
Pałac w Krakowie-Prokocimiu -
nieznane założenie
z rotundą w narożu

Wstęp i stan badań
Zespół pałacowo-parkowy w Krakowie-Prokocimiu nie był, jak dotąd, przedmio-
tem szerszych badań historyczno-artystycznych. Dotychczas ukazywały się na
jego temat jedynie niewielkie wzmianki w prasie, nieposiadające jednak walorów
naukowych* 1. W ostatnich latach najważniejsze ustalenia dotyczące pierwszej,
klasycystycznej fazy obecnego pałacu w Prokocimiu zostały zaprezentowane
w mojej pracy magisterskiej2, której zmienioną wersję stanowi niniejszy artykuł,
oraz w popularnonaukowej książce Tomasza Sciężora, będącej monografią dawnej
wsi Prokocim, podającej również dane historyczne dotyczące majątku Prokocim
bazujące na materiałach archiwalnych3.

Z wcześniejszych badań uwzględniających prokocimski pałac należy zwrócić
uwagę na kilka pozycji. W trakcie sesji „Przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość
Prokocimia” w 1998 r. prof. Jacek Purchla wygłosił referat poświęcony przebudo-
wie pałacu w latach dziewięćdziesiątych XIX w., dokonanej przez Karola Knausa4.
Ten okres dziejów pałacu został ujęty także w pracy magisterskiej Agnieszki
Rayss, która jednak nie poruszyła kwestii pierwotnego wyglądu założenia5. Nowe
światło na wygląd pałacu sprzed przebudowy i jego późniejsze przekształcenia
mogą w przyszłości rzucić badania konserwatorskie rozpoczęte w 2002 r. na
zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. W związku

1 L. Ćwikliński, Pałac w Prokocimiu, „Dziennik Polski” 24 maja 1985, s. 5, a także cykl artykułów
opublikowanych w 1996 r. w periodyku parafialnym „Dobra Rada”.

2 H. Szczerbak, „Pałac Wodzickich w Prokocimiu jako nieznany przykład pałacu z rotundą w naro-
żu”, Kraków 2003, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Wojciecha Bałusa i obroniona
w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mps w Archiwum IHS UJ.

3 T. Ściężor, Historyczny Prokocim. Monografia wsi podkrakowskiej XIV-XX w., Kraków 2008.
4 Sesja odbyła się 17 lutego 1998 r., tekst Purchli nie znalazł się w publikacji materiałów posesyj-

nych: Przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość Prokocimia. Materiały Sesji PAU, Kraków 1998.
5 A. Rayss, „Karol Knaus, architekt i budowniczy krakowski przełomu wieków”, Kraków 1995,

praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jacka Purchli i obroniona w Instytucie Historii
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mps w Archiwum IHS UJ.
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z tymi działaniami powstały dwa opracowania: dokumentacja historyczna o dość
ogólnym charakterze autorstwa Bogusława Krasnowolskiego6 oraz szersza analiza
autorstwa Jerzego Żmudzińskiego7. Krótkie wzmianki dotyczące Prokocimia
pojawiły się m.in. w Sztuce Ziemi Krakowskiej8, gdzie podano informację nie
o przebudowie, ale o wzniesieniu tej budowli przez Karola Knausa w 1891 r.
Informacja ta prawdopodobnie pochodzi ze wspomnienia pośmiertnego o ar-
chitekcie, odnotowującego: „1891 - projekt zupełnej przebudowy pałacu w Pro-
kocimie”9 10. Encyklopedia Krakowa10 poza krótką historią miejscowości wskazuje
jednak na pierwotną fundację rodziny Wodzickich, o której w roku 2001 ukazała
się książka Artura Gerhardta, nieuwzględniająca niestety materiałów archiwal-
nych i zawierająca znaczną liczbę błędów, lecz prezentująca jednocześnie widok
pałacu z roku około 187011.

Ponieważ do 1941 r. zespół dworski w Prokocimiu znajdował się poza granicami
Krakowa, informacje o nim nie pojawiały się w przedwojennych przewodnikach
po mieście, nie występowały także w opracowaniach dotyczących okolic Krakowa
oraz Małopolski. Ze wzmianek o pałacu z pierwszej połowy XIX w., które - co
prawda - nie poszerzają naszej wiedzy na jego temat, ale są stosunkowo wczesne,
warto odnotować dwie. Autorka pierwszej z nich, Klementyna z Tańskich Hoffrna-
nowa, bardzo szczegółowo opisująca swe liczne podróże, wspominała jedynie, że
w drodze do Wieliczki przejeżdżała przez „ładny Prokocim”12. Z kolei Franciszek
Wężyk poświęcił pałacowi kilka strof swego poematu, nie zamieszczając jednak
żadnego opisu, a jedynie wspominając o gościnności właścicieli13.

Historia pałacu
Najwcześniejsze informacje archiwalne odnoszące się do wsi Prokocim i jej
pierwszych właścicieli można znaleźć w dokumencie z 1367 r., dotyczącym testa-
mentowego podziału majątku między potomków chorążego ziemi krakowskiej
Krystyna z Wyżyć i Mikluszowic14. Kolejne wzmianki o Prokocimiu pojawiły
się u Jana Długosza w tomie I i II Liber beneficiorum, gdzie miejscowość ta
funkcjonuje jako „Kroczyn” i „Prokoczyn”15. Pierwotnie należał on do parafii
św. Jakuba w krakowskim Kazimierzu, a następnie do parafii w Bieżanowie, choć

6 „Sprawozdanie z prac badawczych (sierpień 2002)” mps udostępniony przez Zakład Rewalo-
ryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa w Krakowie.

7 J. Żmudziński, „Pałac Erazma Jerzmanowskiego w Krakowie-Prokocimiu. Dokumentacja hi-
storyczna”, [Kraków 2003], mps.

8 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, s. 518-519.
9 Karol Knaus - wspomnienie pośmiertne (zm. 15 III 1904), „Architekt” 5,1904, nr 4, s. 57-60. Te

same informacje zob.: S. Łoza, Architekci i.budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 149, oraz
J. Setkowicz, Knaus Karol Maksymilian, w: Polski Słownik Biograficzny, 1.13, Wrocław-Warszawa-
-Kraków 1967-1968, s. 113.

10 Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 812.
11 A. Gerhardt, Rodzina Wodzickich w Krakowie w XVIII i XIX wieku, Kraków 2001, ił. 15.
12 K. z Tańskich Hoffmanowa, Wybór pism Klementyny z Tańskich Hojfmanowej, t. 5: Opisy różnych

okolic Królestwa Polskiego, Wrocław 1833, s. 143.
13 F. Wężyk, Okolice Krakowa, poema, Kraków 1828, s. 32.
14 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, 1.1, wyd. F. Piekosiński (= Monumenta medii aevi historica res

gestas Poloniae illustrantia, t. 3) Kraków 1876, s. 347-348. Szerzej na temat dziejów Prokocimia
i jego kolejnych właścicieli zob. Ściężor (przyp. 3), s. 46 i n.

15 Za: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warszawa 1888,
s. 47.
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w XV stuleciu obszar dworski oddawał dziesięciny kościołowi w Wojniczu. Od
XV w. zmieniali się właściciele majątku, który ostatecznie w połowie XVIII w.
trafił do rąk krakowskiej rodziny Wodzickich. Akt z 23 lipca 1741 r.16 sankcjonuje
prawne przekazanie Prokocimia przez Pawła Sanguszkę w dożywotnią dzierża-
wę dziekanowi katedralnemu i oficjałowi generalnemu krakowskiemu Micha-
łowi z Granowa Wodzickiemu17. W dokumencie podpisanym w Kolbuszowej
20 kwietnia 1742 r. przez syna Pawła, Janusza Aleksandra Sanguszkę, i Michała
Wodzickiego pojawił się zapis o możliwości wzniesienia przez dzierżawcę nowego
dworku, jednakże wydatkowana na ten cel suma nie mogła wynosić więcej niż
2000 złotych polskich18. Została ona jednak przez Wodzickiego przekroczona, gdy
w 1744 r. wzniósł nowy dwór i budynki gospodarskie warte w sumie 4500 złotych
polskich19. Na podstawie wypisu z ksiąg grodzkich Zamku Łuckiego wiadomo, iż
31 sierpnia 1747 r. dobra te zostały zakupione przez Michała Wodzickiego od właś-
ciciela Janusza Aleksandra Sanguszki za sumę 30 tysięcy złotych polskich20.

Zachowane inwentarze obszaru dworskiego w Prokocimiu obejmują lata
1706-178821, jednak część wstępna z opisem dworu i jego otoczenia występuje
w dokumentach do roku 1756, a kolejne zawierają tylko tzw. expensy i percepty
dworskie (spis wydatków i przychodów). Wiadomo jednak, że zbiór ten z całą
pewnością nie jest kompletny, gdyż część tek zaginęła22. Prawdopodobnie zawie-
rały one rachunki z późniejszych lat, możliwe, że również te dotyczące budowy
nowego pałacu, gdyż skrupulatność w prowadzeniu wcześniejszej dokumentacji
nie daje podstaw do twierdzenia, iż sporządzanie inwentarzy zostało całkowicie
zarzucone. Utwierdzają w tym także bardzo szczegółowe archiwalia odnoszące
się do innych majątków Wodzickich oraz prywatne rachunki właścicieli.

Najwcześniejszy inwentarz z 1706 r. zawiera wyłącznie opis folwarku, w którym
wspomniano tylko „wjazd do dworu”23. Na podstawie dokumentu wiadomo, iż
wejście do zabudowań folwarcznych prowadziło od Pasternika przez drewniane 16 17 18 19 20 21 22 23 *

16 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Dział Rękopisów (dalej:
Ossolineum), Archiwum Wodzickich z Kościelnik (dalej: AWzK), sygn. 11722/ III, s. 238.

17 „Wodzicki Michał podkanclerzy koronny i biskup przemyski, z uszlachconej krakowskiej familii
mieszczańskiej, 1686-1764 w Warszawie. Poświęciwszy się stanowi duchownemu został 1713 ka-
nonikiem krakowskim, a r. 1746 otrzymał pieczęć mniejszą koronną i opactwo czerwieńskie pod
Warszawą. Odtąd wszystek czas prawie spędził na podróżach pomiędzy Krakowem, Warszawą
i Dreznem, gdzie, jako podkanclerzy, przy dworze królewskim często z urzędu przebywać
musiał. W r. 1752 otrzymał drugie opactwo mogilskie i 1759 biskupstwo przemyskie”, cyt. za:
S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna z ilustracjami i mapami, 1.15, Warszawa 1903, s. 452.

18 Ossolineum, AWzK, sygn. 11602/III, s. 62-64, 87-89.
19 Poza dworem wzniesiono także: browar z całym wyposażeniem, spichlerz, stodołę, karczmę

przy gościńcu bocheńskim, folwark dla podstarościego z piekarnią, zob. tamże, s. 67-69.
20 Ossolineum, AWzK, sygn. 11599/III, s. 75-77.
21 Ossolineum, AWzK, sygn. 11721-11722/III.
22 Archiwum Kościełnickie Rodziny Wodzickich zostało zakupione przez Zakład Naukowy

im. Ossolińskich we Lwowie w 1939 r., lecz do czasu wybuchu drugiej wojny światowej nie
zostało zinwentaryzowane, dlatego nie wiadomo, kiedy wspomniane akta zaginęły. Na pod-
stawie ankiety z 1930 r., sporządzonej jeszcze przez rodzinę Wodzickich, można stwierdzić, iż
akta Kościelnik, Poręby i Prokocima składały się z trzydziestu trzech fascykułów, natomiast
w chwili obecnej zbiór liczy ich dwadzieścia dziewięć. Zob. J. Turska, Archiwum Wodzickich
z Kościelnik w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Rocznik Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich” 4,1953, s. 131.

23 Ossolineum, AWzK, sygn. 11722/III, s. 7-14. Z racji wynajmowania Prokocimia kolejnym dzier-
żawcom raczej nie stanowił on głównej siedziby rodowej.
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wrota, od których zaczynał się płot biegnący lewą stroną w kierunku sadzawek.
Sam budynek folwarczny miał typowy układ z sienią pośrodku i pomieszcze-
niami występującymi symetrycznie: po lewej - izbą, z której przechodziło się do
komory, a po prawej - tzw. komnatą (nowo dobudowaną) i alkierzykiem. Według
inwentarza ruchomości w środkowej izbie znajdowała się drewniana szafa trzy-
częściowa, zielony piec kaflowy, murowany na fundamencie z cegły, przy nim
duże ławy i podłużny stół, natomiast na wyposażenie komnaty składały się dwie
ławy przy ścianie i kwadratowy stolik. Z sieni kolejne drzwi prowadziły do sadu.
W pobliżu bramy wjazdowej mieściła się piwnica, a za nią sad ze śliwami, otoczo-
ny płotem z furtką. W drugim sadzie, założonym przy sadzawce i ogrodzonym
płotem z chrustu, rosły śliwy i jabłonie. Trzeci utworzono za stajnią, a czwarty,
nowy, za budynkiem folwarcznym. Na terenie majątku znajdowały się wówczas
dwa stawy - jeden przy gościńcu wielickim, drugi we wsi koło dworu - obydwa
niezarybione. Sadzawki natomiast były trzy - dwie za sadem dworskim, do połowy
zarośnięte, trzecia czysta, ale bez ryb. Do obszaru dworskiego należały także trzy
łąki24 oraz trzy ogrody.

W opisie z roku 171725 pojawiają się informacje o tych samych zabudowaniach
folwarcznych. Do pałacu prowadziły wówczas trzy wjazdy: pierwszy z pola, od
strony Krakowa, na podwórze, przez częściowo uszkodzony mostek i drewniane
wrota, drugi od strony podwórza ku browarowi, o wrotach dziurawych, częś-
ciowo obitych żelazem, oraz trzeci od wschodu w kierunku pola, z miejscami
nadgniłą bramą. Całe podwórko zostało otoczone parkanem z chrustu. Sam
budynek folwarku wzniesiono z drewna. Podkreślono, że był stary, o zniszczo-
nym (przegniłym, słomianym, miejscami dziurawym) pokryciu dachowym,
kompletnym jedynie nad izbą. Po lewej stronie w sieni znajdowało się wejście
do izby, której wyposażenie stanowiły stół sosnowy na podnóżkach i prosta
szafka. Z izby istniało przejście do komory oraz do komnaty, a następnie do
tzw. komnatki. Po drugiej stronie sieni umieszczono wejścia do piekarni i ko-
lejnej komory.

