkna, dĊbowa podáoga mozaikowa; prawie identyczną znaleĨü moĪna w katalogu handlowym wydanym w 1903 roku i oferującym drewniane oraz Īelazne elementy wyposaĪenia
wnĊtrz. Byáa ona oferowana do sprzedaĪy na stopy kwadratowe50.
Równie waĪnym i charakterystycznym elementem wyposaĪenia wnĊtrz paáacu w Jabáoniu są sztukatorskie dekoracje su¿tów. W Anglii tego rodzaju dekoracja pojawiáa siĊ prawdopodobnie po raz pierwszy we wspomnianej juĪ „Dáugiej
Galerii” w Haddon Hall bĊdącej bez wątpienia dzieáem rzemieĞlników niderlandzkich51. Dekoracja ta nazywana jest w Anglii terminem strapwork – czyli
„sieciową robotą” – co niezwykle celnie oddaje jej charakter. Pomimo iĪ początkowo zajmowali siĊ nią gáównie rzemieĞlnicy z Kontynentu i Szkocji, staje
siĊ obowiązkowym elementem wyposaĪenia wnĊtrz angielskich. Począwszy od
rezydencji wzniesionych w stylu elĪbietaĔskim, znajdujemy ją aĪ po eklektyczne
wnĊtrza początku XX wieku. NajbliĪsze wzory dla sztukaterii paáacu w Jabáoniu, obok wspomnianego juĪ Haddon Hall, znajdziemy w Hardwick Hall (Derbyshire), Parham i Wakehurst (Sussex), a przede wszystkim w Hampton Court
(Middlesex) i Ormond Castle (County Tipperary – Irlandia). Powodzenie sztukatorskiej dekoracji sieciowej w wystroju angielskich wnĊtrz naleĪy zapewne
upatrywaü w tym, iĪ nie kolidowaáa ona z jego gotyckim duchem. Byáa ona bliska
gotyckim sieciom stylu Perpendicular, jak i otwartym, ciesielskim wiązaniom
dachowym52.
Nieistniejący, zniszczony podczas poĪaru w 1968 roku, strop jabáoĔskiego
hallu byá przykáadem poáączenia páycinowego stropu kasetonowego o wáoskiej,
renesansowej proweniencji, z angielskim stropem ciesielskim typu „hammer
beamed roof”. Niestety jak dotąd nieznane są archiwalne Ĩródáa ikonogra¿czne
(rysunki czy stare fotogra¿e), które przedstawiaáyby widok tego stropu53. DziĊki
50
Universally design book containing of¿cial price lists, illustrating moldings, balusters, stair
work … London 1903, Chicago 1904, s. 302.
51
Pile, op. cit., s. 140.
52
C. Gapper, British Renaissance Plasterwork, [za:] http://clairegapper.info/from-timber-toplaster.html [dostĊp: 14.03.2014].
53
Wykonana w 1958 roku, jeszcze przed poĪarem, inwentaryzacja zamieszcza przekrój
poprzeczny poprzez hall, ale strop zaznaczony jest bardzo schematycznie. Zob. Plan
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zachowanym elementom drewnianym wiadomo jak wyglądaáa dolna, wykonana
z drewna czĊĞü stropu. Stanowiáy ją dáugie dekoracyjne belki podciągów ujĊtych
po bokach dekoracyjnymi zastrzaáami i wieszarami. Ramiona zastrzaáów miaáy
formĊ áuków przyporowych. Pola utworzone pomiĊdzy nimi a wieszarami wypeániaáy aĪurowe plecionki o ukáadzie mającym swe Ĩródáo w niderlandzkim ornamencie okuciowym. BezpoĞrednie wzory dla tych elementów znajdujemy we
wspomnianej juĪ wczeĞniej balustradzie schodów paáacu w Crewe Hall. TakĪe
przĊsáa balustrady „wielkiej klatki schodowej” rezydencji Hewell Grange (Worcestershire) czy przĊsáo ozdobnej Ğcianki dziaáowej salonu paáacu w Sandringham
mogáy byü wzorem dla wytwórcy tych elementów stropu w Jabáoniu. Zapewne
ten sam, niewątpliwie angielski warsztat, wykonaá wszystkie drewniane elementy tego stropu. ĩebra páycinowego stropu kasetonowego wykonane byáy z odlewów gipsowych z dodatkiem piasku i wapna. Format oraz ksztaát kasetonów nie
jest znany, jakkolwiek musiaá on odpowiadaü podziaáom boazerii i ramowych
páycin dekorujących Ğciany hallu. Powierzchnia stropu pokryta byáa mazerunkiem imitującym drewno dĊbowe54. Zapewne strop paáacu w Jabáoniu swym charakterem przypominaá jeden z licznych angielskich przykáadów, takich jak: strop
hallu w Castle Ashby (Northampton), strop Grand Hall w Hewell Grange, strop
Banquet Hall w Hever Castle (Kent), czy strop Middle Temple Hall w Londynie.
Podobnie jak dla planu i wyposaĪenia wnĊtrz, tak i dla architektury zewnĊtrznej paáacu, wzorów inspiracji dostarczają nam rezydencje angielskie reprezentujące styl elĪbietaĔski i jakobiĔski55. Aby zrozumieü angielską architekturĊ czasów królowej ElĪbiety i Jakuba I, naleĪy pamiĊtaü o jej czterech Ĩródáach: wczesnym renesansie wáoskim, stylu francuskiej szkoáy znad Loary, niderlandzkiej
dekoracji okuciowej i przede wszystkim Perpendicular Style56. Przenikanie siĊ
wszystkich tych elementów powoduje, Īe wznoszone w tym stylu budowle uzyskują malowniczy charakter. Ta mieszanina naĞladownictwa, zapoĪyczeĔ i konserwatyzmu tworzy budowle o niezwykle oryginalnych i wyrazistych formach.
NajbliĪszym wzorem dla paáacu w Jabáoniu jest poáudniowe, „jakobiĔskie”
skrzydáo rezydencji w Holland House (Kensington), wzniesione w latach 1607–
1622 przez Johna Thorpe’a. Rezydencja Zamoyskich jest nieco skromniejsza
i bardziej nieregularna, ale podobnie jak tam gáównymi elementami bryáy ze-

