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„…chc/ mie! rezydencje jak angielscy lordowie…”
Rzecz o angielskich wzorach pa™acu w Jab™oniu1

“…I would like to have a residence like those of English lords…”
On the English models for the palace in Jab™o7

PaŽac w JabŽoniu przez wszystkich badaczy uznany zostaŽ za przykŽad sie-

dziby neogotyckiej2. Tadeusz Jaroszewski zaliczyŽ rezydencjC Zamoyskich, obok 

wielkopolskich paŽaców w Arcugowie3, Kotowie4 i Psarskiem5, a takce w podwi-

1 H. J. Ÿusiewicz, ZespóŽ paŽacowo-ogrodowy w JabŽoniu, powiat parczewski, praca magister-

ska KUL, Lublin 1974-1975, s. 63; w przypisie nr 15 autor przytacza relacjC Pauliny WiWniewskiej 

i Jadwigi Tokarskiej, które wspominaj>, ic Tomasz Zamoyski wielokrotnie powtarzaŽ, „…ce chciaŽ 
mie5 rezydencjC jak angielscy lordowie…”.

2 J. bywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyanie, Lublin 1998, s. 204-207, 355 - przypis 

nr 130 zawiera peŽny wybór literatury dotycz>cej obiektu.
3 Rezydencja Rocnowskich gruntownie przebudowana przez Romualda Rzewuskiego w la-

tach 1886-1910. Zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 5, Województwo poznaMskie, red. A. 

RuszczyMska, A. SŽawska, z. 3, Powiat gnieanieMski, oprac. T. RuszczyMska, A. SŽawska i inni, 

Warszawa 1963, s. 3.
4 Rezydencja rodziny MielcyMskich pochodz>ca z poŽowy XIX wieku przebudowana oko-

Žo roku 1910 przez KonstancjC MielcyMsk>. Por.: T. S. Jaroszewski, O siedzibach neogotyckich 

w Polsce, Warszawa 1981, s. 222 n. 
5 Rezydencja pochodz>ca z pocz>tku XIX wieku, gruntownie przebudowana w latach 1900-

1910 przez rodzinC Grodzickich. Por.: ibid., s. 283-284.

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:27:19

UM
CS



10 Andrzej Cebulak 

leMskim Landwarowie6, do grupy póanych rezydencji neogotyckich powstaj>cych 

pod wpŽywami angielskimi7. JednoczeWnie podkreWliŽ wyj>tkowoW5 jabŽoMskiej 

siedziby, która „…jako jedyna bodaj nawi>zuje do póanego gotyku angielskiego 

poŽ>czonego z elementami renesansowymi i manierystycznymi…”8. Na caŽym 

terytorium Rzeczypospolitej przedrozbiorowej trudno znalea5 dla tego paŽacu 

odpowiednik nawi>zuj>cy równie precyzyjnie do architektury angielskiej XVI 

wieku9. JednoczeWnie Henryk Ÿusiewicz, autor pracy magisterskiej poWwiCconej 

siedzibie Zamoyskich w JabŽoniu, przedstawiŽ pogl>d, ic nieŽatwo okreWli5 bez-

poWrednie wzory angielskie dla jabŽoMskiej rezydencji. Projektant nawi>zywaŽ do 

panuj>cych juc od dŽucszego czasu tendencji eklektycznych. Nie poszukiwaŽ on 

konkretnych wzorców dla caŽej budowli, a jedynie wykorzystywaŽ te detale, które 

jego zdaniem bCd> odpowiednie dla tej realizacji. Zapewne ulegaŽ takce cycze-

niom Wwiadomego swych oczekiwaM klienta – Tomasza hr. Zamoyskiego10.

Gdy w roku 1884 August hr. Zamoyski nabyŽ dobra JabŽoM dla swojego syna 

Tomasza, zastaŽ tam podupadaj>cy paŽac Strzycowskich wraz z parkiem. ZaŽo-

cenie parkowe byŽo urz>dzone wedŽug angielskiej mody przez wiedeMskiego 

ogrodnika Wita Hrubanta11, który wykorzystaŽ istniej>ce zaŽocenie reprezentuj>-

ce bardzo popularny w ówczesnej Polsce typ o barokowej proweniencji, którego 

gŽówn> dominant> byŽ paŽac poprzedzony dziedziMcem wjazdowym. Z tyŽu paŽa-

cu znajdowaŽ siC ogród z gŽównym wnCtrzem na osi paŽacu.

Po osiedleniu siC w JabŽoniu Tomasz hr. Zamoyski wzniósŽ w 1891 roku póa-

noklasycystyczny dwór. Jego projektantem byŽ Ksawery de Makowo Makowski, 

architekt zwi>zany z rodzin> Zamoyskich12. Budowla ta bCd>ca obecnie wschod-

ni> oÝ cyn> paŽacow> zostaŽa wzniesiona jako wolnostoj>ca. Interesuj>cym jest, 

ce ta piCkna, ale skromna klasycystyczna budowla usytuowana zostaŽa w sposób, 

który nie koliduj>c z istniej>cym zaŽoceniem paŽacowo-parkowym, zasadniczo 

zmieniaŽ jego charakter. ZrywaŽa ona bowiem z barokow> osiowoWci> na rzecz 

zaŽocenia romantycznego13. Z caŽ> pewnoWci> przyj>5 nalecy, ic wzniesienie 

6 Siedziba Tyszkiewiczów wzniesiona w roku 1855. Gruntownie przebudowana przez 

WŽadysŽawa Tyszkiewicza w 1899 roku, wedŽug projektu belgijskiego architekta de Waegh’a. Por.: 

ibid., s. 234-238. 
7 Ibid., s. 174.
8 Ibid., s. 205.
9 Ibid., s. 207.
10 Ÿusiewicz, op. cit., s. 55-56.
11 J. Ÿoski, JabŽoM, „Tygodnik Ilustrowany” 1876, nr 30, s. 49-50; Ÿusiewicz, op. cit., s. 6-10.
12 S. Ÿoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 186. 
13 Analogiczne rozwi>zanie znajdujemy w wielkopolskim paŽacu w 4mielowie (wzniesionym 

w latach 1795-1800 wg projektu StanisŽawa Zawadzkiego), który pomimo klasycystycznej archi-

tektury zrywa z barokow> osiowoWci> na rzecz budowli malowniczo poŽoconej w romantycznym 
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11„…chcC mie5 rezydencje jak angielscy lordowie…” ...

dworu w tym miejscu nie byŽo przypadkowe. Takie usytuowanie go zdaje siC 

potwierdza5 pogl>d, ce Tomasz hr. Zamoyski od samego pocz>tku traktowaŽ tC 

budowlC jako rezydencjC przejWciow>14. Znaczna powierzchnia zaplecza gospo-

darczego (kuchnia i pomieszczenia dla sŽucby), dla którego przeznaczono caŽe 

wysokie podpiwniczenie budynku, wskazuje na planowan>, pomocnicz> jego 

funkcjC. Rozwi>zanie takie pozostawaŽo w zgodzie z ogólnie znan>, palladiaMsk> 

tradycj> sytuowania kuchni oraz innych pomieszczeM gospodarczych w skrzydle 

paŽacowym lub oÝ cynie poŽoconej w pewnej odlegŽoWci od rezydencji gŽównej. 