Następne dokumenty z roku 172926 podają w zasadzie podobny opis, uwzględ-
niając jednak niekorzystne zmiany w strukturze budynków. Wjazd do obszaru
dworskiego nadal istniał od strony Krakowa, ale naprawiono bramy od strony
browaru i od wschodu, a całość otoczono nowym płotem. Opis folwarku jest
identyczny z wcześniejszym. Zasadniczo nie zmieniło się także otoczenie dworu.
Część drzew w sadach została wycięta, dosadzono natomiast grusze, a dodat-
kowo wokół folwarku wyrosły dęby (przy wrotach na pole), osiki oraz lipy (za
stajnią). Obydwa stawy do tego czasu zostały zarybione, choć sadzawki nadal
pozostały zamulone.

Opis folwarku z roku 174727 jest istotny, gdyż traktuje o nowym dworze,
wzniesionym już przez pierwszego właściciela z rodziny Wodzickich, biskupa
przemyskiego Michała. Był on „nowo z drzewa budowany, po prusku ściany
gliną wylepione”, na podmurówce z ciosów, tynkowany wapnem i kryty dachem
gontowym. Budynek został poprzedzony drewnianym, malowanym gankiem

24 Łąki nazywano: Puczkowska, Zalesie i Podzapuście, zob. tamże, s. 10.
25 Tamże, s. 55-60.
26 Tamże, s. 83-91.
27 Tamże, s. 109-117.
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z furtką, skąd do sieni prowadziły podwójne drzwi z oknami po bokach. Po pra-
wej stronie w sieni znajdowało się wejście do pierwszego pokoju, oświetlonego
za pomocą trzech okien, o drewnianej malowanej powale i z piecem z białych
kafli. Z tego pomieszczenia prowadziło przejście do tzw. gabineciku z jednym
dużym oknem, który wyposażono w murowany kwadratowy kominek i ławkę.
Po lewej stronie w sieni umieszczono drzwi do kolejnego pokoju (z białym
piecem kaflowym i murowanym, szafiastym kominkiem), do gabineciku, do
spiżarni oraz do kuchni. Poza opisem samych zabudowań inwentarz obejmu-
je także spis sprzętów we wszystkich pomieszczeniach. W obrębie obszaru
dworskiego istniały jeszcze wcześniejsze zabudowania folwarczne, znacznie
już zniszczone, głównie w partii dachów, podłóg i otworów okiennych. Za-
niedbany był także teren otaczający folwark. Obydwa stawy oraz wszystkie
trzy sadzawki zostały częściowo zniszczone i zamulone. Także sady częściowo
zlikwidowano.

Ostatnim zachowanym inwentarzem zawierającym dokładne opisy poszcze-
gólnych budowli jest dokument z 1757 r.28 29, wg którego wjazd na dziedziniec pro-
wadził aleją lipową od strony Krakowa (niewymienianą wcześniej, więc prawdo-
podobnie nowo założoną), przez podwójną drewnianą bramę, ujętą murowanymi
filarami, przy których na drewnianych słupach ustawiono nowe figury św. Jana
Nepomucena (po prawej) i Najświętszej Marii Panny (po lewej). Wzniesiony
z drewna pałac (po raz pierwszy pojawia się taka nazwa) odpowiada opisowi
sprzed dziesięciu lat, także w rozkładzie pomieszczeń. Symetrycznie po jednej
stronie sieni występowały dwa pokoje, po drugiej natomiast kolejne, tzw. garde-
robka i kuchenka (wówczas zniszczona - w tym miejscu planowana była kolejna
sala). Cały pałac został dodatkowo wytynkowany i na nowo wybielony. Nadal
funkcjonowały wówczas dwa browary przy gościńcach wielickim i bocheńskim,
młyny, łąki, ogrody i sady. Stawy - tzw. górny za gościńcem wielickim oraz
tzw. dolny obok dworu - zostały naprawione, wyszlamowane i zarybione. Wyre-
montowano także drewnianą altankę, umieszczoną na środku stawu górnego (we
wcześniejszych opisach ogrodu o niej nie wspominano). Została ona poprzedzona
czerwono malowanym gankiem z balaskami, a do środka prowadziły podwójne,
dwukwaterowe drzwi. Jej wyposażenie stanowiły stolik sosnowy z podnóżkiem
i dwa zydelki.

Wspomniane powyżej inwentarze, jak również dokumenty z lat późniejszych,
zawierają obszerny spis sprzętów w poszczególnych pomieszczeniach, dzięki cze-
mu można rekonstruować także ich wygląd. Na podstawie danych o wyposażeniu
pałacu w roku 1780 wiadomo, iż w budynku były następujące pomieszczenia:
pierwszy pokój pański, pokój sypialny, garderoba pani, sień przed pokojami,
pokój kredensowy oraz pokój panny starościankń9, jednak te spisy nie przynoszą
informacji o układzie przestrzennym całości budynku.

Zachowane materiały archiwalne pozwalają także na odtworzenie wyglą-
du i układu pomieszczeń gospodarczych przynależących do dworu i folwarku.
Dzięki analizie źródeł można stwierdzić istnienie drewnianych zabudowań:
budynku folwarkowego (Domu Podstarościego) oraz dwóch stajni. Inwentarze
uwzględniają też dalej leżące budynki wchodzące w skład majątku w Prokocimiu:

28 Tamże, s. 165-184.
29 Tamże, s. 283.
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karczmę Bocheńską (drewnianą, wzniesioną na nowo w 1741 r. z zachowaniem
planu wcześniejszej, zniesioną prawdopodobnie na początku XIX w.), karczmę
Wielicką (nowy budynek wzniesiony w 1741 r.), browar (zburzony prawdopo-
dobnie między rokiem 1877 a 1937) oraz dwa młyny30.

Według rachunków biskup Michał Wodzicki rzadko przebywał w Proko-
cimiu - z racji pełnionych przez niego obowiązków Prokocim nie stał się jego
stałą siedzibą. W dokumentach pojawiają się co kilka miesięcy pozycje zapłaty
za różnego rodzaju usługi, m.in. „na przyjazd Pański do Prokocima” i zakupy
z okazji wizyty właściciela31. Na podstawie rachunków z cieślami wiadomo, że
w roku 1764, już po śmierci Michała Wodzickiego (choć możliwe, że jeszcze na
podstawie jego dyspozycji lub właśnie w związku ze śmiercią), wzniesiono kaplicę,
najprawdopodobniej w obrębie zespołu pałacowego, o czym może świadczyć fakt,
iż spis rzeczy znajdujących się w kaplicy z 1767 r. zamieszczono zaraz po spisie
rzeczy w pokojach pańskich32.

W1764 r. Prokocim odziedziczył brat Michała, Piotr Wodzicki. Po jego śmierci,
na podstawie porozumień między spadkobiercami, a przede wszystkim umowy
z 23 sierpnia 1772 r., obszar dworski w Prokocimiu przypadł ostatecznie Eliaszowi
Wodzickiemu33, choć konieczne okazało się zawarcie w sprawie spadku kolejnej
ugody 4 lutego 1782 r.34

Wykorzystując zachowane księgi dochodów i wydatków (percept i expens),
można stwierdzić, iż po roku 1772, a więc po częściowym uporządkowaniu
kwestii własnościowych, nastąpiła rozbudowa dworu i parku. Zachowane doku-
menty wskazują, że w 1775 r. dwór był remontowany (gwoździe i gonty „wybito
na dwór Prokocimski nowo Jn 1775 pobity”)35. W latach 1776-1777 wzniesiono
nową oranżerię w ogrodzie włoskim oraz uzupełniono aleję lipową o nowe drze-
wa sprowadzone z Puszczy Niepołomickiej36. Przeprowadzono również pewne
remonty w pałacu - w 1776 r. wstawiono nowe okna, a w 1778 r. zbudowano
kuchnię37. W 1778 r. w parku postawiono gołębnik, a rok później dodano klatkę
na łabędzie, tratwę do pływania po stawie oraz palarnię. Wówczas uzupełnio-
no ogród włoski jabłoniami i sadzonkami orzecha włoskiego38. Kolejne prace
zostały przeprowadzone na początku lat osiemdziesiątych XVIII w. Wykonano
wtedy mostki do „labirentu” (który powstał zapewne niewiele wcześniej), a tak-
że eremitorium39. Lata 1782-1783 to czas częściowego remontu samego pałacu

30 Ściężor (przyp. 3), s. 91-99.
31 Ossolineum, AWzK, sygn. 11598/III.
32 Ossolineum, AWzK, sygn. 11719/III, s. 514-515.
33 Ossolineum, AWzK, sygn. 11677/III, s. 3-16. Na podstawie tych porozumień można określić

podział całego majątku między braci. Eliasz, starosta stopnicki, otrzymał miasto Radomyśl,
Dulczę Wielką, Porębę, Góry Olkuskie oraz Prokocim, Jan Kanty, kanonik krakowski - Ro-
gów, Franciszek, starosta grzybowski - Brusznik, Filipowice i Siedliszewice, natomiast Józef,
major regimentu pieszego gwardii litewskiej, i Jakub, kasztelanie sądecki, mieli otrzymać
wyrównanie finansowe. Do śmierci (14 października 1782) w majątkach Złota i Kościelniki
mieszkała matka Konstancja z Dembińskich Wodzicka, a następnie stały się one własnością
Eliasza.

34 Tamże, s. 23-38.
35 Ossolineum, AWzK, sygn. 11720/II, s. 200.
36 Tamże, s. 228-229,345,347,378.
37 Tamże, s. 264.
38 Tamże, s. 437.
39 Ossolineum, AWzK, sygn. 11721/III, s. 13.
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(m.in. schodów i kominków)40 oraz niektórych elementów wyposażenia ogrodu,
takich jak „labirent”, wazony czy ławeczki parkowe41.

Eliasz Wodzicki dokonał remontów również w innych należących do nie-
go majątkach. W latach 1788-1790 przy udziale architekta królewskiego Józefa
Le Bruna przebudował wnętrza pałacu w Kościelnikach (remont został zapo-
czątkowany przez matkę Eliasza, Konstancję z Dembińskich)42. Będący od lat
siedemdziesiątych XVIII stulecia w posiadaniu tej rodziny tzw. dworek na Pia-
sku (przy klasztorze Kapucynów), wzniesiony około 1700 r., został przez niego
przebudowany głównie w partii dekoracji wewnętrznej i wystroju (ostatecznie
zburzony w 1893 r.)43. Pałac na rogu Rynku i ulicy Brackiej, zakupiony w 1772 r.,
także otrzymał nową elewację, drugie piętro oraz klasycystyczne wyposażenie,
a wykonanie tych prac w latach 1777-1780 przypisuje się Janowi Ferdynandowi
Naxowi44. Nowy wystrój pojawił się również w drewnianym dworze w Rogowie,
zakupionym jeszcze przez Michała Wodzickiego45.

Dobra Prokocim wraz z przyległościami zostały 22 października 1796 r. prze-
kazane zapisem testamentowym Ludwice z Wielopolskich Wodzickiej przez jej
męża Eliasza z możliwością wyłącznego dysponowania46. Kolejne dokumenty
z 8 czerwca 1799 r.47 oraz z 15 grudnia 1800 r.48 stanowiły powtórzenie zasadni-
czych postanowień testamentowych i przekazywały jej wszelkie kompetencje
w zakresie dysponowania całym majątkiem, zaciągania zobowiązań finansowych
oraz zawierania kontraktów na zasadzie wyłączności. Od 12 października 1797 r.
Prokocim stanowił zabezpieczenie pożyczki w wysokości 100 czerwonych złotych
w złocie, zaciągniętej przez Ludwikę u zięcia Józefa Mieroszewskiego. Podpisany
przez nią dokument z 25 czerwca 1805 r. wskazuje, że do tego czasu dług nie został
jeszcze uregulowany49. Na podstawie testamentu Ludwiki Wodzickiej z 16 lute-
go 1808 r.50 można ustalić, iż dzięki kontraktowi kupna-sprzedaży z 18 marca
1805 r. Prokocim przypadł w udziale jej synowi, Józefowi Wodzickiemu51. Ponadto
dokument zawiera wyłącznie dyspozycje dotyczące majątku prokocimskiego,
a mianowicie wysokości sum pieniężnych, które miały być przekazane służbie52 * * *.
W testamencie nie występują wzmianki dotyczące innych dworów, będących
w posiadaniu Wodzickich, stąd należy wnioskować, iż Ludwika była najmocniej

40 Tamże, s. 49-51.
41 Tamże, s. 73-74.
42 Szerzej na ten temat zob. J. Bednarska, Pałac w Kościelnikach pod Krakowem, „Biuletyn Historii

Sztuki” 27,1965, s. 209-212.
43 M. Bernasikowa, Dwór Wodzickich w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 37,1965, s. 129-143.
44 M. Jarosławiecka-Gąsiorowska, Architektura neoklasyczna w Krakowie, „Rocznik Krakowski”

24,1933, s. 168-172; W. Tatarkiewicz, Opole i Nałęczów - Merlini i Nax, „Biuletyn Historii Sztuki”
18,1956, s. 240.

45 T. Szydłowski, Dwór w Rogowie, „Prace Komisji Historii Sztuki” 1,1919, s. 184-235.
46 Archiwum Narodowe w Krakowie (dawniej Archiwum Państwowe w Krakowie; dalej: ANK),

Oddział na Wawelu, Terrestria Cracoviensia (dalej: Terr.Crac.) Nova 81, p. 48, nr 30.
47 Ossolineum, AWzK, sygn. 11718/III, s. 85-86.
48 Ossolineum, AWzK, sygn. 11677/III, s. 105-106; sygn. 11703 III, s. 25, 29-30.
49 Ossolineum, AWzK, sygn. 11703 III, s. 199.
50 Tamże, s. 88-89.
51 Zob. też ANK, Oddział na Wawelu, Terr.Crac. Nova 85, p. 1161, nr 976.
52 Ekonomowi prokocimskiemu Pawlikowskiemu (300 złotych polskich, pod warunkiem służby

do czasu śmierci Wodzickiej), służącym i czeladzi przy dworze i folwarku (w wysokości rocz-
nych pensji) oraz gromadzie (w wysokości półrocznego dodatku ordynaryjnego wiejskiego),
zob. tamże.
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związana z Prokocimiem i z całą pewnością tam mieszkała do śmierci. W 1821 r.
przez kolejnego właściciela, Józefa Wodzickiego, były prowadzone prace przy
pałacu, mające potwierdzenie w rachunkach. Niestety, na podstawie tych doku-
mentów nie można określić dokładnego charakteru wykonanych prac. W latach
czterdziestych XIX w. w Prokocimiu znajdowało się całe archiwum rodzinne
Wodzickich53. W czasie powstania krakowskiego w 1846 r. pałac został zrabowany
i zniszczony (choć nie wiadomo dokładnie, w jakim stopniu), jednak dokumenty
ocalały54. Po śmierci Józefa Wodzickiego nowym właścicielem został 14 czerwca
1847 r. jego syn, Kazimierz Wodzicki55, choć formalnie majątek przekazano mu
już w momencie jego ślubu w 1844 r.56 W 1856 r. opuścił on Prokocim i Kraków,
przenosząc się na stałe do Olejowa, w tym czasie również zniszczeniu uległy
kolejne budynki folwarczne. W roku 1871 majątek został zakupiony przez Leona
Skorupkę57, po którego śmierci w 1875 r.58 całość odziedziczył jego syn, także Leon59.
Prawdopodobnie właśnie około 1870 r. ukazało się ogłoszenie o sprzedaży pałacu
z dodaną litografią autorstwa Marcina Salby, zamówione w drukarni „Czasu”60.

