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Pa³ac wzniesiony przez hetmana wielkiego koronnego Stanis³awa Koniecpolskiego
przy Krakowskim Przedmie�ciu wyró¿nia³ siê na tle XVII-wiecznych rezydencji
warszawskich skal¹ i oryginalno�ci¹ architektury1. Adam Jarzêbski, pisz¹c w 1643 r.

swój Go�ciniec... tak opiewa³ pocz¹tki jego budowy: �trojañskie mury. Ukaza³y siê do
góry. Sroga machina zaczêta. Z wielkim kosztem rozpoczêta�2. Przez pó³tora wieku rezy-
dencja pozostawa³a w rêkach rodów wyró¿nionych cesarskimi tytu³ami ksi¹¿êcymi � ko-
lejno Koniecpolskich, Lubomirskich i Radziwi³³ów, co dodawa³o jej presti¿u. Na pocz¹tku
XIX stulecia Piotr Chrystian Aigner przebudowa³ j¹ na siedzibê namiestnika Królestwa
Polskiego.

 Podstawowe znaczenie dla badañ nad pa³acem ma powsta³a przed niemal czterdziestu
laty monografia Zbigniewa Bani i Tadeusza S. Jaroszewskiego, w której znakomicie wy-
korzystano i zinterpretowano dostêpne ówcze�nie �ród³a i materia³y. Odnalezienie kilku-
nastu inwentarzy w zespole Prokuratorii Generalnej, kwerendy w Miñsku na Bia³orusi
oraz nowe ustalenia dotycz¹ce architektury warszawskiej XVII i XVIII w., zw³aszcza
mecenatu Radziwi³³ów, sk³aniaj¹ do ponownego przyjrzenia siê architektonicznym zmia-
nom, jakich dokonano w rezydencji po przejêciu jej przez Radziwi³³ów. Rozbudowa
i przekszta³cenia pa³acu dokonywane od 1683 r. do lat 30. XVIII w. stanowi¹ interesuj¹ce
case study, które ukazuje z³o¿ono�æ artystycznych procesów modernizacji i transformacji
wnêtrz pa³acowych w epoce nowo¿ytnej. Umo¿liwia przy tym doprecyzowanie rzeczywi-
stego zakresu aktywno�ci architektów i budowniczych tak znakomitych jak Constante
Tencalla, Giovanni B. Gisleni, Giuseppe S. Bellotti, Augustyn W. Locci, Carlo Ceroni,
Domenico Cioli, Andrzej J. Jeziernicki, Carlo A. Bay czy Benedykt de Renard, odnotowa-
nych przy �fabrykach� pa³acu Koniecpolskich-Radziwi³³ów.
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Pa³ac Koniecpolskich-Radziwi³³ów.
Modernizacje i transformacje programu wnêtrz

na prze³omie XVII i XVIII wieku

1 Tekst ten powsta³ przed wydaniem S³ownika architektów i budowniczych �rodowiska warszawskiego XV-XVIII wieku
(red. Pawe³ MIGASIEWICZ, Hanna OSIECKA-SAMSONOWICZ, Jakub SITO, Warszawa 2016). Zawiera on obszer-
n¹ bibliografiê dotycz¹c¹ architektów, których nazwiska pojawiaj¹ siê w kontek�cie prac przy pa³acu Koniecpolskich-
Radziwi³³ów, dlatego w przypisach nie uwzglêdnia³em ca³ej literatury i archiwaliów, ograniczaj¹c siê tylko do pozycji
niezbêdnych lub wcze�niej niepublikowanych.
2 Adam JARZÊBSKI, Go�ciniec abo krotkie opisanie Warszawy, oprac. W³adys³aw TOMKIEWICZ, Warszawa 1974,
s. 125-128.
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Reasumpcja badañ i korekta ustaleñ dotycz¹cych powstania pa³acu Koniecpolskich-