Ta palladiaMska reguŽa byŽa bardzo powszechnie stosowana w architekturze an-

gielskiej, pocz>wszy od koMca XVI wieku. Z kolei z polsk> tradycj> niezgodna 

jest orientacja dworu w kierunku zachodnim, przewacnie front dworu polskiego 

kierowano na poŽudnie lub „godzinC jedenast>”. PozwolC sobie w tym miejscu 

postawi5 hipotezC, ic Tomasz hr. Zamoyski zapewne od samego pocz>tku za-

mierzaŽ wznieW5 w JabŽoniu okazaŽ> rezydencjC godn> znaczenia rodu. Zarówno 

usytuowanie, jak i architektoniczna forma wskazuj>, ce nowo wzniesiony dwór 

miaŽ peŽni5 rolC rezydencji tymczasowej. W przyszŽoWci przyj>5 miaŽ rolC oÝ cyny 

paŽacowej. Zapewne juc wówczas powstaŽa koncepcja przestrzenna nowej rezy-

dencji, wpisanej w istniej>ce zaŽocenie ogrodowe. Jej autorem mógŽ by5 Ksawery 

de Makowo Makowski, który obeznany byŽ tak ze stylem klasycystycznym, jak 

neogotyckim15. 

DziewiCtnastowiecznemu Wwiatu przewodziŽo brytyjskie imperium. Rewolu-

cja przemysŽowa wspierana przez liberaln> ekonomiC doprowadziŽa do nigdzie 

wczeWniej niespotykanego cywilizacyjnego rozwoju. Vwiat przyjmowaŽ angiel-

skie wzory bez rozrócniania, co tradycyjne, a co nowoczesne. Co jest twórcz> 

nowoWci>, a co naWladownictwem? Fascynacja postCpem technicznym konkuro-

waŽa z pogl>dami gŽosz>cymi pochwaŽC rCkodzieŽa. W architekturze angielskiej 

wiek XIX to czas „battle of the styles – wojny stylów”16. WiCkszoW5 gmachów 

publicznych nawi>zywaŽa w ten czy inny sposób do klasycyzmu i neogotyku. 

Obok nich znajdujemy styl neorenesansowy i bizantyMski, a pod wpŽywem rycin 

architekta Johna Nasha odcyŽo zainteresowanie dawnym stylem Tudorów, elcbie-

zaŽoceniu. Por. Z. Ostrowska-KCbŽowska, Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu, PoznaM 1975, 

s. 9.
14 Ÿusiewicz (op. cit., s. 21) powoŽuje siC na ustne relacje Jadwigi Tokarskiej, Pauliny 

WiWniewskiej, Feliksa Robaka i WŽadysŽawa Hapona, którzy twierdzili, ce Tomasz Zamoyski od 

pocz>tku traktowaŽ ten dwór jako rezydencjC przejWciow>.
15 Ksawery Dionizy Makowski projektowaŽ dla rodziny Zamoyskich neogotycki koWcióŽ 

w Rócance nad Bugiem. ByŽ takce autorem przebudowy neoklasycystycznego dworu Zamoyskich 

w Podzamczu k. Maciejowic (pow. garwoliMski). Por. bywicki, op. cit., s. 298-301.
16 W. LipoMski, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2003, s. 585. 
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12 Andrzej Cebulak 

taMskim i georgiaMskim17. JednoczeWnie powstawaŽy pierwsze gmachy ucytecz-

noWci publicznej wznoszone przy ucyciu konstrukcji stalowej, pozwalaj>cej na 

przykrywanie szklanymi dachami bardzo ducych powierzchni. Na drugim biegu-

nie powstawaŽa architektura nawi>zuj>ca do prostych, tradycyjnych form. ByŽa 

ona zwi>zana z ruchem artystycznym, znanym jako Arts and Crafts Movement. 
Realizacje tworzone w tym duchu nawi>zywaŽy do wiejskiej romantycznej ma-

lowniczoWci, okreWlanej jako „cottage style”. CzoŽowy architekt tego nurtu Phi-

lip Webb, uwacany za prekursora wspóŽczesnej architektury brytyjskiej, zaŽocyŽ 
w roku 1887 wspólnie z Williamem Morrisem Towarzystwo Ochrony Starodaw-

nych Budynków. Aby obraz architektury angielskiej XIX wieku byŽ peŽniejszy, 

podkreWli5 nalecy takce specjalne znaczenie stylu gotyckiego. Styl ten jako taki 

na Wyspach nigdy na dobre siC nie skoMczyŽ. Mniej lub bardziej Wwiadomie po-

sŽugiwano siC tam formami gotyckimi do XX wieku wŽ>cznie18.

OddziaŽywanie angielskich wzorów na sztukC polsk> istniaŽo juc od poŽowy 

XVIII wieku. WpŽywy te wraz z biegiem czasu nasilaŽy siC stopniowo, rozszerza-

j>c coraz bardziej swój zasiCg: od przejmowania angielskich zasad kompozycji 

parków krajobrazowych, poprzez formy angielskiej architektury ac do przyjmo-

wania nowych doktryn estetycznych i spoŽeczno-ekonomicznych19. WedŽug Je-

rzego Baranowskiego przyjmowanie pr>dów pŽyn>cych z Anglii niejednokrotnie 

utocsamiano z pojCciem patriotyzmu i nowoczesnoWci20.

W koMcu XIX wieku bardzo wiele dla rozpowszechnienia mody na angielsz-

czyznC na kontynencie, a takce w Polsce, odegraŽ Herman Muthesius. Ten nie-

miecki architekt i pisarz, wieloletni radca handlowy przy niemieckiej ambasadzie 

w Londynie staŽ siC jednym z wacniejszych propagatorów sztuki angielskiej21. 

Jego bezkompromisowe pogl>dy krytykuj>ce sztukC kontynentaln>, a wychwa-

laj>ce sztukC angielsk>, staŽy siC nawet przyczyn> otwartych protestów w Niem-

czech. OdbiŽy siC takce gŽCbokim echem w Polsce22. Niezwykle interesuj>ce s> 

17 O znaczeniu rycin Johna Nasha w Polsce pisze J. Baranowski, Angielskie wzory w twórczoWci 

BolesŽawa PodczaszyMskiego, [w:] Sztuka 2. poŽowy XIX wieku. MateriaŽy sesji historyków sztuki, 

Ÿóda, listopad 1971, Warszawa 1967, s. 184 n.
18 N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976, s. 350 n.
19 T. S. Jaroszewski, Architektura doby OWwiecenia w Polsce. Nurty i odmiany, WrocŽaw 1971, 

s. 156 n.; C. Krassowski, Architektura romantyczna i romantyzm, [w:] Romantyzm. Studia nad 

sztuk> drugiej poŽowy wieku XVIII i wieku XIX. MateriaŽy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 

Warszawa, listopad 1963, Warszawa 1967, s. 312 n.
20 J. Baranowski, op. cit., s. 184 n.
21 N. Pevsner, Pionierzy wspóŽczesnoWci. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa, Warszawa 

1978, s. 23.
22 H. Muthesius, Sztuka stosowana i architektura, Kraków 1909, tamce wstCp J. WarchaŽowskiego, 

s. 7-11.
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13„…chcC mie5 rezydencje jak angielscy lordowie…” ...

jego prace dotycz>ce istoty architektury angielskiej, które, jak siC wydaje, mogŽy 

mie5 fundamentalne znaczenie dla architektów z kontynentu23. Przegl>daj>c wy-

dawnictwa Muthesiusa nietrudno oprze5 siC wraceniu, ce architekt projektuj>cy 

paŽac w JabŽoniu lub sam jego wŽaWciciel doskonale znali pogl>dy w nich zawarte.

Niestety znane aródŽa i przekazy archiwalne nie pozwalaj> nam stwierdzi5, 

w jakim stopniu Tomasz hr. Zamoyski byŽ zapoznany z ówczesnymi pogl>dami 

na sztukC. Niew>tpliwie jako czŽowiek bywaŽy w Wwiecie i towarzystwie (w An-

glii znalazŽ mCca dla swojej mŽodszej córki24), poznaŽ architekturC angielsk>. ByŽ 
jej admiratorem i zapewne to on osobiWcie zdecydowaŽ o angielskim charakterze 

jabŽoMskiej rezydencji25.