Na podstawie umowy z 25 czerwca 1895 r., zawartej ze spadkobiercą Leona
Skorupki, Józefem Grodzickim, Erazm Jerzmanowski, który powrócił wówczas
ze Stanów Zjednoczonych61, stał się właścicielem majątku Prokocim, płacąc za
niego według umowy 150 tysięcy koron. Zachowane materiały hipoteczne62 oraz
analiza pozostałych planów z lat 1891-1895 wyraźnie wskazują, że przebudowa
pałacu dokonana przez Karola Knausa została zlecona nie przez Erazma Jerz-
manowskiego, jak dotychczas sądzono, lecz przez wcześniejszego właściciela
(od 1891), Józefa Grodzickiego63. Z tego też czasu pochodzi umieszczona w parku
niedaleko pałacu wieża ciśnień wraz z łaźnią64.

Po śmierci Erazma Jerzmanowskiego obszar dworski w Prokocimiu zos-
tał w 1910 r. wystawiony na sprzedaż przez jego żonę Annę i zakupiony przez
krakowskich augustianów za 520 tysięcy koron, o czym świadczy dokument

53 S. Tomkowicz, Powiat krakowski (Inwentarz topograficzny powiatu krakowskiego), „Teka Grona
Konserwatorów Galicji Zachodniej” 2,1906, s. 113.

54 J. Wawel-Louis, Kronika rewolucyi krakowskiej w roku 1846, Kraków 1898, s. 134.
55 Ossolineum, AWzK, sygn. 11769/ III, s. 1-19.
56 F. Hechel, Kraków i Ziemia Krakowska w okresie Wiosny Ludów. Pamiętniki, Wrocław 1950, s. 37.
57 Ściężor (przyp. 3), s. 78.
58 Leon Skorupka. Nekrologia półroczna - zagraniczna, „Tygodnik Ilustrowany” 1875, nr 411, s. 313.
59 J. Bigo, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicji, Lwów

1912, s. 156. Na tej podstawie wiadomo, że ok. roku 1880 właścicielem Prokocimia był właśnie
Leon Skorupka.

60 Biblioteka Jagiellońska (dalej: BJ), Zbiory Specjalne (Dział Grafiki), sygn. I 8375,116290.
61 „Jerzmanowski Erazm, baron, wybitny inżynier polski i filantrop (2 VI1844), w 1896 r. opuścił

Amerykę i osiadł w nabytych pod Krakowem dobrach Prokocimiu, gdzie także działalność swą
filantropijną rozwinął szeroko”, cyt. za: Wielka Encyklopedia Ilustrowana, t. 31, Warszawa 1902,
s. 888; „po 25 1. pobycie w Ameryce powrócił do kraju i resztę życia spędził w Prokocimiu, go-
spodarując na roli i wspomagając szczodrze ze swej szkatuły wszelkie kulturalne prace, mające
na celu szerzenie oświaty i podniesienie dobrobytu warstw włościańskich i rzemieślniczych”,
cyt. za: [ba], Wspomnieniapozgonne Ś.P. Erazm Jerzmanowski, „Biblioteka Warszawska” 1,1909,
z. 1, s. 411-412; J Hulewicz, Jerzmanowski Erazm Józef Dołęga, w: Polski Słownik Biograficzny,
1.11, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964-1965, s. 178-180.

62 Hipoteka Krakowska 175 (68, t. 74/3), księga dokumentów 74, s. 5701.
63 Odpisy dokumentów: „Kontrakt kupna-sprzedaży dóbr Prokocim przez Erazma Jerzmanow-

skiego od Józefa Grodzickiego z dnia 25 czerwca 1895”, zob. Ściężor (przyp. 3), s. 80-81.
64 Łoza (przyp. 9), s. 149; Setkowicz (przyp. 9), s. 112-113.

112 ARTYKUŁY Hanna Szczerbak



z 26 lutego 1911 r. Cena obejmowała dobra Prokocim z przyległościami, czyli
wszystkimi zasiewami, zapasami, całością inwentarza, z wyłączeniem jednak całego
urządzenia pałacowego, dwóch par koni cugowych oraz powozów. Na podsta-
wie umowy konwent zapłacił wstępnie 50 tysięcy koron, a następnie 150 tysięcy
po zatwierdzeniu całości transakcji przez władze zwierzchnie. Reszta miała być
spłacana w ratach - 120 tysięcy w ciągu trzech lat, a 20 tysięcy obciążyło hipotekę
posiadłości na dziesięć lat. Istniała możliwość wcześniejszego spłacenia należności,
jednak klasztor został także obciążony odsetkami. Do czasu zatwierdzenia kon-
traktu (czyli od kwietnia 1910 r.) dobra zostały konwentowi wynajęte65.

Wkrótce po objęciu w posiadanie Prokocimia, w sierpniu 1911 r., zakonnicy
wraz z superiorem konwentu, ks. Grzegorzem Uthem, przekształcili, z pomocą
architekta Kazimierza Brzezińskiego, dawną wozownię w publiczną kaplicę Mat-
ki Boskiej66. Część dworu na pewien czas przeznaczono na pomieszczenie dla
inwalidów wojskowych67.

Około roku 1911 w budynkach dworskich augustianie planowali założenie
prywatnego gimnazjum z internatem68. Jednocześnie w Archiwum OO. Augu-
stianów znajdują się projekty umowy dzierżawy części obszaru dworskiego wraz
z pałacem, także z przeznaczeniem na szkołę średnią69. W tymże archiwum jest
niestety tylko jeden, bardzo ogólny schemat układu budynków dworskich jako
załącznik do dowodu ubezpieczeniowego z 25 marca 1927 r.70 Od 1925 r. prowa-
dzono natomiast stopniową parcelację obszaru dworskiego, przeznaczając go pod
zabudowę jednorodzinną dla kolejarzy71.

Zabudowania pałacowe były w tym czasie przez zakon wynajmowane. Zacho-
wały się dokumenty dzierżawy przez Franciszka Andrzeja Witowiaka (z 26 paź-
dziernika 1934 r.) oraz inż. Jana Skąpskiego (z 7 marca 1938 r.). W tej ostatniej
umowie pojawia się informacja o stanie pałacu, ponieważ dzierżawca miał za-
mieszkać w mieszkaniu czteropokojowym na piętrze, wyposażonym w łazienkę
i kuchnię, po wcześniejszej naprawie wodociągu i elektryczności, doprowadzeniu
mieszkania do używalności oraz postawieniu pieców72. Z upływem lat jednak za-
budowania folwarczne, a przede wszystkim sam pałac, popadały w coraz większe

65 ANK, Archiwum OO. Augustianów (dalej: AA), sygn. Aug. 123, s. 1-2, 5-20. Pełnomocnikiem
Anny Jerzmanowskiej w Polsce został dr Teodor Kosch, gdyż ona sama wyjechała do Drezna,
gdzie niedługo potem zmarła, zob. tamże, s. 115,125.

66 Co słychać w mieście? - U O.O. Augustianów w Prokocimiu, „Nowiny” 9,22 sierpnia 1911, nr 189,
s. 7; Kronika Zamiejscowa: Nowa twierdza katolicyzmu, „Głos Narodu” 13 sierpnia 1911, s. 3; ANK,
AA, sygn. Aug. 121, s. 27, 29.

67 ANK, AA, sygn. Aug. 124, s. 57.
68 ANK, AA, sygn. Aug. 121, s. 19 - adnotacja o tym planowanym przedsięwzięciu jest wykonana

ołówkiem (nie wiadomo, czy pomysł zrealizowano).
69 ANK, AA, sygn. Aug. 125, s. 3-23. Zostały one sporządzone przez księcia Witolda Czartoryskiego

i Konstantego Buszczyńskiego, lecz poza wstępnymi założeniami wśród dokumentów nie ma
faktycznie podpisanej umowy najmu, więc nie można stwierdzić, że została ona w ogóle zawarta.
Istniały także niezrealizowane pomysły przeniesienia do pałacu szkoły ślusarskiej ze Świątnik,
ze względu na „opróżniony pałac Jerzmanowskich i zakłady gospodarcze”. Wymienione zostały
wtedy następujące pomieszczenia: kaplica (z przebudowanej wozowni), plebania piętrowa, bu-
dynek złożony z parteru, piętra i werandy, węglarnia, szopa, dom lokatorów, komórki, piwnica,
szopy, dom posterunkowy murowany, dom stolarzy murowany z elementami drewnianymi,
dom przy gościńcu kryty gontem.

70 ANK, AA, sygn. Aug. 124, s. 65-68.
71 ANK, AA, sygn. Aug. 121, s. 43.
72 ANK, AA, sygn. Aug. 124, s. 177.
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zaniedbanie, czego wyrazem były pisma z i sierpnia 1938 r., nakazujące naprawę
niewykończonego i niewprawionego parkanu oraz zniszczonego lica budynków,
pałacu i oficyn73. W czasie drugiej wojny światowej od 1941 r. w pałacu stacjono-
wały oddziały niemieckiego Baudienstu, a na terenie majątku władze Ostbahn
rozpoczęły budowę węzła kolejowego Kraków-Płaszów74. Rozporządzeniem Ge-
neralnego Gubernatora z 28 maja 1941 r. włączono do miasta dwadzieścia osiem
gmin i dwa obszary gminne, w tym także Prokocim75.

Wkrótce po wyzwoleniu Krakowa spod okupacji niemieckiej, 24 lutego 1945 r.,
pojawiła się propozycja wynajmu przez delegaturę Polskiego Komitetu Opieki
w Prokocimiu kilku sal w pałacu na ochronkę dla dzieci76. Niestety, brak infor-
macji, czy została ona zrealizowana. Na pewno do kwietnia 1947 r. znajdował się
tam Dom Dziecka Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdyż dopiero na
wiosnę tego roku klasztor odzyskał swoją własność77. W gmachu dawnego pałacu
Jerzmanowskich urządzono koedukacyjne liceum na prawach publicznych (o sta-
tucie opartym na przepisach państwowych), które jednak jeszcze tego samego roku
zostało zlikwidowane78. W latach pięćdziesiątych XX w. dobra augustianów zostały
skonfiskowane jako tzw. dobra martwej ręki. Do lutego 2003 r. w pałacu znajdo-
wał się dom dziecka. Obecnie majątek został odzyskany przez zakon i budynek
pałacowy jest użytkowany przez zakonników. W sierpniu 2002 r. rozpoczęto prace
konserwatorskie. Wówczas dokonano pomiarów metodą odkrywkową górnej sali
w rotundzie. Do września 2003 r. ukończono jednak tylko badania architektoniczne
znajdującej się w parku wieży ciśnień z końca XIX stulecia. Obecnie trwają prace
przy rekonstrukcji dachu rotundy i prace zabezpieczające.

Rekonstrukcja pierwotnego wyglądu pałacu
W trakcie poszukiwań archiwalnych udało się odnaleźć dwa, jak dotąd jedyne,
przedstawienia pierwotnego wyglądu pałacu. Na karcie listu Karoliny z Wodzickich
Mycielskiej do Anny Jaworskiej z 30 listopada 1846 r. u szczytu strony pojawia się
rycina z widokiem elewacji frontowej pałacu w Prokocimiu z dokładnie widoczną
rotundą (il. 1)79. Identyczne ujęcie umieszczono również w korespondencji z 9 listo-
pada 1861 r. do Anny ze Zborowskich Dzwonkowskiej, prowadzonej przez Kazimie-
rza Wodzickiego po śmierci jego córki Emilii z Wodzickich Zborowskiej80. Kolejne
przedstawienie pałacu, pochodzące prawdopodobnie z roku około 1870, zostało
wykonane w zakładzie graficznym czasopisma „Czas” w związku z planowaną
sprzedażą majątku (il. 2). Litografia, podpisana „M. Salba”, poza widokiem pałacu
posiada również następujący opis: „Majątek ziemski Prokocim z przyległościami
Baranówka i Zalipie 3/4 mili od Krakowa na szosie do Wieliczki prowadzącej po-
łożony obejmuje 135 morgów pruskich dworskiego gruntu inclusive 230 morgów
łąk. Wspaniała aleja ze starożytnych lip prowadzi od szosy do pałacu zbudowanego

73 Tamże, s. 77.
74 ANK, AA, sygn. Aug. 123.
75 Kraków. Studia nad rozwojem miasta, red. J. Dąbrowski, Kraków 1957, s. 336.
76 ANK, AA, sygn. Aug. 124, s. 405.
77 Tamże, s. 423-427.
78 W. Kolak, Katalog Archiwum O.O. Augustianów w Krakowie 1299-1950 (w Państwowym Archiwum

w Krakowie), Kraków 1996, s. 18.
79 Ossolineum, Korespondencja Anny Jaworskiej, sygn. 11793/II, s. 235.
80 Ossolineum, Korespondencja Zborowskich, sygn. 12209/I, s. 135.
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w stylu mieszanym angielskich
rezydencyi wśród angielskiego
parku, w którym na szczególną
uwagę zasługują niezrównanej
piękności wiekowe dęby i lipy,
czarne buki, jawory i nadwiślań-
skie topole, które się wznoszą po
nad kłębami egzotycznych drzew
i kwiatów, otaczających zwier-
ciadło dziesięciomorgowego sta-
wu. Oranżerya murowana wraz
z zamieszkaniem dla ogrodnika,
dwa ogrody warzywne i owoco-
we, obszerna oficyna, o piętrze
w stylu szwajcarskim murowana,
wozownia, obora, stajnia murowa-
ne, dachówką pokryte. Spichlerz
murowany, stodoły na murowa-
nych słupach, młockarnia, etc.,
etc. Dwie Karczmy murowane
na szosie z Krakowa do Wieliczki
prowadzącej, z prawem propina-
cyi, dwa młyny, dwa wielkie stawy
i jeden mniejszy. Folwark muro-
wany przy łąkach dla stadniny
przydatny. Dwa piece wapienne
i gipsowe przy szosie z domem
i stodołą dla przedsiębiorcy, kilka
domów we wsi rzemieślnikom wynajętym, etc. etc. Systematycznie rozrzucone
olszowe zapusty wystarczają na opał domowy tworząc malownicze klomby i wy-
borne dla zwierzyny remizy. Widok na Kraków, na kopiec Krakusa i Kościuszki,
położenie urocze dla gospodarstwa rolniczo przemysłowego nader korzystne.
Nabywający zechce się zgłosić wprost do właścicieli w miejscu. O punktach aktu
sprzedaży dowiedzieć się można u W. Siedleckiego, CK notariusza i Prezydenta
miasta w Podgórzu (pod Krakowem)”81.