inwentaryzacyjny budynku gáównego oĞrodka szkoleniowego w Jabáoni, pow. RadzyĔ Podlaski, opr.
Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Lublinie, Lublin 1958.
54
Analogiczną dekoracją pokryty jest strop korytarzyka áączącego hall z salą jadalną.
55
W anglosaskiej terminologii okreĞlenie styl elĪbietaĔski i jakobiĔski stosuje siĊ do sztuki
wczesnorenesansowej.
56
Pevsner, Historia…, s. 301.
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wnĊtrznej są ryzality i wykusze57, zwieĔczone renesansowo-manierystycznymi
szczytami, ujĊtymi po bokach wazonami. Szczyty takie – niderlandzkiej proweniencji – znajdujemy takĪe w innych rezydencjach reprezentujących styl królowej ElĪbiety I czy króla Jakuba I. Wymieniü tu moĪna szczyty elewacji w Aston
Hall (Warwickshire), Westwood (Worcestershire), czy Fountains Hall (Yorkshire). W paáacu Holland House znajdujemy wiele innych elementów, które staáy
siĊ bezpoĞrednim wzorem dla projektanta paáacu Zamoyskich. I tak podobnie
zostaáy opracowane gáadkie Ğciany elewacji, które w kondygnacji przyziemia
posiadają naroĪne boniowania. Z kolei portal wejĞciowy w elewacji zachodniej
paáacu w Jabáoniu przypomina wejĞcia boczne poáudniowego skrzydáa paáacu
w Holland House. Jego balustrady balkonowe siĊ bezpoĞrednim wzorem dla jabáoĔskiej balustrady tarasu ogrodowego. OczywiĞcie bezpoĞrednie wzory formalne dla architektury zewnĊtrznej rezydencji Tomasza Zamoyskiego znajdujemy takĪe w innych budowlach angielskiego wczesnego renesansu. Balustrada
balkonów jest wzorowana na balustradach rezydencji w Bramshill Park (Hampshire). Heám i ostatnia kondygnacja wieĪy58 do záudzenia przypomina wieĪyczki
Àankujące korpus gáówny paáacu w Wollaton (Nottinghamshire). Nawet rzygacze
odprowadzające wodĊ deszczową z balkonu elewacji frontowej znajdują analogie w zamku Athelhampton (Dorsetshire). Niezwykle charakterystyczne dla paáacu w Jabáoniu są duĪe okna o kamiennych59 podziaáach. Takie okna są typowe
dla caáej architektury angielskiej, począwszy od póĨnego gotyku, aĪ po czasy
wspóáczesne. Nikolaus Pevsner podkreĞla, Īe „Anglicy w Īadnej epoce nie mogli
obejĞü siĊ bez takich wáaĞnie okien”60. Typowy jest takĪe podziaá okien cienkimi szprosami na niewielkie kwatery. JednakĪe okna zastosowane w jabáoĔskim
paáacu są typu francuskiego (rozwierane), a nie angielskiego (przesuwane typu
sash). Innym niezwykle „angielskim” elementem architektonicznym, który tutaj
wystĊpuje, są nadzwyczajnie wysokie i bardzo dekoracyjnie opracowane kominy. Wedáug angielskiej tradycji architektonicznej powinny byü one potraktowane Ğmiaáo i efektownie. Kompozycyjnie miaáy wzmocniü widok bryáy, a bardzo
czĊsto stawaáy siĊ jej najwaĪniejszym elementem61. Takie opracowanie trzonów
kominowych zapewniaáo takĪe poprawĊ sprawnoĞci urządzeĔ ogniowych (pieców, kominków). DuĪa wysokoĞü poprawiaáa ciąg przewodów kominowych, co
57
W przypadku paáacu w Jabáoniu, bardziej trafnym okreĞleniem ryzalitów i wykuszy jest angielski termin bay windows, tá. pol. „okno wnĊkowe”; por.: R. Guild, The Victorian House Book,
New York 1989, s. 101.
58
WieĪa paáacu w Jabáoniu przypomina wieĪe francuskich zamków nad Loarą.
59
W tym przypadku zastosowano rodzaj sztucznego kamienia – lastriko.
60
Pevsner, Historia…, s. 302.
61
Fletcher, Fletcher, op. cit., s. 72.
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byáo niezwykle istotne zwáaszcza dla rezydencji poáoĪonych na páaskim terenie
w otoczeniu zaáoĪeĔ parkowych.
WĞród zewnĊtrznych form architektonicznych mających inną niĪ angielską
proweniencjĊ wskazywano w jabáoĔskim paáacu mansardowy dach oraz tralkowe
balustrady balkonów Àankujących szczyt ryzalitu ogrodowego62. W tym miejscu
naleĪy przypomnieü, iĪ tralkowe balustrady pojawiáy siĊ w architekturze angielskiej juĪ w okresie panowania stylu Jakuba I (wczesnego renesansu) i pozostawaáy czĊsto uĪywanym detalem architektonicznym aĪ po wiek XX. Podobnie dach
typu mansardowego zdobyá w architekturze anglosaskiej znaczną popularnoĞü.
Niektórzy historycy architektury wĞród odmian stylu wiktoriaĔskiego wyróĪniają tzw. „styl mansardowy”. Szczególną popularnoĞü uzyskaá on w Ameryce Póánocnej, gdzie okreĞla siĊ go mianem „stylu generaáa Granta”63.