-Radziwi³³ów

 Najwcze�niejsza wzmianka o budowie pa³acu pojawia siê w Go�ciñcu... Jarzêbskiego
napisanym w 1643 r. i wydanym rok pó�niej. Bardziej szczegó³owe informacje zawiera
list Constantego Tencalli do Koniecpolskiego z 30 wrze�nia 1645 r., w którym architekt
zdaje relacjê ze stanu zaawansowania prac prowadzonych przez �mastro (sic!) murator
Dombroschi�, identyfikowanego jako £ukasz D¹browski. W tym czasie by³y ju¿ gotowe
mury, trwa³y prace kamieniarskie w loggii, zapewne k³adziono te¿ posadzki i odkuwano
detale. Budowli nie nakryto dachem, poniewa¿ nie dostarczono na czas cegie³. Tencalla
wyda³ dyspozycje D¹browskiemu, aby ten przed zim¹ zadaszy³ budynek i po³o¿y³ da-
chówkê. Architekt planowa³ równie¿ zamówiæ okna i drzwi, których ceny i typy wyszcze-
gólni³. Na rycinie z 1656 r. Eric Dahlberg ukaza³ bry³ê ukoñczonego ju¿ pa³acu (il. 1) � na
tej podstawie mo¿emy okre�liæ czas budowy na lata miêdzy 1643 a 1656 r. Poniewa¿
hetman zmar³ w 1646 r. uznaje siê, ¿e to jego syn Aleksander koñczy³ �fabrykê� warszaw-
skiej rezydencji. Wspomniany list do Koniecpolskiego da³ podstawy do przypisania Ten-
calli roli projektanta pa³acu, a D¹browskiemu funkcji wykonawcy.

Istotnym zagadnieniem w badaniach nad pa³acem pozostawa³a rekonstrukcja jego for-
my architektonicznej. Wymaga ona dzi� weryfikacji i u�ci�lenia. Podstawowym przeka-
zem pozwalaj¹cym na odczytanie pierwotnego uk³adu pomieszczeñ jest rysunek Pianta
del Palazzo di uarsauia [Varsavia] odnaleziony przez Zbigniewa Rewskiego w Castello
Sforzesco w Mediolanie, w tzw. zbiorze rysunków Gisleniego (il. 2)3. Jerzy Kowalczyk
3 Zbigniew REWSKI, �Rysunki architektoniczne z Polski w Mediolanie�, Biuletyn Historii Sztuki, IX:1947, nr 1/2,
s. 142-143, il. 74. Por. Zbigniew BANIA, �List Konstantego Tencalli do hetmana Stanis³awa Koniecpolskiego�, Saecu-
lum Christianum, 10, 2003, s. 279-283.

1. Pa³ac Koniecpolskich-Radziwi³³ów w Warszawie, widok od strony Wis³y,
fragment panoramy Urbs Warsovia  E. Dahlberga  z 1656 r. Wg Samuel Pufendorf,

De rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege gestis..., Norymberga 1696
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skojarzy³ go z pa³acem Koniecpolskich4, a Adam Mi³obêdzki uzna³ za �wersjê pierwotn¹
planu� i datowa³ na ok. 1640 r.5 Polscy badacze znali ten plan jedynie z czarno-bia³ej odbit-
ki, na której nie by³y czytelne szczegó³y, zw³aszcza o³ówkowe uzupe³nienia, widoczne za-
równo na oryginale, jak i kolorowej kopii cyfrowej6. Bli¿sze przyjrzenie siê rysunkowi
pozwala dostrzec wa¿ne detale. O³ówkiem naniesiono linie �cian, a nastêpnie poci¹gniêto je
piórkiem i czarnym tuszem, uwzglêdniaj¹c profile okien, drzwi i kominków. Tym samym
tuszem wykonano napisy � zacytowany wy¿ej tytu³, skalê (Scala di braccia trenta), literowe
oznaczenia wnêtrz (A-Z) oraz podpisy facciata al Giardino uerso [verso] la Vistola oraz:
Terazzo scoperto sotto ha tre grotte che hanno facciata al giardino doue ece un fonte natura-
le. Na planie naszkicowano o³ówkiem piêæ wariantów schodów � zrealizowane trójbiegowe
w �rodku traktu od ogrodu oraz cztery rozwi¹zania wariantowe. Dwubiegowe widniej¹ na
skrajach sieni (A), owalne w czê�ci pó³nocnej (B), a okr¹g³e w czê�ci po³udniowej (C). Te
ostatnie zosta³y powtórzone w górnej czê�ci rysunku, ju¿ poza w³a�ciwym planem (P). Na-
suwa siê oczywisty wniosek, ¿e rzut ze zbiorów Castello Sforzesco ukazuje wersjê budynku
zaprojektowanego i zrealizowanego przez Tencallê, a wykonan¹ jako roboczy podk³ad
w celu zaprojektowania nowych schodów, które wstêpnie � w ró¿nych wariantach � zosta³y
naszkicowane o³ówkiem najprawdopodobniej przez samego Gisleniego7. Istniej¹ce

4 Jerzy KOWALCZYK, Sebastiano Serlio a sztuka Polska. O roli w³oskich traktatów architektonicznych w dobie nowo-
¿ytnej, Wroc³aw, Warszawa, Kraków, Gdañsk 1973, s. 204.
5 MI£OBÊDZKI, op. cit., s. 205.
6 http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/autori/23285/ (dostêp: 29.09.2017).
7 Autorstwo Gisleniego uznaje M. Resmini, autorka katalogu rysunków tego architekta i datuje rysunek po 1645 r. Por.
Monica RESMINI, Pianta del palazzo Koniecpolski a Varsavia, Gisleni, Giovanni Battista, http://www.lombardiabeni-
culturali.it/opere-arte/schede/4y010-26730/?view=autori&hid=23285&sort=sort_int&offset=2 (dostêp: 22.03.2017).