BudowC paŽacu, któr> kierowaŽ majster murarski KozŽowski, przeprowadzo-

no w latach 1904-1905. Wzniesiono go na miejscu rozebranego paŽacu Strzy-

cowskich. W 1906 roku ukoMczono budowC orancerii26. W dalszej kolejnoWci 

wzniesiono galeriC peŽni>c> rolC Ž>cznika pomiCdzy paŽacem a oÝ cyn>. W poŽo-

wie biegu galerii od strony ogrodu dobudowano kaplicC. NastCpnie wzniesiono 

kordegardC – domek odawiernego oraz bramC wjazdow>. Wszystkie te budowle 

ukoMczono do 1909 roku. Do roku 1912 Tomasz hr. Zamoyski wzniósŽ takce ko-

WcióŽ paraÝ alny, rozbudowaŽ folwark oraz rozszerzyŽ zaŽocenie parkowe27.

Nowo wzniesiony paŽac zaŽocony zostaŽ na planie wydŽuconego prostok>ta. 

OW kompozycyjn> planu stanowi oW poprzeczna, która pokrywa siC z gŽówn> osi> 

kompozycyjn> zaŽocenia paŽacowego. Biegnie ona z poŽudnia na póŽnoc wzdŽuc 

alei dojazdowej, poprzez bramC wjazdow>, Wrodek podjazdu, do wejWcia gŽówne-

go paŽacu. NastCpnie przecina sieM, hall gŽówny i poprzez wyjWcie tylne z hallu 

na taras i schody tarasu biegnie dalej poprzez park, przecinaj>c gŽówne wnCtrze 

ogrodowe28. Pomimo tak WcisŽego podporz>dkowania planu paŽacu gŽównej osi 

kompozycyjnej ukŽad pomieszczeM jest nieregularny. Taka malownicza, „gotyc-

ka” nieregularnoW5 planów charakterystyczna byŽa dla rezydencji epoki wikto-

riaMskiej w Anglii 29. 

23 Id., Die neuere kirliche Baukunst in England, 1901; Stilarchitektur und Baukunst, 1903; Das 

englische Haus, Entwicklung, Bedingungen, Anlage, Autbau, Eirichtung und Innenraum, t. I-II, 

1904, t. III, 1907.
24 MŽodsza z córek Elfryda wyszŽa za m>c za Sir Edgara Williama Buchanana (1880-1953). 
25 Ÿusiewicz, op. cit., s. 63. 
26 Data 1906 umieszczona jest ponicej kartusza herbowego umieszczonego na wewnCtrznej 

Wcianie szczytowej orancerii.
27 Ibid., s. 10; D. Matczuk, ZespóŽ paŽacowy i koWcielny w JabŽoniu, praca magisterska napisana 

w Instytucie Sztuk PiCknych UMCS, Lublin 2001, s. 33 n.
28 Istnienie bezpoWredniego wejWcia z ogrodu na taras jest reguŽ> w angielskich rezydencjach.
29 J. Pile, Historia wnCtrz, Warszawa 2004, s. 192 n.
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14 Andrzej Cebulak 

Centralnym pomieszczeniem jabŽoMskiego paŽacu jest hall, usytuowany na osi 

gŽównej i poprzedzony sieni>. Jest on najbardziej reprezentacyjnym wnCtrzem 

paŽacu i jednoczeWnie pomieszczeniem o najbardziej nieokreWlonej funkcji. Mie-

Wci ono bowiem reprezentacyjn> klatkC schodow> przypominaj>c> realizacje zna-

ne z budynków ucytecznoWci publicznej (np. foyer teatrów, sal kongresowych 

czy hotelowych holów). W tym przypadku schody prowadz> do usytuowanych 

na piCtrze sypialni, a nie do pomieszczeM reprezentacyjnych. JednoczeWnie we 

wnCtrzu hallu znajdujemy okazaŽy kominek30 o charakterystycznej dla angiel-

skiej architektury formie Žuku Tudorów, który wskazuje, ce hall mógŽ peŽni5 tak-

ce funkcje salonu, czy sali klubowej.

W Anglii hall najWwietniejsz> swoj> epokC miaŽ w dobie Wredniowiecza, byŽ 
w gruncie rzeczy najwacniejszym pomieszczeniem siedziby feudalnego wŽadcy. 

Potem zanika i powraca dopiero w XIX wieku pod wpŽywem romantyzmu, ale 

nie odzyskuje swej pierwotnej funkcji. Jego bogate i imponuj>ce wnCtrze ma te-

raz da5 goWciom wyobracenie o randze domu i WwietnoWci rodu. JednoczeWnie ma 

godnie przywita5 goWci31. Bracia Banister i Herbert Fletcher pisali, ic Wciany typo-

wego angielskiego hallu byŽy zazwyczaj pokryte dCbow> boazeri>, nad któr> po-

wycej umieszczone byŽy myWliwskie trofea, zbroje, portrety przodków i pami>tki 

rodowe32. Vciany hallu jabŽoMskiego paŽacu zdobiŽy portrety przodków Tomasza 

Zamoyskiego, które powstaŽy w pracowni Wojciecha Kossaka33. Wyposacenie 

wnCtrza hallu dopeŽniaŽy bogate boazerie oraz strop kasetonowy.

Z hallu z jednej strony poprzez niewielki przedsionek wchodziŽo siC do sali 

jadalnej, z drugiej zaW do pomieszczenia zwanego w miejscowej tradycji „biaŽ> 

sal>”. Usytuowanie jadalni jest zgodne z tradycj> angielsk>, wedŽug której po-

winna znajdowa5 siC ona po stronie póŽnocnej lub póŽnocno-wschodniej34. DziCki 

temu pomieszczenie to nie posiadaŽo okien o wystawie poŽudniowej czy zachod-

niej, przez które mogŽyby wpada5 rozgrzewaj>ce wnCtrze promienie sŽoneczne 

i czyni5 temperaturC wewn>trz jadalni gor>c> i nieprzyjemn>. Takie poŽocenie 

jadalni zapewni5 miaŽo utrzymanie w jej wnCtrzu niskiej temperatury. O ile usy-

tuowanie, ksztaŽt, wyposacenie sali jadalnej nie pozostawia cadnych w>tpliwoWci  

co do jej funkcji, o tyle wyjaWnienie przeznaczenia drugiego wnCtrza – „biaŽej 

sali” – bez znajomoWci odrCbnoWci architektury angielskiej byŽoby niemocliwe. 

30 W Anglii trudno sobie wyobrazi5 pokój bez kominka. Pozostaje on nawet tam, gdzie wpro-

wadzono centralne ogrzewanie. Od dawnych czasów jest symbolem pokoju i goWciny. 
31 Muthesius, op. cit., s. 81.
32 B. F. Fletcher, H. P. Fletcher, The English Home, London 1910, s. 26
33 J. Iwaszkiewicz, Podróce do Polski, Warszawa 1977, s. 152.
34 Fletcher, Fletcher, op. cit., s. 49.

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:27:19

UM
CS



15„…chcC mie5 rezydencje jak angielscy lordowie…” ...

W rezydencjach angielskich pomieszczenie to nosi nazwC drawing-room35. Do 

pomieszczenia tego zawsze wchodziŽo siC z hallu i byŽ to najwacniejszy pokój 

prywatny angielskiej rezydencji. MiaŽ on charakter pokoju wypoczynkowego, 

gdzie gromadziŽa siC rodzina przed posiŽkami, uprawiano muzykC i prowadzono 

rodzinne rozmowy. ByŽ to pokój wspólny pana i pani domu36. 

Innym pokojem w jabŽoMskim paŽacu, którego funkcja jest czysto angielskiej 

proweniencji, jest pomieszczenie s>siaduj>ce od poŽudnia z „biaŽ> sal>”. W an-

gielskich rezydencjach nosi nazwC great chamber [wielka izba]. Wielka izba za-

wsze s>siadowaŽa z drawing-room i miaŽa poŽocenie wschodnie lub poŽudniowe. 