Zgodnie z angielską tradycją zewnĊtrzne elewacje jabáoĔskiego paáacu obsadzone zostaáy pnącą roĞlinnoĞcią, co zapewniaáo nie tylko „romantyczną angielską szatĊ”, ale speániaáo waĪne funkcje uĪytkowe. Pnącza na Ğcianach budynku
powodują powstawanie ruchów konwekcyjnych powietrza, które przyspieszają
osuszanie tynków oraz zmniejszają amplitudĊ zmian temperatury, co z kolei pozwala na oszczĊdnoĞci w ogrzewaniu budynków. Ponadto korzenie pnączy powodowaáy osuszanie fundamentów, przy jednoczesnym braku zagroĪenia ich
uszkodzenia.
Najbardziej „gotycka” w charakterze jest jabáoĔska kaplica. Dostawiono ją
do tylnej Ğciany galerii, z której prowadzi jedyne do niej wejĞcie. Jest skromną
prostopadáoĞcienną budowlą, nakrytą stromym, namiotowym dachem. WnĊtrze
kaplicy, oĞwietlone przez piĊü ostroáukowych okien, sklepione jest czteroprzĊsáowym, pozornym sklepieniem krzyĪowo-Īebrowym podpartym na dwóch ¿larach64. Kaplica swoją formą najbliĪej nawiązuje do wzorów francuskich. Angielskiej proweniencji jest natomiast ksztaát ostroáukowych okien o „perpendicularnym” podziale.
OranĪeria, obok kaplicy, nosi najwiĊcej cech typowych dla stylu gotyckiego.
Odnosi siĊ to zwáaszcza do jej architektury zewnĊtrznej, której forma bezpoĞrednio nawiązuje do póĨnogotyckiego Banqueting Hall w Hampton Court Palace65.
Podobnie jak tam Ğciany zwieĔczone są krenelaĪową attyką z przeĞwitami o wykroju prostokątnym i podzielone uskokowymi skarpami zwieĔczonymi pinaklami
62
àusiewicz, op. cit., s. 59. Autor uwaĪa, iĪ zastosowanie tych elementów paáac w Jabáoniu
zawdziĊcza typowemu dla projektantów – Fellnera i Helmera – zespoáowi Ğrodków formalnych.
63
Pile, op. cit., s. 196.
64
Sklepienie zostaáo wykonane w zaprawie gipsowo-wapiennej na siatce zbrojeniowej z prĊtów
stalowych.
65
Budowla ta wzniesiona zostaáa dla kardynaáa Thomasa Wosleya w latach 1515–1530.
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o ostrosáupowym zwieĔczeniu. PomiĊdzy skarpami Ğciany przepruwają obszerne okna zamkniĊte obniĪonym áukiem ostrym „drop” i podzielone laskowaniem
o ukáadzie rectilinearnym.
Jednoprzestrzenne wnĊtrze oranĪerii przykryte byáo pierwotnie niewysokim,
szklanym dachem dwuspadowym rozpostartym na stalowych wiązarach66. ĝciany
pokryte są dekoracją sztukateryjną67 imitującą okratowanie pergoli. W rezultacie
powstaáo wnĊtrze, które swym charakterem przypomina dziewiĊtnastowieczne
budowle powstaáe pod wpáywem architektury londyĔskiego Cristal Palace.
Rezydencja Zamoyskich w Jabáoniu byáa budowlą bardzo nowoczesną. Zaopatrzona w instalacjĊ centralnego ogrzewania68, wodną i kanalizacyjną. Posiadaáa system klimatyzacji grawitacyjnej, oĞwietlenie elektryczne oraz windĊ.
W trakcie jej budowy zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązaĔ i materiaáów
budowlanych. Na szeroką skalĊ uĪyto cement portlandzki np. do: zaprawy tynkarskiej, wyrobu bloczków betonowych tudzieĪ dachówki cementowej69 oraz do
prefabrykowanych elementów Īelbetowych (elementy balustrad, okien i czĊĞci
detali architektonicznych). Dekoracyjne stiuki gipsowe w znacznej mierze wykonane zostaáy w technice odlewów w formach klejowych70. Sklepienia w kaplicy, nad klatką schodową i w bibliotece wykonano z gipsu na zbrojonym ruszcie
z prĊtów stalowych. WnĊki podokienne, w których umieszczone byáy kaloryfery, miaáy izolacjĊ termiczną wykonaną z maty azbestowej. Taką samą izolacjĊ posiadaáy páyty blatów kominkowych. W czĊĞci okien pomieszczeĔ parteru
zastosowano zwijane rolety metalowe. Paáac miaá wáasne ujĊcie wody (studniĊ
gáĊbinową) oraz elektryczną pompĊ ciĞnieniową pozwalającą doprowadzaü wodĊ
do áazienek znajdujących siĊ na piĊtrze. Wszystko to sprawiaáo, Īe jabáoĔska siedziba Zamoyskich byáa jedną z najnowoczeĞniejszych rezydencji mieszkalnych
na terenach przedrozbiorowej Polski.
Paáac w Jabáoniu jest przykáadem budowli neohistorycznej nawiązującej bezpoĞrednio do angielskiego póĨnego gotyku i wczesnego renesansu. Jest przykáadem rezydencji typu manor house71. Z caáą pewnoĞcią paáac ten jest – ze wszyst-