2. Pa³ac Koniecpolskich-Radziwi³³ów w Warszawie, rzut parteru z lat 1646-1655
z naniesionym przez G.B. Gisleniego szkicami schodów, oryg. Castello Sforzesco

w Mediolanie



392 TADEUSZ BERNATOWICZ

trójbiegowe schody by³y zbyt ciasne i ciemne, dlatego nie odpowiada³y nowym potrze-
bom reprezentacji. ¯adnej z wersji zaproponowanych przez rzymskiego architekta nie
zrealizowano, ale sam problem wstawienia okaza³ych schodów bez naruszenia linii mu-
rów magistralnych powraca³ a¿ do po³owy XVIII w. Dopiero w czasach Radziwi³³a �Ry-
beñki� w pó³nocnej czê�ci pa³acu wybudowano paradne schody z dusz¹8. Przyjmuj¹c, ¿e
to Gisleni by³ autorem koncepcji nowych schodów, nale¿y zadaæ pytanie, kiedy j¹ opraco-
wa³. Z do�æ dok³adnie zrekonstruowanego ¿yciorysu architekta wynika, ¿e w Polsce prze-
bywa³ on od ok. 1630 do 1655 r., a nastêpnie w latach 1665-16669. Móg³ otrzymaæ zlecenie
od Aleksandra Koniecpolskiego, do którego od 1646 r. nale¿a³ nieukoñczony jeszcze pa-
³ac, a którego rola w kszta³towaniu fundacji ojca oraz wyj¹tkowej formy pa³acu w Podhor-
cach wymagaj¹ dalszych badañ10. Wiadomo, ¿e w czasie swoich zagranicznych podró¿y
(m.in. 1635-1638) Aleksander pozna³ sztukê i kulturê W³och, Niderlandów, Francji i Nie-
miec. Zwi¹zany z W³adys³awem IV i Janem Kazimierzem pi¹³ siê po szczeblach kariery
politycznej, mo¿e dlatego chcia³ nadaæ warszawskiej rezydencji bardziej reprezentacyjny
charakter. A poniewa¿ Tencalla zmar³ w 1646 r., móg³ zwróciæ siê o projekt do Gisleniego.

8 W zbiorze rysunków Tylmana z Gameren, przechowywanym w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie zachowa³ siê rzut i elewacja pa³acu Koniecpolskich, uznawane za wersje zrealizowane i wi¹zane z Tencall¹, bez
uzasadnienia datowane �na lata po 1646� lub 2 po³. XVII w. Na tej podstawie przyjêto, ¿e dwubiegowe schody znajdo-
wa³y siê w trakcie ogrodowym przesuniête z osi. Por. BANIA, JAROSZEWSKI, op. cit., s. 20; MI£OBÊDZKI, op. cit.,
s. 205; Jolanta PUTKOWSKA, Architektura Warszawy XVII wieku, Warszawa 1991, s. 116. Rzut w ogólnym schemacie
mo¿na zwi¹zaæ z pa³acem Koniecpolskich-Radziwi³³ów, ale w szczegó³ach jak podzia³y wnêtrz, usytuowanie schodów
oraz rozmieszczenie okien odbiega zasadniczo od jakiejkolwiek fazy istnienia budowli. Sprawia wra¿enie niedokoñczo-
nego i prymitywnie sporz¹dzonego rêk¹ amatora. Inwentarze z 2. po³. XVII w. nie potwierdzaj¹ istnienia takich podzia-
³ów wnêtrz w pa³acu.
9 Hanna OSIECKA-SAMSONOWICZ, �Gisleni Giovanni Battista�, [w:] S³ownik architektów i budowniczych...,
s. 165-181.
10 Zbigniew BANIA, �Pa³ac w Podhorcach�, Rocznik Historii Sztuki, 13:1981, s. 97-170.