PeŽniŽa ona funkcjC gŽównego pokoju dziennego, podawano w niej mniejsze po-

siŽki, przyjmowano blicszych znajomych37. W JabŽoniu pomieszczenie to miaŽo 

podobno inn> funkcjC, byŽo gabinetem pana domu38. Oba te pokoje byŽy najwac-

niejszymi pokojami dziennymi rezydencji typu angielskiego.

Po przeciwnej stronie sieni znajduje siC pomieszczenie bCd>ce pierwotnie bi-

bliotek> paŽacow>. Zwracaj> uwagC jego wydŽucone proporcje oraz otwarcie na 

sieM. Gdyby nie dwie znajduj>ce siC przy Wcianach biblioteczne szafy, s>dzi5 by 

mocna, ic jest to korytarz prowadz>cy do orancerii39. I w tym przypadku wyja-

Wnienia takiego uksztaŽtowania biblioteki nalecy równiec szuka5 w odrCbnej od 

kontynentalnej angielskiej koncepcji wnCtrz. W rezydencjach angielskich biblio-

teka nie byŽa odizolowanym pomieszczeniem sŽuc>cym do studiowania w sku-

pieniu znajduj>cych siC tam ksi>g. ByŽo to raczej pomieszczenie sŽuc>ce spotka-

niom panów, gdzie mogli siC oni nie tylko zatopi5 w lekturze ksi>cek, czy prasy, 

ale równiec prowadzi5 dyskusje przy szklaneczce whisky, ewentualnie odda5 

siC zgubnemu naŽogowi palenia tytoniu40. W angielskich rezydencjach biblioteki 

z zasady lokowano od strony poŽudniowej41. Tak tec jest w JabŽoniu. MCskie-

go charakteru bibliotece dodawaŽy liczne trofea myWliwskie zdobi>ce jej Wciany. 

Znaj>c zamiŽowanie Tomasza Zamoyskiego do polowaM, mocna przypuszcza5, 

ce byŽo to jego ulubione paŽacowe pomieszczenie.

35 Skrót od „withdrawing-room”, od angielskiego sŽowa withdraw – oddali5 siC, schroni5 siC.
36 Muthesius, op. cit., s. 73 n.
37 Ibid., s.76; LipoMski, op. cit., s. 215.
38 Ÿusiewicz, op. cit., s. 23.
39 Proporcje jabŽoMskiej biblioteki nasuwaj> przypuszczenie, ic projektant chciaŽ nawi>za5 do 

formy „long galery” – „dŽugiej galerii”, która w angielskich rezydencjach peŽniŽa funkcjC pomiesz-

czenia rekreacyjnego. 
40 Muthesius, op. cit., s. 75.
41 Takie, poŽudniowe usytuowanie biblioteki sprzyjaŽo jej dobremu nasŽonecznieniu, dziCki któ-

remu obnicaŽ siC poziom wilgotnoWci w jej wnCtrzu, co z kolei sprzyjaŽo przechowywanym w niej 

ksi>ckom.
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16 Andrzej Cebulak 

PaŽac w JabŽoniu zachowuje równiec znany z angielskich rezydencji schemat 

podziaŽu funkcjonalnego pomieszczeM pomiCdzy poszczególne piCtra. Pomiesz-

czenia parteru przeznaczono pod ogólne funkcje mieszkalne i reprezentacyjne. 

Na pierwszym piCtrze ulokowano sypialnie domowników, poddasze przeznaczo-

no na pokoje dla goWci42. 

Wszystkie reprezentacyjne pomieszczenia parteru otrzymaŽy bogat> dekora-

cjC wnCtrza o angielskiej proweniencji. StanowiŽy j> bogate boazerie oraz stiuko-

we sztukaterie zdobi>ce suÝ ty. UzupeŽnieniem byŽy bogate obramienia drzwiowe 

i okienne.

Drewniane wykoMczenie Wcian od wczesnego Wredniowiecza stanowiŽy cha-

rakterystyczn> cechC wnCtrz angielskich rezydencji43. Z reguŽy wykonane byŽy 

z drewna dCbowego44. Dopiero po wielkim pocarze Londynu zalecano zastCpo-

wanie dCbu jodŽ> norwesk>, któr> uwacano za bezpieczniejsz>45. Wówczas do 

wykaMczania boazerii zaczCto ucywa5 oklein dCbowych lub specjalnej techniki 

malarskiej zwanej mazerunkiem. Ta technika zdobnicza polegaŽa na imitowaniu 

naturalnego usŽojenia drewna, wykonywana na rócnych podŽocach, jak drew-

no, mur czy papier. W paŽacu w JabŽoniu wszystkie boazerie, z wyj>tkiem tych 

w drawing-room oraz great chaber, s> dCbowe. Wykonano je z litego dCbu lub 

sosny fornirowanej oklein> dCbow>. Mazerunek imituj>cy deseM drewna dCbo-

wego zastosowano na stropie hallu, a takce na stropie przedsionka Ž>cz>cego hall 
z jadalni>. Tak samo pomalowano równiec wewnCtrzne partie sosnowych ram 

okiennych.

GŽównym motywem dekoracyjnym boazerii hallu byŽ ornament skŽadanego 

zwoju pergaminu. Po raz pierwszy zastosowano go w dekoracji Wredniowiecznej 

katedry w Carlisle46. Póaniej motyw ten staŽ siC jednym z bardziej popularnych, 

zwŽaszcza w rezydencjach póanoWredniowiecznych w stylu „perpendicular”. 
Znajdujemy go miCdzy innymi w boazerii dekoruj>cej Wciany kaplicy zamkowej 

w Ightham (Kent), hallu zamku w Compton Wynyates (Warwickshire) czy dra-
wing-room zamku w Southam (Gloucestershire).

Wzorem dla opracowania balustrady schodów hallu paŽacu w JabŽoniu staŽy 

siC schody rezydencji HatÝ eld Hause (Hartford Slim). W tym przypadku podo-

bieMstwo jest bardziej godne uwagi, poniewac szyszki dekoruj>ce klatkC schodow> 

w hallu w HatÝ eld s> identyczne z tymi, które dekoruj> strop hallu w JabŽoniu. 

42 Muthesius, op. cit., s. 84.
43 GenezC pojawienia siC boazerii nalecy upatrywa5 w chCci skuteczniejszego utrzymywania 

ciepŽa we wnCtrzach rezydencji. Jej funkcja dekoracyjna jest wtórna.
44 Pile, op. cit., s. 140.
45 LipoMski, op. cit., s. 292.
46 W. Wheeler, C. H. Hayward, Practical Woodcarving and Gilding, London 1966, s. 85.
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17„…chcC mie5 rezydencje jak angielscy lordowie…” ...

OglCdziny tych elementów wskazuj>, ce zostaŽy one wykonane przy ucyciu mecha-

nicznych obrabiarek do drewna. Mocna wiCc wysnu5 przypuszczenie, ce Tomasz 

hr. Zamoyski importowaŽ te elementy bezpoWrednio z Anglii, a nawet bez wiCksze-

go ryzyka mocna postawi5 hipotezC, ic znaczna czCW5 wyposacenia wnCtrz paŽacu 

w JabŽoniu byŽa sprowadzona z Wysp Brytyjskich47. Inny zachowany element kon-

strukcji stropu o formie niderlandzkiej plecionki takce ma swój wzór w angielskich 

rezydencjach. Znajdujemy go m.in. jako element wypeŽniaj>cy przCsŽo balustrady 

klatki schodowej rezydencji w Crewe Hall (Cheshire). Elementem dopeŽniaj>cym 

dekoracjC hallu w JabŽoniu s> portale i drzwi znajduj>ce siC na poziomie antresoli. 