66
Autorowi niestety nie udaáo siĊ przekonaü obecnych wáaĞcicieli paáacu do przywrócenia przeszklonego dachu. Obecnie oranĪeria pokryta jest dachem z blachy miedzianej.
67
W tym wypadku wykonano ją w zaprawie cementowej.
68
W paáacu w Jabáoniu zastosowano parowy system centralnego ogrzewania. System ten najwiĊkszą popularnoĞü uzyskaá na Wyspach Brytyjskich i w Ameryce Póánocnej.
69
PrzestrzeĔ pomiĊdzy legarami podáogi a stropem wypeániona byáa gruzem budowlanym,
w którym znajdowaáy siĊ fragmenty pobitych dachówek cementowych (ich zewnĊtrzna powierzchnia barwiona byáa na czerwono.
70
TechnikĊ tĊ zaczĊto stosowaü okoáo poáowy XIX wieku.
71
Manor house – obszerna, wiejska siedziba wáaĞciciela majątku ziemskiego, zw. „manor”.
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kich rezydencji wzniesionych na terytorium historycznej Polski – obiektem, który
najpeániej oraz najbardziej dosáownie i bezpoĞrednio czerpie swe wzory z architektury angielskiej. ĝwiadomy swych oczekiwaĔ Tomasz hr. Zamoyski zatrudniá
architekta, który nie tylko doskonale znaá angielską architekturĊ historyczną, ale
i najnowsze tendencje panujące na Wyspach Brytyjskich. Sprawnie poruszaá siĊ
takĪe po brytyjskim rynku materiaáów budowlanych. Wedáug obecnego stanu
badaĔ autorstwo projektu przypisuje siĊ wiedeĔskiej pracowni architektonicznej
Fellnera i Helmera72. Architekci ci specjalizowali siĊ w projektowaniu obiektów
uĪytecznoĞci publicznej (gáównie teatrów), wznoszonych w stylu wiedeĔskiego
neobaroku. WĞród obiektów rezydencjonalnych na terenach obecnej Polski autorstwu tej pracowni przypisuje siĊ trzy realizacje. Paáac Goetzów Okocimskich
w Brzesku, paáac Dáugoszów w Siarach i paáac Zamoyskich w Jabáoniu. Dwa
pierwsze wzniesione są w stylu neobarokowym, paáac w Jabáoniu w stylu angielskim. O ile atrybucja paáacu w Jabáoniu jest sáuszna, byáby on jedyną znaną
realizacją tych architektów utrzymaną w stylu angielskiego neogotyku czy neorenesansu73.