Na pierwszej rycinie ukazano północno-zachodnią stronę frontową pała-
cu wraz z fragmentem mieszczącego się od południowego zachodu budynku
gospodarczego, czyli tzw. rządcówki. Widok częściowo przysłaniają otaczające
kompleks topole. Wyższa od całości rotunda została umieszczona we wschodnim
narożu jednopiętrowego pałacyku (po prawej stronie od wejścia część partero-
wa), założonego na planie kwadratu lub prostokąta. Od północnego zachodu
fasadę stanowi ryzalit z prostokątnym wejściem, do którego prowadzi kilka scho-
dów, a powyżej wejścia kryty balkon. Poszczególne kondygnacje prostokątnej
części pałacu (z prostokątnymi oknami w części parterowej, ujętymi w uszaki)
oddzielono od siebie gzymsem. Całość nakryto dachem czterospadowym. Dwu-
kondygnacyjna okrągła rotunda, artykułowana półkolumnami, widoczna tutaj

1. Widok pałacu w Proko-
cimiu wg ryciny w liście
z roku ok. 1846. Fot. ze
zbiorów Biblioteki Zakładu
Narodowego im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu

2. Widok pałacu w Pro-
kocimiu na podstawie
ryciny w ogłoszeniu z roku
ok. 1870. Fot. ze zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej
w Krakowie

8i BJ, Zbiory Specjalne (Dział Grafiki), sygn. I 8375,1 16290.
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3. Pałac w Prokocimiu,
elewacja frontowa.
Fot. autorka

tylko częściowo, została dostawiona do części prostokątnej pałacu. W pierwszej,
parterowej kondygnacji rotundy znajduje się prostokątne, zamknięte półkoli-
ście okno, a całość nakryta jest stożkowatym dachem bez latarni, okna drugiej
kondygnacji są niewidoczne, dostrzec można jedynie balkon na kroksztynach,
a powyżej partii okien owalne blendy okienne.

Obok pałacu wzniesiono piętrowy budynek gospodarczy kryty dachem dwu-
spadowym, o prostokątnych oknach na obu kondygnacjach, od południa praw-
dopodobnie posiadający balkony na obu kondygnacjach. Pałac otaczały zapewne
dęby od strony elewacji tylnej, natomiast od frontu rosły topole. Wówczas przed
pałacem prawdopodobnie nie było gazonu. Stąd rozchodziły się ścieżki w kie-
runku zachodnim (wyjście z dworu), północno-wschodnim (w stronę ogrodu)
oraz południowo-zachodnim (w stronę zabudowań gospodarskich).

Druga rycina przedstawia widok pałacu od strony północno-wschodniej
z formą centralną na pierwszym planie, wyższą od pozostałej części pałacu, na
osi z balkonem na trzech kroksztynach. Dolna partia rotundy była boniowana
(pozostała część pałacu nie miała tej dekoracji), a jej otwory okienne miały kształt
prostokątny, zamknięty półokrągło, z kluczem. Górną część rozczłonkowano w na-
rożach parami półkolumn korynckich, pomiędzy którymi występują prostokątne
wysokie portfenetry. Powyżej okien w górnej kondygnacji umieszczono niewielkie
prostokątne płyciny, a ponad nimi okrągłe blendy w prostych ramach. Kolumny
podtrzymywały niepełne belkowanie (lub profilowany gzyms), a całość przykry-
wał stożkowaty dach. Pozostała część pałacu, założona na planie kwadratu, jest
dwukondygnacyjna, o partiach oddzielonych gzymsem. Od strony rotundy była
jedno-, od strony północnej dwuosiowa, z dodanym mocno wysuniętym ryzalitem
wejściowym. Ścianę od strony rotundy wieńczył trójkątny szczyt z krenelażem,
a pośrodku usytuowano oculus. Ryzalit był mocno wysunięty, także dwukon-
dygnacyjny, zamknięty trójkątnym szczytem, również z oculusem. Okna elewacji
miały kształt prostokąta, a górne okno w części północno-wschodniej i dolne
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w części frontowej zostały zaakcentowane od
góry profilowanym gzymsem.

Budynek gospodarczy (tzw. rządcówka),
węższy w części południowej, posiadał dwie
kondygnacje. W elewacji od strony pałacu na
piętrze umieszczono podwójne okno. Całość
pokryto dachem dwuspadowym.

W owym czasie w parku, od strony ele-
wacji ogrodowej, nadal rosły dęby, które stały
także przy zabudowaniach gospodarczych,
jednak brakowało już wówczas topoli. Zacho-
wał się podobny, jak wcześniej, układ ścieżek,
niestety dostępny materiał graficzny nie po-
zwala na pełne odtworzenie wyglądu parku
i ogrodu. Przed pałacem znajdował się też
gazon, zaś z tyłu pałacu staw.

Na podstawie analizy porównawczej po-
między widokami pałacu z połowy XIX w.
a współczesnym stanem zachowania (ił. 3-7)
można wskazać zmiany, jakie zaszły po roku

4. Pałac w Prokocimiu,
elewacja ogrodowa.
Fot. autorka

5. Pałac w Prokocimiu,
rotunda. Fot. autorka

1891. Przede wszystkim właściwie w niezmienionym stanie zachowała się rotunda -
zmodyfikowano jedynie samo zwieńczenie, podwyższając je o pełne belkowanie,
przełamujące się nad parami półkolumn, oraz dodając wysoką kopułę w miejsce
stożkowatego dachu, co jednak zasadniczo zmieniło charakter rotundy. Dodanym
detalem z końca XIX stulecia są także przepaski na podporach. Ściana północno-
-wschodnia wprawdzie nie została pozbawiona oculusa, ale usunięto trójkątny
szczyt z krenelażem, zastępując go elementami neobarokowymi. Zmieniono za-
sadniczo wygląd prostokątnej bryły pałacu, głównie przez przebudowę ryzalitu
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W sierpniu 2002 r. wykonano pierwsze ba-
dania w górnej sali rotundy82. Dzięki odkryw-
kom udało się dotrzeć do pierwotnej warstwy
malarskiej, którą na podstawie zastosowa-
nych pigmentów można datować na przełom
XVIII i XIX w. (ii. 8). Malowidło dekorujące
sufit wykonano z zastosowaniem ochry żół-
tej, umbry palonej i żółtej neapolitańskiej,
natomiast szarobłękitną dekorację malarską
ścian pokryto m.in. mieszaniną bieli wapien-
nej i czerni roślinnej. Do warstwy powstałej
w tym samym czasie należy dekoracja gzym-
su z rozetami, posiadająca miejscami złocenia
na mikstionie, głównie w partiach wypukłych
rozet i na wieńczącej gzyms listwie. Zarówno
na suficie, jak i nad drzwiami balkonowymi
odnaleziono także kolejne, późniejsze war-
stwy polichromii. Przeprowadzone eksper-
tyzy wykazały istnienie dwóch zasadniczych
warstw malarskich. Pierwotna, z licznymi
przetarciami, przedstawiała plecionkę z ele-
mentami floralnymi, o jasnej i ciemniejszej
kolorystyce ugrowej, dodatkowo z ciemniej-
szymi podkreśleniami. Chronologicznie jest
z nią związana dekoracja pilastrów z iluzją ka-
nelowania, a także płaszczyzn ścian w kolorze
szarobłękitnym z jasną bordiurą w obrębie
drzwi. Złocenia pokrywały natomiast wypu-
kłe środki rozet, części liści oraz najbardziej
wystające listwy gzymsu. Późniejszą warstwę
malarską wykonano z zastosowaniem techni-
ki olejnej. Odkryte fragmenty można uznać

za fragmenty malowanej draperii. Jednak na ówczesnym poziomie badań nie
było możliwe ustalenie większej ilości szczegółów.

Wygląd całego założenia dworskiego, ogrodu i parku można rekonstruować
na podstawie zachowanych map katastralnych. Najstarsza z odszukanych po-
chodzi z 1848 r. (ił. 9)83. Plan zawiera zaznaczony budynek dworski z wyraźnie
widoczną rotundą, tzw. rządcówkę i pozostałe budynki gospodarcze oraz budynek

6. Pałac w Prokocimiu,
rotunda, fragment.
Fot. autorka

7. Pałac w Prokocimiu, ele-
wacja od strony północnej,
fragment przy rotundzie.
Fot. autorka

frontowego oraz nadbudowę piętra w części
południowo-zachodniej, najprawdopodobniej
jednak z zachowaniem pierwotnych murów.
Zmieniono także układ okien w elewacji
głównej od strony północnej - w miejsce
jednego rzędu okien w kondygnacjach wsta-
wiono dwa.

82 „Sprawozdanie” (przyp. 6).

83 K. Kotowski, Rejestr ogrodów polskich, z. 5: Varia, Warszawa 1966, s. 78.
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ogrodowy na północ od pałacu. Ponadto moż-
na zidentyfikować część parkowo-ogrodową
z promieniście rozchodzącymi się od pała-
cu ścieżkami, obiegającymi także staw, oraz
schematycznie przedstawiony układ drzew
i żywopłotów, otaczających cały budynek pa-
łacowy, jak również staw, alejki z tyłu pałacu
i wysadzaną drzewami drogę dojazdową do
niego. Od strony wschodniej i południowej
granicę parku stanowi nieregularnie wijący
się potok lub kanał.

Kolejne mapy powstały w momencie
zmiany właściciela, czyli pomiędzy rokiem
1891 a 1896 i znajdują się obecnie w Archiwum
OO. Augustianów84. Mapa z 1891 r., dość sche-
matyczna, przedstawia na pewno stan jeszcze
sprzed przebudowy. Dodatkowo znajdują się

na niej szkice ołówkiem, odpowiadające później wzniesionym budynkom go-
spodarskim wzdłuż alei dojazdowej do pałacu. Sporo istotnych informacji wnosi
także mapa pochodząca z 1896 r., przedstawiająca stan pierwotny z zaznaczonymi
nań zmianami, jakie dokonały się na obszarze dworskim. Najważniejsze jest tu
naniesienie na plan pałacu tych części, które zostały w roku 1896 dobudowane, 84

8. Pałac w Prokocimiu, sala
na pierwszym piętrze rotun-
dy, fragment. Fot. autorka

9. Plan obszaru dworskiego
w Prokocimiu. Fot. ANK, AA,
sygn. Aug.123

84 ANK, AA, sygn. Aug. 123.



10. Pałac w Prokocimiu,
budynek gospodarczy.
Fot. autorka

czyli głównie partii południowo-zachodniej oraz elewacji frontowej. Z planu
wynika także, iż przebudowano wówczas tzw. rządcówkę (ii. 10), a także budynek
ogrodowy od północy, dodając wieżę ciśnień. Zasadnicze rozplanowanie części
parkowo-ogrodowej pozostało praktycznie bez zmian.

Ostatni, schematyczny plan obejmuje stan prawdopodobnie po 1911 r., gdyż
jako właściciele posiadłości występują na nim już augustianie85. Nie wnosi on
jednak żadnych nowych informacji.

Problem datowania klasycystycznej fazy pałacu
Niekompletne materiały archiwalne uniemożliwiają, niestety, precyzyjne okreś-
lenie momentu wzniesienia klasycystycznego pałacu. Wyjaśnienia tej kwestii
nie ułatwiają również odręczne, niedatowane notatki właściciela (sygnowane
„Eliasz Wodzicki”), znajdujące się w Archiwum Wodzickich, przytaczane już
wcześniej przez Marię Bernasikową w kontekście przebudowy dworu Wodzic-
kich przy kościele Kapucynów na Piasku86. Pojawia się tam nazwisko majstra
murarskiego, Jana Drachnego (Draknego)87, wykonującego rysunki i modele
detali dla kamieniarzy, a także różne sformułowania („kamieniarz ma być dla
wzięcia abrysu na kolumny i na kapitele”,„pokaże pan Drakne model, jak Michał
ma zakończyć kolumny w rotundzie” „Michał będzie p. Drakne prosił, aby także