Dla nich bezpoWrednim wzorcem jest dekoracja „Long Galery” w Haddon Hall 

(Derbyshire), przy czym drewniane portale drzwi bocznych s> niemalce wiern> 

kopi> angielskiego pierwowzoru. „DŽuga Galeria” w Haddon Hall powstaŽa okoŽo 

lat 1567-1584 i jest przykŽadem stylu elcbietaMskiego, który wprowadziŽ do Anglii 

renesans w wersji palladiaMskiej48.

W dekoracji boazerii w Haddon Hall znajdujemy ozdobny motyw arkady ujC-

tej pilastrami. Wzór ten staje siC jednym z najbardziej popularnych w renesanso-

wych – elcbietaMskich rezydencjach Anglii. Znalea5 go mocna m. in. w dekoracji 

boazerii „galerii poŽudniowej” w rezydencji Westwood Park (Worcestershire), 

klatki schodowej paŽacu w Wakehurst (Sussex) i wielu innych. W JabŽoniu znaj-

dujemy go w uproszczonej formie w dekoracji boazerii great-chamber.

W opracowaniu boazerii jabŽoMskiego paŽacu zastanawiaj> pewne odstCpstwa 

od angielskich wczesnorenesansowych wzorów. WszCdzie tutaj pomiCdzy boaze-

riami a suÝ tem pozostawiony jest wCcszy lub szerszy pas wolnej Wciany. Takie roz-

wi>zanie formalne zaczCto stosowa5 w Anglii dopiero w 2. poŽowie XIX wieku. Na 

szersz> zaW skalC zastosowali go architekci zwi>zani z ruchem Arts and Crafts49.

Jedynym pomieszczeniem mieszkalnym paŽacu, którego wystrój odbiega od 

pozostaŽych, jest drawing-room. Utrzymany w biaŽej tonacji najblicej nawi>zuje 

do stylu francuskiej regencji. W ci>gu XIX wieku, gdy drawing-room stawaŽ siC 

coraz bardziej pomieszczeniem wchodz>cym w domenC kobiet, coraz czCWciej 

wzorów szukano w stylach francuskich. W stylu regencji zaprojektowane zostaŽo 

m. in. wnCtrze drawing-room w rezydencji Sandringham (Norfolk). Motyw gir-

47 Najprawdopodobniej sprowadzona z Anglii w elementach boazeria montowana byŽa na 

miejscu przez rodzimych rzemieWlników. W trakcie prac konserwatorskich, na odwrocie listwy 

cokoŽowej w paŽacowej jadalni znaleziono sygnaturC [JOSEP MOHYLA], wykonan> stolarskim 

oŽówkiem.
48 B. Fletcher, A History of Architecture on the comparative method, London 1954, s. 791; H. 

Montgomery-Massingberd, Ch. Simon Sykes, Great Houses of England end Wales, London 1994, 

s. 36.
49 Pile, op. cit., s. 217.
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18 Andrzej Cebulak 

land zastosowany w dekoracji stropu jabŽoMskiego drawing-room’u spotykamy 

w Ham House (Surrey). 

Pozostaj>c przy „biaŽej sali”, nie sposób nie zauwacy5 piCknego neobaroko-

wego kominka. W trakcie prac konserwatorskich znaleziono w jego wnCtrzu ce-

gŽy szamotowe ze znakiem Ý rmowym [R. LONDON], co niew>tpliwie Wwiadczy, 

ic kominek ten wykonywaŽ na specjalne zamówienie Zamoyskiego jakiW warsztat 

angielski. Innym elementem wyposacenia tej komnaty jest piCkna, dCbowa pod-

Žoga mozaikowa; prawie identyczn> znalea5 mocna w katalogu handlowym wy-

danym w 1903 roku i oferuj>cym drewniane oraz celazne elementy wyposacenia 

wnCtrz. ByŽa ona oferowana do sprzedacy na stopy kwadratowe50. 

Równie wacnym i charakterystycznym elementem wyposacenia wnCtrz paŽa-

cu w JabŽoniu s> sztukatorskie dekoracje suÝ tów. W Anglii tego rodzaju dekora-

cja pojawiŽa siC prawdopodobnie po raz pierwszy we wspomnianej juc „DŽugiej 

Galerii” w Haddon Hall bCd>cej bez w>tpienia dzieŽem rzemieWlników nider-

landzkich51. Dekoracja ta nazywana jest w Anglii terminem strapwork – czyli 

„sieciow> robot>” – co niezwykle celnie oddaje jej charakter. Pomimo ic po-

cz>tkowo zajmowali siC ni> gŽównie rzemieWlnicy z Kontynentu i Szkocji, staje 

siC obowi>zkowym elementem wyposacenia wnCtrz angielskich. Pocz>wszy od 

rezydencji wzniesionych w stylu elcbietaMskim, znajdujemy j> ac po eklektyczne 

wnCtrza pocz>tku XX wieku. Najblicsze wzory dla sztukaterii paŽacu w JabŽo-

niu, obok wspomnianego juc Haddon Hall, znajdziemy w Hardwick Hall (Der-

byshire), Parham i Wakehurst (Sussex), a przede wszystkim w Hampton Court 

(Middlesex) i Ormond Castle (County Tipperary – Irlandia). Powodzenie sztu-

katorskiej dekoracji sieciowej w wystroju angielskich wnCtrz nalecy zapewne 

upatrywa5 w tym, ic nie kolidowaŽa ona z jego gotyckim duchem. ByŽa ona bliska 

gotyckim sieciom stylu Perpendicular, jak i otwartym, ciesielskim wi>zaniom 

dachowym52.

Nieistniej>cy, zniszczony podczas pocaru w 1968 roku, strop jabŽoMskiego 

hallu byŽ przykŽadem poŽ>czenia pŽycinowego stropu kasetonowego o wŽoskiej, 

renesansowej proweniencji, z angielskim stropem ciesielskim typu „hammer 

beamed roof”. Niestety jak dot>d nieznane s> archiwalne aródŽa ikonograÝ czne 

(rysunki czy stare fotograÝ e), które przedstawiaŽyby widok tego stropu53. DziCki 

50 Universally design book containing ofÝ cial price lists, illustrating moldings, balusters, stair 

work … London 1903, Chicago 1904, s. 302. 
51 Pile, op. cit., s. 140.
52 C. Gapper, British Renaissance Plasterwork, [za:] http://clairegapper.info/from-timber-to-

plaster.html [dostCp: 14.03.2014].
53 Wykonana w 1958 roku, jeszcze przed pocarem, inwentaryzacja zamieszcza przekrój 

poprzeczny poprzez hall, ale strop zaznaczony jest bardzo schematycznie. Zob. Plan 
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19„…chcC mie5 rezydencje jak angielscy lordowie…” ...

zachowanym elementom drewnianym wiadomo jak wygl>daŽa dolna, wykonana 

z drewna czCW5 stropu. StanowiŽy j> dŽugie dekoracyjne belki podci>gów ujCtych 

po bokach dekoracyjnymi zastrzaŽami i wieszarami. Ramiona zastrzaŽów miaŽy 

formC Žuków przyporowych. Pola utworzone pomiCdzy nimi a wieszarami wy-

peŽniaŽy acurowe plecionki o ukŽadzie maj>cym swe aródŽo w niderlandzkim or-

namencie okuciowym. BezpoWrednie wzory dla tych elementów znajdujemy we 

wspomnianej juc wczeWniej balustradzie schodów paŽacu w Crewe Hall. Takce 

przCsŽa balustrady „wielkiej klatki schodowej” rezydencji Hewell Grange (Wor-

cestershire) czy przCsŽo ozdobnej Wcianki dziaŽowej salonu paŽacu w Sandringham 
mogŽy by5 wzorem dla wytwórcy tych elementów stropu w JabŽoniu. Zapewne 

ten sam, niew>tpliwie angielski warsztat, wykonaŽ wszystkie drewniane elemen-

ty tego stropu. bebra pŽycinowego stropu kasetonowego wykonane byŽy z odle-

wów gipsowych z dodatkiem piasku i wapna. Format oraz ksztaŽt kasetonów nie 

jest znany, jakkolwiek musiaŽ on odpowiada5 podziaŽom boazerii i ramowych 

pŽycin dekoruj>cych Wciany hallu. Powierzchnia stropu pokryta byŽa mazerun-

kiem imituj>cym drewno dCbowe54. Zapewne strop paŽacu w JabŽoniu swym cha-

rakterem przypominaŽ jeden z licznych angielskich przykŽadów, takich jak: strop 

hallu w Castle Ashby (Northampton), strop Grand Hall w Hewell Grange, strop 

Banquet Hall w Hever Castle (Kent), czy strop Middle Temple Hall w Londynie. 