SUMMARY
Out of all Polish residences that represent the historical trend, the palace in JabáoĔ
built in 1904-1909 at the behest of Count Tomasz Zamoyski borrowed most fully from
English architecture. Conscious of his expectations, the investor founded a magni¿cent
country house, the builders of which drew liberally on the wealth of English historical
styles.

72
àusiewicz, op. cit., s. 10. Autor powoáuje siĊ na informacjĊ, którą otrzymaá od ElĪbiety
Wielowiejskiej (list z 26 kwietnia 1974 roku).
73
O wykonaniu projektu paáacu w Jabáoniu nie znajdujemy Īadnej informacji w publikacjach
przygotowanych przez samych architektów. Zob.: F. Fellner, Die Entwicklung des Theaterbaues in
den letzten fünfzig Jahren. Öffentlicher Vortrag, Wien 1909; Fellner & Helmer, Sammelwerk der
ausgeführten Bauten und Projekte in den Jahren 1870/1914. Wien 1914. Brak równieĪ wzmianek o rezydencji Zamoyskich w znanych publikacjach innych autorów traktujących o twórczoĞci
Ferdinanda Fellnera i Hermana Helmera. Zob.: H. Ch. Hoffmann, Die Theaterbauten von Fellner
und Helmer, München 1966. W tym solidnym opracowaniu, z peánym katalogiem projektów architektonicznych (opracowanym na bazie zachowanego archiwum pracowni architektonicznej
Fellnera i Helmera), nie ma wzmianki o paáacu w Jabáoniu. Brak jej takĪe w innych publikacjach
opartych na kwerendzie archiwalnej. Por.: A. von Wurm-Arnkreuz, Architekt Ferdinand Fellner
und seine Bedeutung für den modernen Theaterbau, Verlag für Technik und Industrie, Wien und
Leipzig 1919; D. Klein, Fellner & Helmer. Wiener Atelier mit Weltgeltung, „Baukultur” 1997, nr
4; G. M. Dienes, F. & H. – die Architektem der Illusion, Wien 1999.
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The palace built on the site of the older residence was ideally integrated into the existing palace and park complex. It is laid out on a rectangular plan, with the transverse
axis coinciding with the main composition axis of the palace and park complex. It runs
from south to north, across the gateway, the forecourt, to the main palace entrance. It
then crosses the entrance hall, the main hall, and, across the rear entrance from the hall
onto the terrace and terrace steps, it runs through the park, crossing the main garden interior. Despite the strict subordination of the palace plan to the main composition axis,
the arrangement of rooms is irregular, characteristic of Victorian “Gothic” residences in
the United Kingdom. The layout and functional arrangement of the palace fully realizes
the design of the English manor house. The central and most stately room in the palace
is the hall. It contains a grand staircase and a magni¿cent Tudor-style ¿replace. The hall
walls used to be covered by impressive oak paneling and portraits of the Zamoyski family ancestors. The room has a coffered ceiling in direct imitation of English timber-roof
ceilings. The hall opens into the dining room with the walls layered with “Georgian-style”
oak paneling and with the strap work ceiling. On the other side of the hall, in keeping with
the English fashion, there is a Regency-style family drawing room. At the front there is
a large room – the “great chamber” with Elizabethan paneling and stuccowork and the
library with an elongated plan scheme characteristic of “English” galleries and a strap
work ceiling. The main elements of interior decorations are the wall paneling and stucco
ceilings modeled after those in English residences, e.g. Hat¿eld House (Hartford Slim),
the castle chapel in Ightham (Kent), the hall of the Compton Wynyates Castle (Warwickshire) or the drawing-room in the Southam Castle (Gloucestershire) and residences in
Crewe Hall (Cheshire) and Hardwick Hall (Derbyshire), Parham and Wakehurst (Sussex), Hampton Court (Middlesex) or the “Long Gallery” in Haddon Hall (Derbyshire).
Just like the layout and the interior furnishings, so too the external architecture of the
palace was inspired by English residences in the Elizabethan and Jacobean styles. The
body and architectural appearance of the JabáoĔ Palace reveal all the elements characteristic of the English picturesque “Gothic and Renaissance Revival” style, which was
inspired by early Italian Renaissance, the style of the French Loire School, the Netherlandish ferrule ornaments, and ¿rst of all by the late English Gothic Perpendicular style.
The interpenetration of all these elements caused the constructions built in this style to
acquire a picturesque character. The closest models for the Zamoyski seat in JabáoĔ can
be found in the southern wing of Holland House (Kensington), in Aston Hall (Warwickshire), Westwood (Worcestershire), Fountains Hall (Yorkshire), and in Bramshill Park
(Hampshire).
Out of all residences built in the historical territory of Poland the Palace of JabáoĔ
is most certainly the building which most literally and directly borrowed from English
architecture.
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Il. 1. Paáac w Jabáoniu, najstarszy znany widok z austriackiej widokówki z 1915 roku.