85 Tamże.
86 Bernasikowa (przyp. 43), s. 129-143.
87 W latach dziewięćdziesiątych XVIII w. i po 1800 r. w aktach krakowskiego cechu murarzy

i kamieniarzy pojawia się nazwisko Jana Drachnego (zob. tamże, s. 137), który prawdopodob-
nie przybył do Krakowa w czasie tzw. pierwszej okupacji austriackiej. Nazwisko to występuje
również w rękopisie Antoniego Stachurskiego „O budowniczych krakowskich czasów naszych
i stawianych przez nich budynkach”, znajdującym się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, a opra-
cowanym szczegółowo w artykule: J. Purchla, O architekturze krakowskiej połowy XIX wieku,
„Rocznik Krakowski” 53,1987, s. 109.
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coś mu powiedział o gzymsiku koło okien okrągłych, bo to wszystko jest pilne
dla zniesienia rusztowania górnego” oraz „w perceptę fabryczną wpisać złote 432
na kratę na balkon”), które mogły dotyczyć wzniesienia lub wykończenia partii
rotundy w pałacu w Prokocimiu, a w szczególności półkolumn, górnych owal-
nych blend oraz balustrady przy balkonie pierwszego piętra. W swoim artykule
Bernasikowa nie wymieniła w ogóle Prokocimia wśród majątków będących
własnością rodziny Wodzickich (mimo iż korzystała z Archiwum Wodzickich),
więc nie mogła w żaden sposób powiązać odnalezionych zapisków z wzniesie-
niem rotundy w tym właśnie pałacu. Ponadto ani w przekazie ikonograficznym,
ani w inwentarzu dworku na Piasku, cytowanym przez autorkę publikacji, nie
pojawia się informacja o owalnych czy elipsoidalnych oknach, choć sala na pię-
trze rzeczywiście posiadała osiem kolumn wewnątrz88. W związku z połączeniem
wyżej wspomnianych notatek z budowlą w Prokocimiu można się zastanawiać
nad tym, czy prace przy nowym pałacu zostały zapoczątkowane przez Eliasza
Wodzickiego (czyli przed 1800 r.). Wówczas najprawdopodobniej za jego życia
wzniesiono by przy udziale Jana Drachnego partię rotundy, zaś zakończenie całej
budowy mogło nastąpić nieco później, w momencie, gdy majątek objęła w po-
siadanie Ludwika Wodzicka. Przyjmując tę wersję, należy stwierdzić, iż budynek
w Prokocimiu jest jednym z najwcześniejszych przykładów założenia z rotundą
w narożu, wprowadzonego do literatury przedmiotu przez Tadeusza S. Jaroszew-
skiego89. Najbliższe mu stylistycznie są pałace w Górze Puławskiej i Morysinku,
których datowanie (Góra Puławska - ok. 1800, Morysinek - 1811) również nie
jest precyzyjne z powodu braku archiwaliów. Najnowsze badania przenoszą
stworzenie koncepcji architektonicznej dla Zarzecza przez Chrystiana Piotra
Aignera nawet na rok 1798. Na podstawie analizy porównawczej z powyższymi
budowlami wydaje się, iż autorem wszystkich projektów był ten sam architekt
i mógł to być Aigner, który prawdopodobnie wzniósł również pałac w Igołomi
pod Krakowem dla brata Eliasza Wodzickiego, Franciszka90. Działalność Aignera
kilkakrotnie łączyła się z Krakowem - najpierw od 1803 r. pracował dla Izabeli
Lubomirskiej w podkrakowskich Krzeszowicach91 * * * * * oraz dla Wodzickich w Igołomi,

następnie w 1821 r. angażował się w prace przy wznoszeniu pomnika Kościusz-
ki oraz w latach 1825-1827 mieszkał w Krakowie po śmierci Stanisława Kostki
Potockiego. Rycina przedstawiająca pałac już z rotundą pojawia się na papierze
listowym używanym w 1846 r. i to oczywiście wskazuje, że wówczas już istniał
w tej właśnie formie. Wstępne badania odkrywkowe, przeprowadzone w 2002 r.

88 Bernasikowa (przyp. 43), s. 137,142-143.
89 Ten temat Tadeusz S. Jaroszewski podjął kilkakrotnie, zob.: tenże, Pałac w Zarzeczu i grupa

pałaców z rotundą w narożu, „Biuletyn Historii Sztuki” 19,1957, s. 311-338; tenże, Chrystian Piotr
Aigner, architekt warszawskiego klasycyzmu, Warszawa 1970, s. 261 i n.; tenże, Architektura doby
Oświecenia w Polsce. Nurty i odmiany, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 143-144;
tenże, O Zarzeczu po upływie ćwierćwiecza, w: Architektura rezydencjonalna historycznej Małopol-
ski. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Łańcut, czerwiec 1975, red. T. Hrankowska,
Łańcut 1982, s. 109-162.

90 Jaroszewski 1970 (przyp. 89), s. 175-182.
91 Szerzej zob.: S. Lorentz, Działalność Stanisława Kostki Potockiego w dziedzinie architektury,

„Rocznik Historii Sztuki” 1, 1956, s. 486-490; T.S. Jaroszewski, Willa marszałkowej Izabelli
Lubomirskiej w Krzeszowicach, „Biuletyn Historii Sztuki” 23, 1961, s. 258-266; B. Majewska-
Maszkowska, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736-1816), Wrocław
1976, s. 240-241; J. Polanowska, Stanisław Kostka Potocki. Twórczość architekta amatora, przed-
stawiciela neoklasycyzmu i nurtu „picturesąue”, Warszawa 2009, s. 226-231.
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w górnym pomieszczeniu rotundy, czyli tzw. sali kominkowej, wykazały również,
że występująca na ścianach i sklepieniu pierwsza warstwa malarska pochodzi
z przełomu XVIII i XIX w., co także mogłoby potwierdzać tak wczesne datowanie
założenia92. Niestety, bez odnalezienia nowych materiałów archiwalnych lub bez
przeprowadzania kompleksowych badań konserwatorskich pałacu ostateczne
rozwiązanie tej kwestii nie jest obecnie możliwe.

Geneza form architektonicznych
W ostatniej ćwierci XVIII stulecia można zasadniczo wyróżnić dwa typy pod-
miejskich oraz wiejskich budowli pałacowych - podłużne i centralne93. Założenia
o charakterze podłużnym także można podzielić na dwa rodzaje94. W pierwszym
wariancie piętrowy pałac budowano na planie prostokąta, o układzie dwutrakto-
wym z prostokątną sienią, z kolumnowym portykiem od frontu i półokrągłym lub
wielobocznym ryzalitem od ogrodu, mieszczącym salon95. Apartamenty reprezen-
tacyjne znajdowały się z reguły na parterze, a pokoje prywatne zajmowały piętro.
Niekiedy w celu podkreślenia okazałości całego założenia stosowano też ćwierć-
koliste galerie łączące główny budynek z oficynami96. Za wzór tego typu założenia
może uchodzić pałac Radolińskich w Siernikach z lat 1786-1788, autorstwa Jana
Chrystiana Kamsetzera97. Liczne przykłady tego typu budowli można odnaleźć też
w twórczości Aignera, np. pałac Marynki w Puławach (1790)98 99 czy willa księżnej
Lubomirskiej w Krzeszowicach (1792)". Architekt ten wprowadzał często uprosz-
czenia, likwidując ryzalit ogrodowy i okrągły salon. Tak stało się w przypadku
pałaców Czartoryskich w Międzyrzeczu Podlaskim (1802-1805) i Dembowskich
w Branicach (ok. 1800). Podobne rozwiązania pojawiają się również w twórczości
Jakuba Kubickiego100, m.in. w Białaczowie (1797-1800), w Bejscach (1802), a także
w Pławowicach (1804), w Młochowie (pierwsza ćwierć XIX w.) oraz w Warszawie
w Belwederze (1818-1822) - tu również wyeliminowano wydatną część ogrodo-
wą. Dowodem na szerokie rozpowszechnienie się tego typu założenia mogą być
projekty pałacowe innych architektów z pierwszej ćwierci XIX stulecia: pałac
Sapiehów w Pęcicach (1808-1809) Fryderyka Alberta Lessela czy Czarnomskich
w Czarnominie, wzniesiony około 1820 r. przez architekta Boffo. Drugi wariant
podłużnego pałacu zasadniczo różnił się tym, iż budynek został pozbawiony
ryzalitu ogrodowego na osi głównej, dodano mu natomiast wydatne ryzality po
bokach. Za najlepszy przykład mogą służyć wiejskie pałace wznoszone przez
Hilarego Szpilowskiego w Walewicach (1783), Słubicach (przed 1789), Studzieńcu
(ok. 1790) oraz Nawrze (1798-1805)101.

92 „Sprawozdanie” (przyp. 6).
93 Jaroszewski 1970 (przyp. 89), s. 46.
94 T.S. Jaroszewski, O siedzibach neogotyckich w Polsce, Warszawa 1981, s. 19.
95 Pod koniec XVIII w. klatka schodowa straciła już swój reprezentacyjny charakter.
96 Jaroszewski (przyp. 94), s. 20.
97 Z. Ostrowska-Kębłowska, Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII wieku w Wielkopolsce,

Poznań 1969, s. 124-148.
98 T.S. Jaroszewski, Puławy w okresie klasycyzmu, „Teka Konserwatorska” 1962, z. 5: Puławy,

red. S. Lorentz, s. 64-86.
99 Jaroszewski (przyp. 91), s. 258-266.

100 T. Szydłowsld, T. Stryjeński, O pałacach wiejskich i dworach z epoki po Stanisławie Auguście
i budowniczym królewskim Jakóbie Kubickim, Kraków 1925.

101 Jaroszewski (przyp. 94), s. 20.
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Drugi - centralny - typ budowli pałacowych w Polsce nawiązuje do rozwią-
zań stosowanych przez Andreę Palladia, przede wszystkim w Yilla Rotonda102.
Te symetrycznie rozplanowane budowle posiadają na osi centralnej okrągłą salę
krytą kopułą. Koncepcja ta znalazła zastosowanie m.in. w Królikarni Dominika
Merliniego (1782-1786), willi w Głoskowie Szymona Zuga (lata osiemdziesiąte
XVIII w.), Lubostroniu Stanisława Zawadzkiego (ok. 1800) oraz w Raju koło Brze-
żan (przed 1830). Podobne rozwiązanie pojawiło się także w niezrealizowanym
projekcie pałacu w Pawłowie (1775) autorstwa Carla Spampaniego.

Na tym tle pałace z rotundą w narożu należy zaliczyć do trzeciej, osobnej
grupy. Według tezy Jaroszewskiego ten zespół budowli stanowił ewenement
w architekturze polskiej przełomu XVIII i XIX w. i był zasadniczo związany
z jednym architektem, wspomnianym już Chrystianem Piotrem Aignerem, oraz
ze sztukatorem Fryderykiem Baumanem103.

W drugiej połowie XVIII w. powstały budowle mogące uchodzić w architek-
turze polskiej za prototyp rozwiązania będącego połączeniem dwóch brył - walca
(w formie okrągłej wieży) i prostopadłościanu. Mowa tutaj o dwóch założeniach
autorstwa Szymona Bogumiła Zuga, czyli tzw. Glorietcie oraz Bagateli. Wcześ-
niejsza, tzw. Glorietta a la Flamande104, została wzniesiona około roku 1776 przy
bramie pałacu na Mokotowie dla księżnej Izabeli Lubomirskiej105. Natomiast
wygląd warszawskiej willi Marcella Bacciarellego, czyli tzw. Bagateli, jest efektem
kilku przebudów, dokonanych przez Kamsetzera (pierwszy projekt ok. 1780), Zuga
(projekt ok. 1780) oraz Griesmayera (projekt wspólnie z Kamsetzerem ok. 1786)106,
zmierzających do powiększenia budowli, a więc trudno mówić o pierwotnym
zamyśle stworzenia pałacyku z rotundą w narożu107 * *. Głównym celem modyfikacji
budynku nie była realizacja określonego programu artystycznego, lecz przede
wszystkim chęć poszerzenia budowli.

W architekturze pałacowej formy centralne bywały najczęściej podporządko-
wane pozostałym partiom, a ich kształt, niekiedy słabo zaakcentowany w bryle,
uzewnętrzniano nadbudową w formie kopuły. Rzut głównego salonu w polskiej
architekturze zmieniał się od kształtu elipsoidalnego i wielobocznego po okrągły.
Około 1700 r. pojawił się w pałacu w Otwocku pod Warszawą, zyskując popular-
ność zwłaszcza w ostatniej ćwierci XVIII i na początku XIX w. Pomieszczenia takie

102 T.S. Jaroszewski, Ze studiów nad problematyką recepcji Palladia w Polsce w drugiej połowie
XVIII wieku, w: Klasycyzm. Studia nad sztuką polską XVIII i XIX wieku. Materiały sesji Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, październik 1965, red. D. Pecold, Wrocław-Warszawa-
-Kraków-Gdańsk 1968, s. 101-114; Jaroszewski 1971 (przyp. 89), s. 98-101.

103 Tę tematykę pierwszy podjął Jaroszewski (Jaroszewski 1957 [przyp. 89]), rozwijając potem
w kolejnych publikacjach, zob.: Jaroszewski 1970 (przyp. 89); Jaroszewski 1982 (przyp. 89).

104 Zachowało się kilka projektów „Głorietty” autorstwa Zuga, przechowywanych w Gabinecie Rycin
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: BU W). Obecny wygląd budowli w niewielkim
stopniu odpowiada stanowi pierwotnemu, gdyż została ona w znacznym stopniu zmieniona
w trakcie przebudowy (ok. 1825), uzyskując formę tzw. domku mauretańskiego.

105 M. Zakrzewska, Mokotów. Pałacyk i założenie ogrodowe, „Kwartalnik Architektury i Urbani-
styki” 7,1962, s. 45-70; M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug. Architekt polskiego Oświecenia,
Warszawa 1971, s. 66; Jaroszewski 1971 (przyp. 89), s. 143.

106 M. Kwiatkowski, Warszawska willa Marcelego Bacciarellego, „Biuletyn Historii Sztuki” 23,1961,
s. 149-159-

107 W Gabinecie Rycin Muzeum Narodowego w Warszawie (dalej: MNW) znajdują się czterdzie-
ści dwie plansze pozwalające zrekonstruować kolejne pomysły i wyróżnić poszczególne etapy
budowli.
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najczęściej umieszczano na osi głównej pałacu, w trakcie ogrodowym, z reguły na
parterze, a w wyjątkowych przypadkach na piętrze. We wnętrzach zaczęły też poja-
wiać się kolumny jako odpowiednik zewnętrznych kolumnowych portyków108.

W drugiej połowie XVIII w. formy centralne zaczęto niekiedy nieco przesuwać
w stosunku do osi. Przykładem może być Świątynia Diany w Arkadii Nieborow-
skiej, powstała w 1783 r. z inicjatywy Heleny z Przeździeckich Radziwiłłowej jako
główny pawilon założenia parkowego, na wschodnim brzegu stawu. Ostateczna
wersja poprzez przesunięcie okrągłego pomieszczenia - sypialni - zrywała z ba-
rokową osiowością i symetrią kompozycji109, choć nie można tutaj jeszcze mówić
o nieregularności poprzez asymetryczne umieszczenie dominującej nad całością
formy centralnej, jak w przypadku pałaców z rotundą w narożu. Podobne próby
można zaobserwować w niezrealizowanym projekcie pawilonu dla księżnej Iza-
beli Lubomirskiej, przypisywanym szwajcarskiemu architektowi Thomasowi de
Thomon (prawdopodobnie z lat dziewięćdziesiątych XVIII w.)110. Dominującym
pomieszczeniem miał w nim być okrągły salon kopułowy z otaczającą go jońską
kolumnadą, a na przeciwległym końcu, za oranżerią, planowano utworzyć kolejny
owalny salon. Założenie jest bardzo urozmaicone, niejako złożone z pojedynczych
brył geometrycznych, jednak ze względu na zdecydowaną osiowość całości pro-
jektu nie można zaliczyć go do nurtu tzw. architektury malowniczej111.