Podobnie jak dla planu i wyposacenia wnCtrz, tak i dla architektury zewnCtrz-

nej paŽacu, wzorów inspiracji dostarczaj> nam rezydencje angielskie reprezentu-

j>ce styl elcbietaMski i jakobiMski55. Aby zrozumie5 angielsk> architekturC cza-

sów królowej Elcbiety i Jakuba I, nalecy pamiCta5 o jej czterech aródŽach: wcze-

snym renesansie wŽoskim, stylu francuskiej szkoŽy znad Loary, niderlandzkiej 

dekoracji okuciowej i przede wszystkim Perpendicular Style56. Przenikanie siC 

wszystkich tych elementów powoduje, ce wznoszone w tym stylu budowle uzy-

skuj> malowniczy charakter. Ta mieszanina naWladownictwa, zapocyczeM i kon-

serwatyzmu tworzy budowle o niezwykle oryginalnych i wyrazistych formach.

Najblicszym wzorem dla paŽacu w JabŽoniu jest poŽudniowe, „jakobiMskie” 

skrzydŽo rezydencji w Holland House (Kensington), wzniesione w latach 1607–

1622 przez Johna Thorpe’a. Rezydencja Zamoyskich jest nieco skromniejsza 

i bardziej nieregularna, ale podobnie jak tam gŽównymi elementami bryŽy ze-

inwentaryzacyjny budynku gŽównego oWrodka szkoleniowego w JabŽoni, pow. RadzyM Podlaski, opr. 

Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Lublinie, Lublin 1958.
54 Analogiczn> dekoracj> pokryty jest strop korytarzyka Ž>cz>cego hall z sal> jadaln>.
55 W anglosaskiej terminologii okreWlenie styl elcbietaMski i jakobiMski stosuje siC do sztuki 

wczesnorenesansowej. 
56 Pevsner, Historia…, s. 301.

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:27:19

UM
CS



20 Andrzej Cebulak 

wnCtrznej s> ryzality i wykusze57, zwieMczone renesansowo-manierystycznymi 

szczytami, ujCtymi po bokach wazonami. Szczyty takie – niderlandzkiej prowe-

niencji – znajdujemy takce w innych rezydencjach reprezentuj>cych styl królo-

wej Elcbiety I czy króla Jakuba I. Wymieni5 tu mocna szczyty elewacji w Aston 

Hall (Warwickshire), Westwood (Worcestershire), czy Fountains Hall (Yorkshi-

re). W paŽacu Holland House znajdujemy wiele innych elementów, które staŽy 

siC bezpoWrednim wzorem dla projektanta paŽacu Zamoyskich. I tak podobnie 

zostaŽy opracowane gŽadkie Wciany elewacji, które w kondygnacji przyziemia 

posiadaj> narocne boniowania. Z kolei portal wejWciowy w elewacji zachodniej 

paŽacu w JabŽoniu przypomina wejWcia boczne poŽudniowego skrzydŽa paŽacu 

w Holland House. Jego balustrady balkonowe siC bezpoWrednim wzorem dla ja-

bŽoMskiej balustrady tarasu ogrodowego. OczywiWcie bezpoWrednie wzory for-

malne dla architektury zewnCtrznej rezydencji Tomasza Zamoyskiego znajdu-

jemy takce w innych budowlach angielskiego wczesnego renesansu. Balustrada 

balkonów jest wzorowana na balustradach rezydencji w Bramshill Park (Hamp-

shire). HeŽm i ostatnia kondygnacja wiecy58 do zŽudzenia przypomina wiecyczki 

Þ ankuj>ce korpus gŽówny paŽacu w Wollaton (Nottinghamshire). Nawet rzygacze 

odprowadzaj>ce wodC deszczow> z balkonu elewacji frontowej znajduj> analo-

gie w zamku Athelhampton (Dorsetshire). Niezwykle charakterystyczne dla pa-

Žacu w JabŽoniu s> duce okna o kamiennych59 podziaŽach. Takie okna s> typowe 

dla caŽej architektury angielskiej, pocz>wszy od póanego gotyku, ac po czasy 

wspóŽczesne. Nikolaus Pevsner podkreWla, ce „Anglicy w cadnej epoce nie mogli 

obejW5 siC bez takich wŽaWnie okien”60. Typowy jest takce podziaŽ okien cienki-

mi szprosami na niewielkie kwatery. Jednakce okna zastosowane w jabŽoMskim 

paŽacu s> typu francuskiego (rozwierane), a nie angielskiego (przesuwane typu 

sash). Innym niezwykle „angielskim” elementem architektonicznym, który tutaj 

wystCpuje, s> nadzwyczajnie wysokie i bardzo dekoracyjnie opracowane komi-

ny. WedŽug angielskiej tradycji architektonicznej powinny by5 one potraktowa-

ne WmiaŽo i efektownie. Kompozycyjnie miaŽy wzmocni5 widok bryŽy, a bardzo 

czCsto stawaŽy siC jej najwacniejszym elementem61. Takie opracowanie trzonów 

kominowych zapewniaŽo takce poprawC sprawnoWci urz>dzeM ogniowych (pie-

ców, kominków). Duca wysokoW5 poprawiaŽa ci>g przewodów kominowych, co 

57 W przypadku paŽacu w JabŽoniu, bardziej trafnym okreWleniem ryzalitów i wykuszy jest an-

gielski termin bay windows, tŽ. pol. „okno wnCkowe”; por.: R. Guild, The Victorian House Book, 

New York 1989, s. 101.
58 Wieca paŽacu w JabŽoniu przypomina wiece francuskich zamków nad Loar>.
59 W tym przypadku zastosowano rodzaj sztucznego kamienia – lastriko.
60 Pevsner, Historia…, s. 302.
61 Fletcher, Fletcher, op. cit., s. 72.
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byŽo niezwykle istotne zwŽaszcza dla rezydencji poŽoconych na pŽaskim terenie 

w otoczeniu zaŽoceM parkowych.

WWród zewnCtrznych form architektonicznych maj>cych inn> nic angielsk> 

proweniencjC wskazywano w jabŽoMskim paŽacu mansardowy dach oraz tralkowe 

balustrady balkonów Þ ankuj>cych szczyt ryzalitu ogrodowego62. W tym miejscu 

nalecy przypomnie5, ic tralkowe balustrady pojawiŽy siC w architekturze angiel-

skiej juc w okresie panowania stylu Jakuba I (wczesnego renesansu) i pozostawa-

Žy czCsto ucywanym detalem architektonicznym ac po wiek XX. Podobnie dach 

typu mansardowego zdobyŽ w architekturze anglosaskiej znaczn> popularnoW5. 

Niektórzy historycy architektury wWród odmian stylu wiktoriaMskiego wyrócnia-

j> tzw. „styl mansardowy”. Szczególn> popularnoW5 uzyskaŽ on w Ameryce PóŽ-
nocnej, gdzie okreWla siC go mianem „stylu generaŽa Granta”63.