Il. 2. Paáac w Jabáoniu, brama wjazdowa i kordegarda, w gáĊbi paáac.
Fot. A. Cebulak, luty 2005.
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Il. 3. Paáac w Jabáoniu, elewacja ogrodowa. Fot. A. Zamoyski (?), 1935.

Il. 4. Paáac w Jabáoniu, elewacja frontowa. Fot. A. Cebulak, lipiec 2005.
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Il. 5. Paáac w Jabáoniu, elewacja ogrodowa. Fot. A. Cebulak, lipiec 2006.

Il. 6. Holland House (Kensington). Repr. z: J. Nash, The Mansions of England
in the Olden Time, New York 1912, ryc. 13.
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Il. 7. Paáac w Jabáoniu, okno w áączniku
pomiĊdzy paáacem a o¿cyną.
Fot. A. Cebulak, sierpieĔ 2005.

Il. 8. Bramshill (Hants). Repr. z: J. Nash,
The Mansions of England in the Olden
Time, New York 1912, ryc. 29.

Il. 9. Paáac w Jabáoniu, drzwi na antresoli
hallu. Fot. A. Cebulak, listopad 2008.

Il. 10. Haddon Hall, drzwi w Long Galery.
Repr. z: J. Pile, Historia wnĊtrz,
Warszawa 2004.
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Il. 11. Strop w hallu, przekrój wzdáuĪny –
rekonstrukcja A. Cebulak, 2006.

Il. 12. Strop w hallu, przekrój poprzeczny –
rekonstrukcja A. Cebulak, 2006.
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Il. 13. Hat¿elld Hause, klatka schodowa. Repr. z: Ch. Latham, In English Homes,
Coventry 1904, s. 113.
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Il. 14. Wakehurst (Sussex). Repr. z: J. Nash, The Mansions of England in the Olden Time,
New York 1912, ryc. 98.