Analizując budowle w typie pałacu z rotundą w narożu, należy wyróżnić
dwie grupy, zaproponowane wcześniej przez Jaroszewskiego: wczesne niewielkie
założenia na planie prostokąta lub kwadratu z dodaną rotundą lub oktogonem
(takie jak Morysinek) oraz późniejsze duże pałace o skomplikowanym układzie
pomieszczeń (Zarzecze, Ponikwa i Rudniki Lackie). Do budowli średniego typu
zaliczyć można Górę Puławską. Jednocześnie wczesne przykłady łączenia formy
centralnej i prostopadłościanu, takie jak Zameczek w Łańcucie czy pałacyk
w Bronicach, przypominają bardziej średniowieczne pawiloniki niż budowle
inspirowane rozwiązaniami klasycznymi.

Założenie w Górze Puławskiej zostało wzniesione po 1800 r. przez majora Se-
bastiana Orłowskiego, dzierżawcę majątku leżącego naprzeciwko Puław. Budowlę
tę Jaroszewski przypisuje Aignerowi112. W narożu umieszczono oktogon nakryty
stożkowatym dachem, o dolnej części boniowanej, artykułowany w narożach
parami półkolumn korynckich, z przeprutymi prostokątnymi, zamkniętymi
półkoliście otworami okiennymi na przemian z blendami oraz balkonem na
dwóch filarach, między którymi znajdowało się wejście113.

Wzniesienie pawilonu ogrodowego w Morysinku koło Wilanowa w roku 1811
na zamówienie Aleksandry z Lubomirskich Potockiej wiąże się również z osobą

108 Bernasikowa (przyp. 43), s. 134-135.
109 S. Lorentz, Natolin, Warszawa 1948, s. 19; Jaroszewski 1971 (przyp. 89), s. 144; W. Piwkowski,

Arkadia Heleny Radziwiłłowej. Studium historyczne. Warszawa 1998, s. 42.
110 B. Majewska-Maszkowsłll, Architektura w mecenacie artystycznym Izabelli z Czartoryskich Lu-

bomirskiej, w: Klasycyzm (przyp. 102), s. 225; Majewska-Maszkowska (przyp. 91), s. 242-246.
111 Jaroszewski 1971 (przyp. 89), s. 141.
112 Jaroszewski 1957 (przyp. 89), s. 323.
113 Pałac nie przetrwał drugiej wojny światowej, więc opisu i analizy porównawczej można doko-

nać jedynie na podstawie zdjęć wykonanych w 1938 r. oraz akwarel z albumu poświęconego
Puławom, przechowywanego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zarówno założony ogród,
jak i rotunda miały być uzupełnieniem perspektywy widokowej Puław, szerzej zob. Jaroszewski
(przyp. 98), s. 7.
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Aignera oraz Stanisława Kostki Potockiego114. Jest to niewielkie założenie, które-
go zasadniczą, dominującą część stanowi dwukondygnacyjna rotunda, o dolnej
kondygnacji boniowanej, a górnej artykułowanej przyściennymi, pojedynczymi
kolumnami korynckimi, podtrzymującymi stożkowaty daszek. Obie kondyg-
nacje posiadały prostokątne, zamknięte półkoliście portfenetry, a powyżej nich
umieszczono prostokątne dekorowane płyciny. Na osi całej budowli w rotundzie
znajdował się balkon oparty na dwóch filarach, poniżej którego umieszczono
wejście (analogicznie jak w Górze Puławskiej).

W wymienionej drugiej grupie pałaców z rotundą w narożu rotunda nadal
dominuje nad całością, ale jednocześnie część pałacowa została znacznie rozbu-
dowana. Ponadto, pojawiają się w nich również elementy neogotyckie (przede
wszystkim w Rudnikach Lackich).

Najbardziej znanym pałacem tego typu jest pałac w Zarzeczu, wzniesiony
z inspiracji właścicielki Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej. Najnowsze
kwerendy archiwalne, przeprowadzone przez Izabelę Kopanię, przesunęły za-
proponowaną przez Jaroszewskiego datę powstania pałacu z lat 1817-1819 na
1807-1810115. W świetle zachowanych dokumentów badaczka potwierdziła rów-
nież autorstwo Christiana Piotra Aignera, przytaczając dokumenty od 1798 r.,
odnoszące się do zapłaty Aignerowi przez Morskiego za „oddanie abrysów
domu”. W 1810 r., w momencie, gdy rezydencja była już właściwie gotowa,
projekty sztukaterii Aignera wykonali Fryderyk i Wirgiliusz Baumanowie116.

114 Jaroszewski 1957 (przyp. 89), s. 322.
115 Pierwsze ustalenia Jaroszewskiego, m.in. na podstawie pamiętnika Włodzimierza Dzieduszy-

ckiego, umieszczały wzniesienie pałacu w latach 1817-1819, choć nie były to ustalenia całkowicie
pewne. Jaroszewski w swoich artykułach poświęconych pałacowi w Zarzeczu (Jaroszewski 1982
[przyp. 89], s. 119) zaznacza, że przed drugą wojną światową istniały jeszcze dwa inne notatniki
Magdaleny Morskiej (widział je Włodzimierz Dzieduszycki, ostatni właściciel Zarzecza), które
później jednak zaginęły. Były one swoistym pamiętnikiem ze wczesnych podróży fundatorki, peł-
nym szkiców i zapisków. Dwa odnalezione notatniki obejmują lata trzydzieste i czterdzieste XIX w.,
choć znajdują się tam także informacje o wydarzeniach wcześniejszych - głównie poświęcone
rozliczeniom podróży Morskiej oraz wydanego w Wiedniu Albumu z widokami pałacu. Drugi
notatnik został w całości poświęcony roślinom zasadzonym w ogrodzie i oranżeriach w Zarzeczu
(zob. Ossolineum, sygn. 9838/I, Notatki Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej; sygn. 9838/I, Roku
1838 ogrodowe notatki hr. Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej; Jaroszewski 1982 [przyp. 89]),
s. 114,117). W1975 r. w trakcie badań natrafiono na kamień pod rotundą z wyrytą datą 1807, nato-
miast na niektórych planach występuje także rok 1810. Z kolei na słupie wspierającym sklepienie
jednej z piwnic pojawia się data 1817 (zob. Jaroszewski 1982 [przyp. 89], s. 114,117.). Na podstawie
niepublikowanych dotąd notatników Magdaleny Morskiej można stwierdzić, iż pałac musiał być
wówczas na ukończeniu, gdyż w spisie zakupów wykonanych w Wiedniu w roku 1817 znajdują
się: „lustro w górnej sali w rotundzie wiszące na 18 świec”, „takie w dolnej sali” czy „Zwierciadła
do Szaf 8miu w doln[ej] okrągfłej] Sali”. W tych samych notatkach fundatorka wskazuje, że do
nowego domu wprowadzono się 22 września 1818 r. (Ossolineum, sygn. 9838/I, Notatki Magda-
leny z Dzieduszyckich Morskiej, s. 27,113). Z kolei z pamiętników Franciszka Ksawerego Preka
(Czasy i ludzie, Wrocław 1959, s. 17) wiadomo, że pałac ukończono przed 4 lutego 1819 r., kiedy
to w okrągłej sali kopułowej wydano śniadanie dla zaproszonych gości. W ostatnim czasie te
poglądy zostały nieco zmodyfikowane przez Izabelę Kopanię (Pałac w Zarzeczu w świetle nowych
badań, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 53,2008, s. 43-51; tej samej autorki wcześniejszy
artykuł: I. Dzioba, Od szkicowych projektów do „Zbioru rysunków..W stronę zarzeckiej posiadłości
Magdaleny Morskiej, „Biuletyn Historii Sztuki” 68, 2006, s. 385-413), która przesunęła moment
realizacji pałacu na lata 1807-1810,bazując głównie na niebadanych wcześniej rejestrach wydatków
Ignacego Morskiego oraz dokumentach majątkowych i korespondencji Magdaleny Morskiej.

116 J. Piotrowski, Fryderyk Bauman (ij6s?-i845), architekt i rzeźbiarz polski w okresie klasycyzmu
i romantyzmu, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 16,1936, nr 1, s. 33.
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Po ukończeniu budowli Magdalena Morska postarała się także o rozpowszech-
nienie wyglądu swego pałacu, wydając w 1836 r. w Wiedniu dwa albumy z wi-
dokami Zarzecza117, zawierające rysunki z widokami ogólnymi pałacu oraz
towarzyszących mu budynków gospodarczych, autorstwa Józefa Tabaczyńskiego,
a rytowane przez Antoniego Tepplara118. Po śmierci Magdaleny Morskiej pałac
przeszedł w ręce rodziny Dzieduszyckich i pozostał ich własnością do 1945 r.
W trakcie drugiej wojny światowej i w okresie powojennym został częściowo
zniszczony, choć dekoracja sztukatorska salonu górnego zachowała się niemal
całkowicie.

Pałac w Zarzeczu ma układ nieregularny. Właściwa część pałacu została
zaprojektowana na planie prostokąta, w południowo-zachodnim narożu umiesz-
czono natomiast rotundę, w której można wyróżnić trzy części, z dominującą
środkową, zaakcentowaną kolumnadą złożoną z dwunastu wyraźnie wyeks-
ponowanych kolumn doryckich, ustawionych parami. Doświetlenia pałacu
dokonano za pomocą prostokątnych, zamkniętych półkoliście portfenetrów.
Całość została zwieńczona węższą ścianą z okrągłymi blendami oraz nakryta
stożkowatym, płaskim dachem z niewielką latarnią. Salon dolny w rotundzie,
zwany także salonem okrągłym czy salą zwierciadlaną, początkowo przeznaczony
wyłącznie na salę balowa, został zamknięty sufitem wspartym na ośmiu arka-
dach, od tylu obiegał go korytarz, natomiast od południa umieszczono schody
wiodące w dół i w górę rotundy119. Na piętrze mieścił się salon górny, nakryty
kopułą. W całym pałacu zachowała się częściowo dekoracja sztukatorska, której
autorstwo jest przypisywane wspomnianemu już współpracownikowi Aignera,
Baumanowi120. Otoczenie pałacu stanowiły budowle gospodarskie, wzniesione
w stylu holenderskim121.

Dwa podobne założenia znajdują się na terenach dawnych Kresów Wschod-
nich (obecnie Ukraina). Chodzi mianowicie o pałace w Ponikwie i Rudnikach
Lackich, których ogólny projekt przypisuje się Aignerowi, ale wykonawstwo Bau-
manowi122. Pałac w Ponikwie koło Brodów został wzniesiony (jako pierwsza bu-
dowla w tym miejscu) przez Antoniego Kownackiego około 1811 r.123 W pierwszej

117 Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecza w Galicyi w obwodzie Przemy-
skim leżącej, częścią z natury zdjętych lub uprojektowanych, z opisem budownictwa wiejskiego
w sposobie holenderskim i angielskim i ogólnymi myślami o przyozdobieniu siedlisk wiejskich,
egzemplarze m.in. w: MNW, Dział Grafiki oraz BJ, Zbiory Specjalne.

118 Kartę tytułową i opis wykonał Alojzy Roli. Dodatkowo albumy zostały uzupełnione kom-
pozycjami bukietów kwiatowych (kolorowanych lub nie) wiedeńskiego litografa Franciszka
Blaschecka, por. Jaroszewski 1982 (przyp. 89), s. 113. Informacje dotyczące szczegółowej dystry-
bucji dokładnej liczby zamówionych egzemplarzy i autorstwa kolejnych części zawiera wykaz
rachunków w notatkach Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej, zob. Ossolineum, sygn. 9838/1,
Notatki Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej.

119 Jaroszewski 1982 (przyp. 89), s. 141.
120 Piotrowski (przyp. 116), s. 33; Kopania (przyp. 115), s. 47-48.
121 Problematykę otoczenia pałacu w Zarzeczu i wyposażenia pałacu omawiała Aldona Sołtysówna

w trzech artykułach: A. Sołtysówna, Wnętrza pałacu w Zarzeczu. Cz. I. Suterena, Parter, „Teka
Komisji Urbanistyki i Architektury” 23,1989-1990, s. 163-168; taż, Wnętrza pałacu w Zarzeczu.
Cz. II. Ipiętro,„Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 24,1990, s. 125-130; taż, Zabudowania
dworskie w stylu holenderskim w zespole rezydencjonalnym Magdaleny Morskiej w Zarzeczu,,,Teka
Komisji Urbanistyki i Architektury” 27,1995, s. 205-215.

122 Piotrowski (przyp. 116), s. 34.
123 Wskazywała na to data umieszczona na fasadzie - 1811. Najprawdopodobniej najstarszym

przedstawieniem pałacu jest litografia zamieszczona w „Przyjacielu Ludu” 1849, nr 5, s. 37.
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połowie XX w. był on kilkakrotnie przebudowywany124. Część zasadnicza pałacu
ma formę wydłużonego prostokąta, jest jednopiętrowa, siedmioosiowa, z do-
stawioną rotundą w północno-wschodnim narożniku. Dolna kondygnacja jest
boniowana i oszkarpowana, z prostokątnymi, zamkniętymi półkoliście oknami;
górna z prostokątnymi oknami, rozczłonkowana parami kolumn z głowica-
mi korynckimi, w znacznym stopniu wystającymi poza lico muru, na których
bezpośrednio umieszczono stożkowaty dach. Sala środkowa służyła do 1914 r.
jako ogród zimowy (wtedy spłonęło wyposażenie), a potem jako jadalnia. Po-
nad salonem środkowym mieściło się trzecie pomieszczenie okrągłe (z gładkim
sufitem), według projektu przeznaczone na salę balową, o wysokości znacznie
przekraczającej wysokość sali poniżej125.

Nieco później, bo od 1820 do około 1830 r., powstawało założenie pałaco-
we w Rudnikach Lackich koło Mościsk, własność Antoniego Strachockiego126,
z wyraźnymi już akcentami neogotyckimi, mocno przebudowane w pierwszej
połowie XX w.127 Składało się ono z trzech zasadniczych części: dwóch prostokąt-
nych skrzydeł ustawionych pod kątem prostym oraz wyższej od całości rotundy
jako narożnego łącznika. Sama rotunda była w dolnej kondygnacji boniowana
(tu ślepe okna). Górne kondygnacje były zaś rozczłonkowane pojedynczymi
pilastrami korynckimi, z prostokątnymi oknami, zamkniętymi półkoliście - co
drugie okno było zamurowane - w najwyższej kondygnacji znajdowały się płyciny
i okna zbliżone do kwadratu. Dach miał formę spłaszczonego stożka, był wyższy
niż pozostałe, na litografii dostrzec na nim można niewielką latarnię. Porów-
nując z innymi założeniami, można stwierdzić, że Rudniki ze względu na skalę
oraz dominujące akcenty neogotyckie tylko w ogólnym założeniu przypominają
wspomniane wcześniej budowle. Możliwe też, że sam pałac wykonał Bauman,
inspirując się zapewne rozwiązaniami Aignera.