Zgodnie z angielsk> tradycj> zewnCtrzne elewacje jabŽoMskiego paŽacu obsa-

dzone zostaŽy pn>c> roWlinnoWci>, co zapewniaŽo nie tylko „romantyczn> angiel-

sk> szatC”, ale speŽniaŽo wacne funkcje ucytkowe. Pn>cza na Wcianach budynku 

powoduj> powstawanie ruchów konwekcyjnych powietrza, które przyspieszaj> 

osuszanie tynków oraz zmniejszaj> amplitudC zmian temperatury, co z kolei po-

zwala na oszczCdnoWci w ogrzewaniu budynków. Ponadto korzenie pn>czy po-

wodowaŽy osuszanie fundamentów, przy jednoczesnym braku zagrocenia ich 

uszkodzenia.

Najbardziej „gotycka” w charakterze jest jabŽoMska kaplica. Dostawiono j> 

do tylnej Wciany galerii, z której prowadzi jedyne do niej wejWcie. Jest skromn> 

prostopadŽoWcienn> budowl>, nakryt> stromym, namiotowym dachem. WnCtrze 

kaplicy, oWwietlone przez piC5 ostroŽukowych okien, sklepione jest czteroprzC-

sŽowym, pozornym sklepieniem krzycowo-cebrowym podpartym na dwóch Ý la-

rach64. Kaplica swoj> form> najblicej nawi>zuje do wzorów francuskich. Angiel-

skiej proweniencji jest natomiast ksztaŽt ostroŽukowych okien o „perpendicular-

nym” podziale.

Oranceria, obok kaplicy, nosi najwiCcej cech typowych dla stylu gotyckiego. 

Odnosi siC to zwŽaszcza do jej architektury zewnCtrznej, której forma bezpoWred-

nio nawi>zuje do póanogotyckiego Banqueting Hall w Hampton Court Palace65. 

Podobnie jak tam Wciany zwieMczone s> krenelacow> attyk> z przeWwitami o wy-

kroju prostok>tnym i podzielone uskokowymi skarpami zwieMczonymi pinaklami 

62 Ÿusiewicz, op. cit., s. 59. Autor uwaca, ic zastosowanie tych elementów paŽac w JabŽoniu 

zawdziCcza typowemu dla projektantów – Fellnera i Helmera – zespoŽowi Wrodków formalnych.
63 Pile, op. cit., s. 196.
64 Sklepienie zostaŽo wykonane w zaprawie gipsowo-wapiennej na siatce zbrojeniowej z prCtów 

stalowych.
65 Budowla ta wzniesiona zostaŽa dla kardynaŽa Thomasa Wosleya w latach 1515–1530. 
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22 Andrzej Cebulak 

o ostrosŽupowym zwieMczeniu. PomiCdzy skarpami Wciany przepruwaj> obszer-

ne okna zamkniCte obniconym Žukiem ostrym „drop” i podzielone laskowaniem 

o ukŽadzie rectilinearnym. 

Jednoprzestrzenne wnCtrze orancerii przykryte byŽo pierwotnie niewysokim, 

szklanym dachem dwuspadowym rozpostartym na stalowych wi>zarach66. Vciany 

pokryte s> dekoracj> sztukateryjn>67 imituj>c> okratowanie pergoli. W rezultacie 

powstaŽo wnCtrze, które swym charakterem przypomina dziewiCtnastowieczne 

budowle powstaŽe pod wpŽywem architektury londyMskiego Cristal Palace. 

Rezydencja Zamoyskich w JabŽoniu byŽa budowl> bardzo nowoczesn>. Za-

opatrzona w instalacjC centralnego ogrzewania68, wodn> i kanalizacyjn>. Po-

siadaŽa system klimatyzacji grawitacyjnej, oWwietlenie elektryczne oraz windC. 

W trakcie jej budowy zastosowano wiele nowoczesnych rozwi>zaM i materiaŽów 

budowlanych. Na szerok> skalC ucyto cement portlandzki np. do: zaprawy tyn-

karskiej, wyrobu bloczków betonowych tudziec dachówki cementowej69 oraz do 

prefabrykowanych elementów celbetowych (elementy balustrad, okien i czCWci 

detali architektonicznych). Dekoracyjne stiuki gipsowe w znacznej mierze wy-

konane zostaŽy w technice odlewów w formach klejowych70. Sklepienia w kapli-

cy, nad klatk> schodow> i w bibliotece wykonano z gipsu na zbrojonym ruszcie 

z prCtów stalowych. WnCki podokienne, w których umieszczone byŽy kalory-

fery,  miaŽy izolacjC termiczn> wykonan> z maty azbestowej. Tak> sam> izola-

cjC posiadaŽy pŽyty blatów kominkowych. W czCWci okien pomieszczeM parteru 

zastosowano zwijane rolety metalowe. PaŽac miaŽ wŽasne ujCcie wody (studniC 

gŽCbinow>) oraz elektryczn> pompC ciWnieniow> pozwalaj>c> doprowadza5 wodC 

do Žazienek znajduj>cych siC na piCtrze. Wszystko to sprawiaŽo, ce jabŽoMska sie-

dziba Zamoyskich byŽa jedn> z najnowoczeWniejszych rezydencji mieszkalnych 

na terenach przedrozbiorowej Polski.

PaŽac w JabŽoniu jest przykŽadem budowli neohistorycznej nawi>zuj>cej bez-

poWrednio do angielskiego póanego gotyku i wczesnego renesansu. Jest przykŽa-

dem rezydencji typu manor house71. Z caŽ> pewnoWci> paŽac ten jest – ze wszyst-

66 Autorowi niestety nie udaŽo siC przekona5 obecnych wŽaWcicieli paŽacu do przywrócenia prze-

szklonego dachu. Obecnie oranceria pokryta jest dachem z blachy miedzianej.
67 W tym wypadku wykonano j> w zaprawie cementowej.
68 W paŽacu w JabŽoniu zastosowano parowy system centralnego ogrzewania. System ten naj-

wiCksz> popularnoW5 uzyskaŽ na Wyspach Brytyjskich i w Ameryce PóŽnocnej. 
69 PrzestrzeM pomiCdzy legarami podŽogi a stropem wypeŽniona byŽa gruzem budowlanym, 

w którym znajdowaŽy siC fragmenty pobitych dachówek cementowych (ich zewnCtrzna powierzch-

nia barwiona byŽa na czerwono.
70 TechnikC tC zaczCto stosowa5 okoŽo poŽowy XIX wieku. 
71 Manor house – obszerna, wiejska siedziba wŽaWciciela maj>tku ziemskiego, zw. „manor”.
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23„…chcC mie5 rezydencje jak angielscy lordowie…” ...

kich rezydencji wzniesionych na terytorium historycznej Polski – obiektem, który 

najpeŽniej oraz najbardziej dosŽownie i bezpoWrednio czerpie swe wzory z archi-

tektury angielskiej. Vwiadomy swych oczekiwaM Tomasz hr. Zamoyski zatrudniŽ 
architekta, który nie tylko doskonale znaŽ angielsk> architekturC historyczn>, ale 

i najnowsze tendencje panuj>ce na Wyspach Brytyjskich. Sprawnie poruszaŽ siC 

takce po brytyjskim rynku materiaŽów budowlanych. WedŽug obecnego stanu 

badaM autorstwo projektu przypisuje siC wiedeMskiej pracowni architektonicznej 

Fellnera i Helmera72. Architekci ci specjalizowali siC w projektowaniu obiektów 

ucytecznoWci publicznej (gŽównie teatrów), wznoszonych w stylu wiedeMskiego 

neobaroku. WWród obiektów rezydencjonalnych na terenach obecnej Polski au-

torstwu tej pracowni przypisuje siC trzy realizacje. PaŽac Goetzów Okocimskich 

w Brzesku, paŽac DŽugoszów w Siarach i paŽac Zamoyskich w JabŽoniu. Dwa 

pierwsze wzniesione s> w stylu neobarokowym, paŽac w JabŽoniu w stylu an-

gielskim. O ile atrybucja paŽacu w JabŽoniu jest sŽuszna, byŽby on jedyn> znan> 

realizacj> tych architektów utrzyman> w stylu angielskiego neogotyku czy neo-

renesansu73. 