Tadeusz S. Jaroszewski za bezpośredni prototyp założeń z rotundą w narożu
uznaje tzw. Zameczek w Łańcucie, wzniesiony około 1800 r.128 i przypisywany
Aignerowi oraz dekoratorowi Baumanowi. Pawilon założony został na planie
prostokąta z boniowaną na dole wieżą, pozbawioną kolumnowej artykulacji,
w północno-wschodnim narożu. Wewnątrz okrągłe sale są dekorowane sztuka-
terią, a szczególnie sala z tzw. wirującą kopułą, której analiza stylistyczna pozwala
wskazać na autorstwo Baumana. Zasadniczo pałacyk był wykorzystywany jako
pawilon ogrodowy w parku, zaś w 1823 r. przekształcono go na domek ogrodnika129.
Wydaje się jednak, iż założenie bardziej przypomina pawilonik z wieżą (basztą)

124 Pałac został poważnie zniszczony już w czasie pierwszej wojny światowej oraz w późniejszych
latach. Według przekazów rodzinnych w części właściwej pałacu miało być wzniesione drugie
identyczne założenie, które miała łączyć kolumnada.

125 R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. Dawne województwo ruskie:
ziemia przemyska i sanocka, t. VIII, Wrocław-Warszawa 1991, s. 479-480.

126 Tamże, s. 203. Pierwsze rysunki, znane z litografii Pillera, zostały wykonane przez Antoniego
Langego prawdopodobnie jeszcze przed rokiem 1830.

127 Po 1914 r. pałac został mocno zniszczony, a po 1920 r. ówcześni właściciele Chołoniewscy sprze-
dali cały majątek. Pałac nieznacznie przebudowano, gdyż do czasu drugiej wojny światowej
mieściła się w nim Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego.

128 Jaroszewski 1957 (przyp. 89), s. 322. Autor ten w pracy poświęconej życiu i twórczości Aignera
(Jaroszewski 1970 [przyp. 89], s. 171) podaje inną datę - rok 1805.

129 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3: Województwo rzeszowskie, z. 5: Łańcut i okolice, oprać.
M. Omiłanowska, J. Sito, Warszawa 1994, s. 59. Obecny stan jest wynikiem kilku przebudów,
zob. Jaroszewski 1970 (przyp. 89), s. 172.
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0 charakterze obronnym niż z klasycyzującą rotundą. Szczególnie nieotynko-
wana górna część baszty oraz jej zwieńczenie nasuwają skojarzenia z basztami
występującymi na obrazach i rysunkach Claude’a Lorrainea.

Budowlą bardzo przypominającą Zameczek w Łańcucie, biorąc pod uwa-
gę basztę w narożniku, był pawilon ogrodowy w Bronicach koło Nałęczowa130,
wzniesiony z inicjatywy właściciela majątku Józefa Dembowskiego około 1800 r.
1 ponownie wiązany przez Jaroszewskiego z Aignerem. Składał się z dominującej
wieży, u dołu ośmiobocznej, i niewielkiej prostokątnej dobudówki131.

Nieco późniejszy, bo wzniesiony w pierwszej ćwierci XIX w. przez właściciela
Ludwika Rastawieckiego, jest budynek neogotyckiej stajni w Dołhobyczowie
(obecnie w ruinie), zbudowany na planie zbliżonym do litery „L”, z okrągłą wieżą-
-basztą w południowo-zachodnim narożniku132. Budowla pełniła zapewne także
rolę dekoracyjną jako malowniczy element parku.

Podobne do przytoczonych pawilony ogrodowe projektował także Franciszek
Maria Lanci. Zachowało się kilka wykonanych przez niego projektów domów dla
dozorców lub ogrodników z okrągłą wieżą o stożkowatym hełmie133. Także dawna
oranżeria w Posadowię, o formach neogotyckich, przypomina przywoływane
wcześniej rozwiązania, choć jest zdecydowanie późniejsza134.

Z wymienionymi założeniami ogrodowymi można też łączyć późniejszą,
nieco neogotycką willę „Samotnia” w Puławach, która została wzniesiona przed
1842 r. przez właścicielką tzw. Mokradek w Puławach, Łucję Rautenstrauchową135.
Budowla składała się z oktogonalnej baszty z pseudopilastrami i prostokątnej
dobudówki z altaną. W pewnym stopniu pokrewnym pałacykom z rotundą
był zameczek Klaudyny Potockiej w Trebawiu, na wyspie Jeziora Górnickiego
(obecnie w ruinie), prawdopodobnie projektu Tytusa Działyńskiego, wzniesiony
w latach 1824-1825136. Składał się z dwóch skrzydeł z okrągłą wieżą o cechach neo-
gotyckich, z niewielkimi ostrołukowymi oknami oraz krenelażem u góry137. Nie
należy tego typu budowli łączyć z klasycyzującymi pałacami z rotundą w narożu,
a raczej - podobnie jak w architekturze angielskiej - z inspiracjami obronnymi
założeniami średniowiecznymi, gdzie wieża nie stanowiła dominanty, lecz jeden
z wielu malowniczych elementów.

130 Obecnie nieistniejący. Jeszcze przed całkowitą destrukcją założenia w latach sześćdziesiątych XX w.
zdążono wykonać dokumentację historyczno-konserwatorską, zob. A. Lutostańska,„Bronice, woj.
lubelskie, pow. Puławski. Pałac murowany klasycystyczny z przełomu wieku XVIII/XIX. Doku-
mentacja naukowa (skrócona)”, mps w Archiwum Pracowni Konserwacji Zabytków (obecnie
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.) w Warszawie (brak sygnatury).

131 Budowla została rozbudowana w XIX w., a w 1903 r. umieszczono w niej wieżę ciśnień, dodając
elementy neogotyckie, zob. J. Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998,
s. 173.

132 Możliwe jest też, iż powstał on równocześnie (ok. 1837) z wzniesionym przez Antonia Corazziego
na zlecenie Edwarda Rastawieckiego późnoklasycystycznym założeniem parkowo-pałacowym,
zob. tamże, s. 178-179.

133 K. Gutowska-Dudek, Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w Zbiorach Biblioteki Narodowej,
t. 2, Warszawa 1998, s. 79-80.

134 Przypuszczalnie została wzniesiona przez właścicieli Skrzyńskich ok. połowy XIX w., obecnie
jednak nie istnieje, gdyż została rozebrana w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku
(znana jest jedynie ze starych zdjęć), zob. Żywicki (przyp. 131), s. 282.

135 Pałacyk obecnie jest mocno przebudowany, stąd jego pierwotny wygląd można rekonstruować
na podstawie zachowanej litografii z drugiej połowy XIX w., zob. tamże, s. 288-290.

136 Z. Ostrowska-Kębłowska, Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu, Poznań 1975, s. 57-58.
137 Jaroszewski (przyp. 94), s. 303.
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W drugiej ćwierci XIX w. ukształtował się także nowy typ willi wiejskiej,
oparty głównie na wzorach wczesnorenesansowego włoskiego domu, stosowany
z dużym powodzeniem do końca wieku138. Także i w tej grupie można wyróżnić
dwie wersje, rozplanowaną regularnie oraz asymetryczną, złożoną z kilku prostych
brył z charakterystycznymi dominującymi wieżami po bokach. Wzorem dla tego
typu założeń był Dom Ogrodnika w Charlottenhof w Poczdamie, projektu Karla
Friedricha Schinkla139. Pomysł asymetrycznego umieszczenia wieży o charakterze
obronnym przypomina założenia w Łańcucie czy Bronkach.

Pałac w Prokocimiu z całą pewnością należy do omówionej grupy pałaców
z rotundą w narożu. Pod względem stylistycznym i wielkościowym wykazuje
liczne podobieństwa przede wszystkim z Morysinkiem, a także pośrednio z Górą
Puławską. Posiłkując się analizą stylistyczną, można stwierdzić, iż projekty tych
trzech pałaców stworzył ten sam architekt lub osoba znakomicie znająca jego
prace. Jaroszewski powiązał projekt autorstwa Stanisława Kostki Potockiego
i Chrystiana Piotra Aignera140 z Morysinkiem, przede wszystkim ze względu
na skalę i oszkarpowanie dolnej części budowli. Moim zdaniem mógł on także
posłużyć jako wstępny szkic do wzniesienia pałacu w Prokocimiu, biorąc pod
uwagę również fakt, iż projekt nie został podpisany. Praktycznie identyczna
z projektem jest górna część rotundy w Prokocimiu, rozczłonkowana parami
półkolumn korynckich (choć w Prokocimiu bez kanelowania), podtrzymujących
stożkowaty daszek, podczas gdy we wspominanym Morysinku istniały poje-
dyncze pilastry. Także i układ otworów okiennych rotundy, niżej prostokątnych,
a u góry okrągłych, pomiędzy którymi występuje prostokątna płycina, jest taki
sam. W Prokocimiu nie występuje oszkarpowanie dolnej partii, a także nie za-
stosowano balustrady otaczającej całość rotundy.

Porównując rotundy pałaców, można znaleźć wiele podobieństw między Proko-
cimiem a Górą Puławską. W obu przypadkach artykulacja została przeprowadzona
za pomocą par półkolumn. Forma centralna w pałacu w Górze Puławskiej była
również dwukondygnacyjna, a rozmieszczenie poszczególnych elementów w obu
partiach jest identyczne. Jedyną różnicą jest umieszczony w Górze Puławskiej
balkon na osi, podtrzymywany przez cztery kolumny, z umieszczonym pod nim
w dolnej kondygnacji wejściem do pałacu, podczas gdy w Prokocimiu balkon
wspiera się na kroksztynach, a wejście znajduje się w zupełnie innym miejscu.
Takie rozwiązanie, jak w Górze Puławskiej, występuje także w Morysinku.

Pałac w Zarzeczu tylko w ogólnym zarysie kojarzy się z założeniem prokocim-
skim. Przede wszystkim został zaplanowany jako duża budowla pałacowa, a nie
niewielkich rozmiarów pawilon podmiejski. Trudno też doszukiwać się jakichś
bliższych analogii w partii rotundy, poza oczywiście samym zamysłem. Pałac w Pro-
kocimiu mógł zostać wzniesiony wcześniej niż Zarzecze, więc można się zastanawiać,
czy nie stał się inspiracją dla Magdaleny Morskiej. Wiadomo, że fundatorka pałacu
w Zarzeczu wniosła w posagu Bieżanów i Kaim w powiecie bocheńskim141, jednak

138 W drugiej połowie XIX w. bardzo popularne stały się budowle neogotyckie, przypominające
malownicze i nieregularne zameczki z dominującą wieżą, wznoszone przede wszystkim jako
siedziby właścicieli ziemskich oraz pensjonaty letniskowe, zob. tamże, s. 29-30.

139 Do jego projektów nawiązywał Franciszek Maria Lanci, zob. tamże.
140 Projekt znajduje się obecnie w: BUW, Gabinet Rycin, sygn. 3632.
141 K. Wolski, Morska Magdalena Katarzyna, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 21, Warszawa-Kraków-

-Gdańsk 1976, s. 786-787.
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jej pamiętniki wskazują na to, iż oba majątki były cały czas dzierżawione. Na pewno
Morska utrzymywała później kontakty z krewnym Eliasza Wodzickiego, Stanisławem,
z którego publikacjami dotyczącymi zakładania i prowadzenia ogrodów na pewno
się zapoznała, a także znała jego słynny ogród w Niedźwiedziu. Znalazł się on także
wśród osób, które otrzymały egzemplarz albumu przedstawiającego jej pałac.

Zaprezentowane wcześniej założenia pałacowe z rotundą w narożu występują-
ce w Polsce nawiązywały oczywiście do podobnych rozwiązań architektonicznych
w Europie. Można wskazać kilka potencjalnych inspiracji.

Jednym z przejawów tzw. nurtu malowniczego w architekturze europejskiej
było projektowanie budowli o nieregularnym planie, często z dodanymi elementa-
mi umieszczonymi asymetrycznie. Początkowo, jak w twórczości Richarda Payne
Knighta, pojawiały się nawiązania do średniowiecznych, nieregularnych układów
(np. Downtown Castle z lat 1774-1779). Pierwsze nieregularne budowle, łączące
formy centralne z prostokątnymi i w pewnym stopniu przypominające polskie roz-
wiązania pałaców z rotundą w narożu, powstały w trakcie współpracy Humphrya
Reptona i angielskiego architekta Johna Nasha, trwającej od 1795 do 1802 r.142 Nash
zrealizował trzy domy, stanowiące połączenie planu centralnego i podłużnego z do-
minującą rotundą (wieżą)143. Najwcześniejszym był Cronkhill (Shropshire), którego
projekt prawdopodobnie pojawił się na wystawie w Royal Academy w 1802 r. jako
„dom niedaleko Shrewsbury”. Wybudowany dla Lorda Berwicka posiadał potężną,
ośmioboczną wewnątrz a kolistą na zewnątrz, wieżę, która pełniła jedynie funkcję
dekoracyjną, wewnętrzne pomieszczenia (jadalnia, a powyżej sypialnia) były kwa-
dratowe. W willi Sandridge Park (Devon), zaprojektowanej dla wdowy po pierwszym
Lordzie Ashburton, występują te same elementy - okrągła wieża oraz prostokąt-
ne, zamknięte półkoliście okna144. Trzecia willa w Lissan Rectory (Londonderry)
z 1807 r. została prawdopodobnie zaprojektowana dla Johna Stamplesa podczas
pobytu Nasha w Irlandii. Także tutaj występuje okrągła wieża na jednym ze skrzydeł,
w której umieszczono kuchnię145. Projekty Nasha typu Cronkhill nie znalazły zbyt
wielu naśladowców. W jakimś stopniu zainspirował się nimi Robert Lugar, tworząc
w 1806 r. pałacyk w Gold Hill (Shoreham, Kent; obecnie Dunstall Priory).

Wydaje się, że inspiracjami tego typu rozwiązań mogły być malownicze
przedstawienia włoskiej architektury występujące w obrazach i szkicach Claude’a
Lorrainea, popularne w XVIII w. w Wielkiej Brytanii, o czym świadczy wypo-
wiedź Richarda Payne Knighta, który twierdził: „najlepszym stylem architektury
dla nieregularnych i malowniczych domów, jaki obecnie może być rozwinięty, jest
ten mieszany styl, który cechuje budowle Claudea i Poussinów”146, jak również
kolekcjonowanie obrazów tego artysty choćby przez właściciela Cronkhill, Lorda
Berwicka147. Tego typu rozwiązania wiązały się także z modą na nieregularne
wiejskie wille rodem z Toskanii148.