SUMMARY

Out of all Polish residences that represent the historical trend, the palace in JabŽoM 

built in 1904-1909 at the behest of Count Tomasz Zamoyski borrowed most fully from 

English architecture. Conscious of his expectations, the investor founded a magniÝ cent 

country house, the builders of which drew liberally on the wealth of English historical 

styles. 

72 Ÿusiewicz, op. cit., s. 10. Autor powoŽuje siC na informacjC, któr> otrzymaŽ od Elcbiety 

Wielowiejskiej (list z 26 kwietnia 1974 roku). 
73 O wykonaniu projektu paŽacu w JabŽoniu nie znajdujemy cadnej informacji w publikacjach 

przygotowanych przez samych architektów. Zob.: F. Fellner, Die Entwicklung des Theaterbaues in 

den letzten fünfzig Jahren. Öffentlicher Vortrag, Wien 1909; Fellner & Helmer, Sammelwerk der 

ausgeführten Bauten und Projekte in den Jahren 1870/1914. Wien 1914. Brak równiec wzmia-

nek o rezydencji Zamoyskich w znanych publikacjach innych autorów traktuj>cych o twórczoWci 

Ferdinanda Fellnera i Hermana Helmera. Zob.: H. Ch. Hoffmann, Die Theaterbauten von Fellner 

und Helmer, München 1966. W tym solidnym opracowaniu, z peŽnym katalogiem projektów ar-

chitektonicznych (opracowanym na bazie zachowanego archiwum pracowni architektonicznej 

Fellnera i Helmera), nie ma wzmianki o paŽacu w JabŽoniu. Brak jej takce w innych publikacjach 

opartych na kwerendzie archiwalnej. Por.: A. von Wurm-Arnkreuz, Architekt Ferdinand Fellner 

und seine Bedeutung für den modernen Theaterbau, Verlag für Technik und Industrie, Wien und 

Leipzig 1919; D. Klein,  Fellner & Helmer. Wiener Atelier mit Weltgeltung, „Baukultur” 1997, nr 

4; G. M. Dienes, F. & H. – die Architektem der Illusion, Wien 1999.
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24 Andrzej Cebulak 

The palace built on the site of the older residence was ideally integrated into the ex-

isting palace and park complex. It is laid out on a rectangular plan, with the transverse 

axis coinciding with the main composition axis of the palace and park complex. It runs 

from south to north, across the gateway, the forecourt, to the main palace entrance. It 

then crosses the entrance hall, the main hall, and, across the rear entrance from the hall 

onto the terrace and terrace steps, it runs through the park, crossing the main garden in-

terior. Despite the strict subordination of the palace plan to the main composition axis, 

the arrangement of rooms is irregular, characteristic of Victorian “Gothic” residences in 

the United Kingdom. The layout and functional arrangement of the palace fully realizes 

the design of the English manor house. The central and most stately room in the palace 

is the hall. It contains a grand staircase and a magniÝ cent Tudor-style Ý replace. The hall 

walls used to be covered by impressive oak paneling and portraits of the Zamoyski fam-

ily ancestors. The room has a coffered ceiling in direct imitation of English timber-roof 

ceilings. The hall opens into the dining room with the walls layered with “Georgian-style” 

oak paneling and with the strap work ceiling. On the other side of the hall, in keeping with 

the English fashion, there is a Regency-style family drawing room. At the front there is 

a large room – the “great chamber” with Elizabethan paneling and stuccowork and the 

library with an elongated plan scheme characteristic of “English” galleries and a strap 

work ceiling. The main elements of interior decorations are the wall paneling and stucco 

ceilings modeled after those in English residences, e.g. HatÝ eld House (Hartford Slim), 
the castle chapel in Ightham (Kent), the hall of the Compton Wynyates Castle (Warwick-

shire) or the drawing-room in the Southam Castle (Gloucestershire) and residences in 

Crewe Hall (Cheshire) and Hardwick Hall (Derbyshire), Parham and Wakehurst (Sus-

sex), Hampton Court (Middlesex) or the “Long Gallery” in Haddon Hall (Derbyshire).
Just like the layout and the interior furnishings, so too the external architecture of the 

palace was inspired by English residences in the Elizabethan and Jacobean styles. The 

body and architectural appearance of the JabŽoM Palace reveal all the elements charac-

teristic of the English picturesque “Gothic and Renaissance Revival” style, which was 

inspired by early Italian Renaissance, the style of the French Loire School, the Nether-

landish ferrule ornaments, and Ý rst of all by the late English Gothic Perpendicular style. 

The interpenetration of all these elements caused the constructions built in this style to 

acquire a picturesque character. The closest models for the Zamoyski seat in JabŽoM can 

be found in the southern wing of Holland House (Kensington), in Aston Hall (Warwick-

shire), Westwood (Worcestershire), Fountains Hall (Yorkshire), and in Bramshill Park 

(Hampshire). 

Out of all residences built in the historical territory of Poland the Palace of JabŽoM 

is most certainly the building which most literally and directly borrowed from English 

architecture. 
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25„…chcC mie5 rezydencje jak angielscy lordowie…” ...

Il. 1. PaŽac w JabŽoniu, najstarszy znany widok z austriackiej widokówki z 1915 roku.

Il. 2. PaŽac w JabŽoniu, brama wjazdowa i kordegarda, w gŽCbi paŽac.

Fot. A. Cebulak, luty 2005.
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26 Andrzej Cebulak 

Il. 3. PaŽac w JabŽoniu, elewacja ogrodowa. Fot. A. Zamoyski (?), 1935.

Il. 4. PaŽac w JabŽoniu, elewacja frontowa. Fot. A. Cebulak, lipiec 2005.
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Il. 5. PaŽac w JabŽoniu, elewacja ogrodowa. Fot. A. Cebulak, lipiec 2006.

Il. 6. Holland House (Kensington). Repr. z: J. Nash, The Mansions of England 
in the Olden Time, New York 1912, ryc. 13.
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28 Andrzej Cebulak 

Il. 7. PaŽac w JabŽoniu, okno w Ž>czniku 

pomiCdzy paŽacem a oÝ cyn>. 

Fot. A. Cebulak, sierpieM 2005.

Il. 8. Bramshill (Hants). Repr. z: J. Nash, 

The Mansions of England in the Olden 
Time, New York 1912, ryc. 29.

Il. 9. PaŽac w JabŽoniu, drzwi na antresoli 

hallu. Fot. A. Cebulak, listopad 2008.

Il. 10. Haddon Hall, drzwi w Long Galery. 

Repr. z: J. Pile, Historia wnCtrz, 

Warszawa 2004.
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29„…chcC mie5 rezydencje jak angielscy lordowie…” ...

Il. 11. Strop w hallu, przekrój wzdŽucny – 

rekonstrukcja A. Cebulak, 2006.

Il. 12. Strop w hallu, przekrój poprzeczny – 

rekonstrukcja A. Cebulak, 2006.
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30 Andrzej Cebulak 

Il. 13. HatÝ elld Hause, klatka schodowa. Repr. z: Ch. Latham, In English Homes, 

Coventry 1904, s. 113.
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31„…chcC mie5 rezydencje jak angielscy lordowie…” ...

Il. 14. Wakehurst (Sussex). Repr. z: J. Nash, The Mansions of England in the Olden Time, 

New York 1912, ryc. 98.
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