142 J. Summerson, Architecture in Britain 1530 to 1830, New Haven 1993, s. 448-449.
143 D. Watkin, The English Vision. The Picturesąue in Architecture, Landscape and Garden Design,

London 1982, s. 115.
144 Tamże.
145 Tamże.
146 Cyt. za: M. Zgórniak, Wokół neorenesansu w architekturze XIX wieku. Podstawy teoretyczne

i realizacje, Kraków 1987, s. 52.
147 Watkin (przyp. 143), s. 116.
148 Summerson (przyp. 142), s. 449.
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Nieco później zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na kontynencie pojawiła się
moda na malowniczą, nieregularną willę w stylu włoskim, także z asymetrycznie
umieszczoną wieżą (jako drugie źródło nieregularnych planów pałaców). Od
lat trzydziestych takie projekty wykonywał Charles Barry, m.in. w Trentham
Hall (Staffordshire) czy w Walton House (Surrey)149. We Francji nawiązywano
do angielskich rozwiązań tzw. willi włoskich. Najwcześniejszym tego typu asy-
metrycznym założeniem była willa w Clisson z roku około 1809150. W architek-
turze niemieckiej za twórcę tzw. budowli w stylu willi włoskiej uznaje się Karla
Friedricha Schinkla. Podczas swego pobytu we Włoszech wykonał liczne szkice
willi wiejskich i ogrodowych. Do najbardziej znanych realizacji należy - wspo-
mniany już - Dom Ogrodnika w parku Charlottenhof w Poczdamie (1829-1833),
ale i wcześniejsze projekty wykazujące podobne cechy, a szczególnie posiadające
asymetrycznie usytuowaną wieżę: pawilon ogrodowy Kasino, przeznaczony do
parku w Kóstritz (1802-1803), czy budowle w Glienicke (1834-1826)151.

Rozważając możliwe źródła inspiracji dla wykształcenia się typu pałacu z ro-
tundą w narożu, należy wskazać jeszcze jedno - antyczne świątynie Westy i Sybilli.
Okrągły kształt budowli był zalecany już od renesansu, m.in. przez Leona Battistę
Albertiego: „Jest oczywiste, że natura upodobała sobie kształt okrągły, albowiem
rzeczy, które od niej pochodzą, z niej się rodzą lub przez nią są stworzone - są
okrągłe”152. W XVIII w. owe antyczne świątynie rzymskie stały się modnym
motywem licznych szkiców i rysunków, tworzonych przez polskich architektów,
takich jak Kamsetzer, Aigner czy Stanisław Kostka Potocki, przebywających na
studiach we Włoszech.

Omawiane budowle w Prokocimiu, Morysinku i Górze Puławskiej zdają się
naśladować przede wszystkim świątynię Herkulesa na Forum Boarium w Rzymie
(niegdyś uznawaną za świątynię Westy). Wskazuje na to przede wszystkim forma
kolumn korynckich, podtrzymujących stożkowaty, płaski dach bez pośrednictwa
belkowania. Taka forma przykrycia pojawiła się w Prokocimiu, Górze Puławskiej
i Morysinku, nie można jej jednak zaobserwować w większych budowlach, ta-
kich jak Zarzecze. Zresztą księżna Czartoryska pisała w jednym z listów o Górze
Puławskiej: „Naprzeciw Puław jest dwór wiejski, któremu właściciel dał kształt
Świątyni Westy”153. W architekturze polskiej najpopularniejszym nawiązaniem do
świątyń Westy i Sybilli w Tivoli, z pewnymi modyfikacjami w postaci likwidacji
okien po bokach wejścia, była Świątynia Sybilli w Puławach, wzniesiona w latach
1798-1801. Sama fundatorka, księżna Izabela Czartoryska, przyznawała: „odwzo-
rowana ściśle w tych samych rozmiarach, co Świątynia Sybilli w Tivoli. Jedyna
różnica, że nie w ruinie. Nie lubię budynków nie mających jakiegokolwiek celu,
więc tu umieściłam zbiory, które gromadziłam od wielu lat”154.

Także rotundy dużych pałaców w Zarzeczu i Ponikwie można powiązać ze
świątynią Sybilli w Tivoli pod Rzymem, ze względu na wolno stojące kolumny
korynckie podtrzymujące pełne belkowanie. W Zarzeczu dodatkowo starano 149 150 151 152 153 154

149 H.-R. Hitchock, Architecture. Nineteenth and Twentieth Centuries, Baltimore 1958, s. 75.
150 Zgórniak (przyp. 146), s. 36; Watkin (przyp. 143), s. 168.
151 D. Watkin, Karl Friedrich Schinkel. Royal Patronage and the Picturesąue, „Architectural Design”

49,1979, nr 8-9, s. 59-62.
152 L.B. Alberti, Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, Warszawa 1960, s. 183.
153 Cyt. za: S. Duchińska, Listy ks. Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, Kraków 1891, s. 256.
154 Cyt. za: Jaroszewski (przyp. 98), s. 73.
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się stworzyć iluzję pierwotności rotundy, upodabniając ją przez urywające się
belkowanie do częściowej ruiny. Według tradycji rodzinnej pałac w Zarzeczu
miał być także wzorowany na Świątyni Sybilli w Puławach155.

Już od XV w. antyczna świątynia Sybilli w Tivoli, wzniesiona w pobliżu wodospa-
du między rokiem 31 p.n.e. a 14 n.e., budziła zainteresowanie jako motyw rysunków
i projektów idealnej budowli. Jej forma fascynowała wielu humanistów, możliwe,
iż to właśnie ona zainspirowała Bramantego do zaprojektowania tzw. Tempietta
(1499-1502), chociaż zastosował on jednak kolumny doryckie. Liczne studia tej
świątyni można także znaleźć wśród rysunków Andrei Palladia. W połowie XVII w.
stała się ona motywem malarskim szczególnie dla Claude a Lorrainea, gdyż pojawiła
się na ponad czterdziestu jego różnych rysunkach i malowidłach, zarówno jako
osobne studium, jak i będąc elementem krajobrazu, niekiedy wyimaginowanego.
Stan budowli przedstawionej w tych pracach bywa różny: niekiedy świątynia jest
ukazana jako ruina, czasem w formie rekonstrukcji z kompletną kolumnadą, cza-
sem z kolumnami doryckimi lub jońskimi zamiast korynckich. Pod koniec XVII w.
świątynia pojawia się m.in. w pracach Antonia Tempesty i Franesca Zuccarellego,
jest również popularnym motywem rysunków i obrazów w XVIII stuleciu.

W XVIII w. świątynia Sybilli w Tivoli staje się także popularnym wzorem dla
budowli ogrodowych. Jako pierwszy ten element wprowadził w 1734 r. William
Kent. Jego wczesne rysunki, wykonane w trakcie studiów w Rzymie w latach
1712-1719, przedstawiają częściowo zrujnowane tempietto o doryckich kolumnach.
Dopiero po powrocie do Anglii zrealizował w tym kształcie, jednak nie jako ru-
inę, Tempie of Ancient Virtue (Świątynię Dawnej Cnoty) na Polach Elizejskich
w Stowe156. Koncepcja wkrótce znalazła zastosowanie w ogrodach angielskich,
jednak charakterystyczne dla Wysp Brytyjskich stało się wznoszenie budowli
z pełną kolumnadą i kopułą, a nie tzw. sztucznych ruin. Tak jest m.in. w Went-
worth Castle (1739). oraz w Bramham Park (ok. 1745) (w obu przypadkach zasto-
sowano kolumnadę jońską). Natomiast w Duncombe Park w tym samym czasie
wzniesiono na dwóch krańcach parku dwie świątynie, jedną z doryckimi, a drugą
z toskańskimi kolumnami. Nieco późniejsze były natomiast budowle zdobiące
ogrody w West Wycombe (1750), świątynia Wenus (obecnie nieistniejąca), a także
świątyńka w Grove HilT57. Naśladownictwo świątyni Sybilli nie ograniczyło się
oczywiście tylko do terenów Wielkiej Brytanii. Również na kontynencie rozwijała
się architektura ogrodowa. Poza oryginalną budowlą w Tivoli architekci często
inspirowali się licznymi rysunkami i szkicami Giovanniego Battisty Piranesiego,
przedstawiającymi różne zabytki Rzymu. We Francji najbardziej znane są Świą-
tynia Filozofii w Ermenonville158 oraz najlepsza chyba rekonstrukcja włoskiego
pierwowzoru z osiemnastoma korynckimi kolumnami w Mereville z 1780 r. Do tej
pory wznoszone budowle były mniej lub bardziej dosłownymi rekonstrukcjami
przypuszczalnego pierwotnego stanu antycznej świątyni, a poza tym starano się

155 [M. Dzieduszycki], Kronika domowa Dzieduszyckich odbita w 200 egzemplarzach nakładem
familii dla własnego użytku, Lwów 1865, s. 413; Jaroszewski 1957 (przyp. 89), s. 317.

156 D. Watkin, Historia architektury zachodniej, tłum. R. Depta, Warszawa 2001, s. 319-320.
157 Ch. Thacker, The Tempie of The Sibyl, w: Park und Garten im 18. Jahrhunderts. Colloąuium

der Arbeitsstellen 18. Jahrhundert. Gesamthochschule Wuppertal, Wiirzburg und Veithóchheim
16.9.-19.9.1976, t. 2: Beitrage zur Geschichte der Literatur und Kunst des 18. Jahrhunderts, Hei-
delberg 1978, s. 31.

158 Watkin (przyp. 143), s. 161-163.
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także poprzez odpowiednie umiejscowienie oddać szczególną atmosferę, wyczu-
walną głównie w obrazach Lorrainea. Zmiana nastąpiła w 1776-1777,gdy markiz
Rene Louis de Girardin zbudował małą zrujnowaną wersję świątyni na stromym
zboczu nad jeziorem w Ermenonville159. W ostatniej ćwierci XVIII w. rozwijają się
również ogrody niemieckie, także pod wpływem tendencji angielskich, m.in. formy
centralne pojawiają się w Hohenheim koło Stuttgartu (1786), w Wilhelmshóhe
koło Kassel160, w Nymphenburgu w Monachium czy w Wórlitz161.

Pałac w Prokocimiu należy niewątpliwie zaliczyć do wyróżnionej przez Jaro-
szewskiego grupy budowli z rotundą w narożu. Najwięcej podobieństw wykazuje
on z niewielkimi pałacykami w Morysinku i Górze Puławskiej. Na tej podstawie
można przypuszczać, iż architekt wykonujący ich projekty, to ta sama osoba i wiele
wskazuje na to, że był to Chrystian Piotr Aigner. Najbardziej interesującą kwestią
pozostaje geneza takiego wyjątkowego założenia, która na terenach polskich wią-
że się tylko z jednym architektem - Aignerem i jego dekoratorem Fryderykiem
Baumanem. W architekturze europejskiej trudno znaleźć tego typu rozwiązania,
jedynie trzy pałace Johna Nasha posiadają podobną formę. Z całą pewnością dużą
rolę odegrało tu zainteresowanie architekturą antyczną, a szczególnie świątynia-
mi Sybilli i Westy, co widać w partii rotundy - ustawieniu kolumn i przykryciu
całości stożkowatym dachem. Równocześnie nieregularne założenia z rodzajem
baszty czy wieży występują w szkicach Claudea Lorrainea, jednak przypominają
one raczej zameczki średniowieczne. Tego typu budowle mogły zainspirować
projektanta Zameczku w Łańcucie oraz pawilonu w Bronicach. Wydaje się, iż
architekt projektujący pałac w Prokocim najprawdopodobniej wykorzystał mo-
tywy rzymskich świątyń, a szczególnie świątyni Westy (uwidacznia się to głównie
w partii oktogonu). W XVIII w. do centralizujących budowli ogrodowych często
dodawano niewielkie przybudówki, możliwe więc, że założenia z rotundą w na-
rożu stanowiły rozbudowaną formę tej malowniczej kompozycji.

Opracowanie dotyczące pałacu w Prokocimiu stanowi uzupełnienie wiedzy
o sztuce okresu klasycyzmu w Krakowie, a sam obiekt zalicza się do najciekaw-
szych przykładów architektury pałacowej tego regionu.

SUMMARY The paper deals with the history of a pałace located in Prokocim, a district
of Cracow, morę precisely, with the first stage of its construction, in Classicist style, which
was carried out at the times when the property had been owned by the Wodzicki family.
The (incomplete) archival materials of the Wodzicki family, held in the Ossoliński Institute
in Wrocław, enabled a reconstruction of the history of the complex in the eighteenth and
at the beginning of the nineteenth centuries. The following stylistic and comparative ana-
lyses, possible thanks to the two printed views showing the pałace before its subseąuent
Neo-Baroque remodelling in the 1870S that were discovered in the research, have revealed

that the pałace belongs to a group of the so-called palaces with a rotunda in the corner,
thus named by Tadeusz S. Jaroszewski who ascribed them to Chrystian Piotr Aigner.

159 Nazwał ją Świątynią Filozofii, dedykując Michaelowi Montaigneowi. Jej zrujnowanie miało
tym samym symbolizować niekompletność filozofii. Każda z sześciu kolumn była dedykowana
jednemu z wielkich myślicieli, natomiast na kolumnie leżącej na ziemi widniały słowa „Quis
hoc perficiet?” - „Kto to ukończy?” zob. Thacker (przyp. 157), s. 34.

160 F.E. Carl, Kleinarchitekturen in der Deutschen Gartenkunst, Berlin 1956, s. 85.
161 Tamże, s. 80-81.
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Regrettably, the preserved archival and iconographic materials did not unequivocally
specify the period when exactly the complex had been built in the Classicist forms, and
sińce no plans or designs have been preserved, there are no grounds for speculation as
to the original idea of the pałace, its possible architect or builders.

The first part of the article, based on archival materials, outlines the different stages of
construction of the pałace complex and its gardens. Next, thanks to the above-mentioned

iconographic sources, the appearance of the pałace at the turn of the nineteenth century
has been reconstructed. Further, the author analyses the relationships between the Proko-

cim complex and a group of palaces with a rotunda in the corner located on Polish łands
and, based on examples in European architecture, suggests a possible derivation of this

architectural pattern. •

Translated by Joanna Wolańska
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