3. Pa³ac Koniecpolskich-Radziwi³³ów w Warszawie, elewacja od dziedziñca
na otoku planu P. Ricaud de Tirregaille�a z 1762 r.
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Teoretycznie Gisleni móg³ te¿ wykonaæ rysunek w latach 1665-1666, kiedy przebywa³ w
Polsce, ale wydaje siê to znacznie mniej prawdopodobne. Wtedy ju¿, co najmniej od 1661 r.,
pa³ac nale¿a³ do marsza³ka Jerzego Sebastiana Lubomirskiego (zm. 1667), który kupi³ go od
kasztelana krakowskiego Aleksandra Koniecpolskiego, wnuka wielkiego hetmana. Trud-
no przypuszczaæ, aby ksi¹¿ê, bêd¹cy w trudnej sytuacji po wyroku za zdradê stanu w 1664 r.,
planowa³ jakie� budowlane inwestycje.

Architektura i program funkcjonalny pa³acu zrealizowanego wed³ug projektu i pod

kierunkiem Constantego Tencalli

Dostêpne �ród³a ikonograficzne i rêkopi�mienne, zw³aszcza plan Gisleniego, rycina
Dahlberga11 oraz inwentarze z lat 168112 i 168513, pozwalaj¹ zrekonstruowaæ formê archi-
tektoniczn¹ i program funkcjonalny wnêtrz budowli zaprojektowanej przez Tencallê. Fa-
sada pa³acu od strony dziedziñca dzieli³a siê na trzy czê�ci. �rodkowa, najszersza
z siedmioosiow¹ loggi¹ filarow¹, zwieñczona by³a krytym tarasem z balustrad¹. Ujmowa-
³y j¹ trójosiowe ryzality. Od strony wi�lanej skarpy znaczn¹ ró¿nicê poziomu terenu wy-
równano szerokim, skomunikowanym z parterem tarasem, pod którym do ogrodu

4. B.B. Canaletto, Ko�ció³ Karmelitów i pa³ac Radziwi³³ów,
fragment obrazu z elewacj¹ pa³acu Koniecpolskich-Radziwi³³ów z ok. 1780 r.

Zamek Królewski w Warszawie. Repr. wg Wallis, Canaletto...

11 Nie w pe³ni wiarygodnym �ród³em jest widok pa³acu wykonany przez Dahlberga najpierw w wersji rysunkowej,
a nastêpnie w rytowanej. Rysownik �dokomponowa³� trzeci¹ kondygnacjê, wprowadzi³ pawilony nakryte sto¿kowatymi
dachami i pomyli³ kszta³ty i liczbê okien. Podobnie czê�ciowo fantazyjnie post¹pi³ wykonuj¹c widoki pa³aców Kaza-
nowskich i Kazimierzowskiego.
12 AGAD, Prokuratoria Generalna [dalej: AGAD PG], nr 9; �Jnwentarz Palacow Jasnie Oswieconey Xiêzny JEymci
Radziwi³owey, Podkanclerzyny y Hetmanowey Polney WXL° Dnia 13 Mca Lipca w Warszawie Roku Panskie° 1681
spisany� , k. 101-102v.
13 AGAD PG, nr 9; �Jnwentarz Pa³acu Warszawskiego nad Wis³¹ wedle Karmelitow Bosich Jasnie Oswieconey Xiêzney
Hey Mci Radziwi³owey Podkanclerzyny WXL° in anno 1685 dnia 2 Msca July rewidowany y spisany�, k. 103-104.
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otwiera³a siê trójarkadowa grota. Fasada od ogrodu w czê�ci �rodkowej mia³a kszta³t pro-
stej �ciany przeprutej oknami. Naro¿a ryzalitów i �ciany parteru ozdobiono boniowaniem.
Wszystkie okna otacza³y uszakowate obramienia, na parterze i piêtrze wzbogacone przer-
wanymi naczó³kami (il. 3-4)14. Wykonano je zapewne w zaprawie, choæ nie mo¿na wy-
kluczyæ, ¿e w czê�ci by³y kamienne. Na obrazie Bellotta z pocz¹tku lat 70. XVIII w.
ukazuj¹cym fragment pa³acu po przebudowach w po³owie stulecia widzimy boniowania
naro¿y ryzalitów, czê�æ z nich przetrwa³a na elewacji od ogrodu do dzi� (il. 5). Wczesno-
barokowe oprawy okien i drzwi w pa³acu Koniecpolskich-Radziwi³³ów stanowi¹ wczesne
przyk³ady recepcji tego rodzaju rozwi¹zañ w Polsce, zw³aszcza w architekturze pa³aco-
wej. W latach 30. XVII w. pojawiaj¹ siê one w pa³acu biskupów krakowskich w Kielcach
(1637-1641; T. Poncino). Tencalla stosowa³ je chêtnie, w ró¿nych wariantach, choæby
w pa³acu Radziwi³³ów w Wilnie.

Trójdzielny podzia³ elewacji znalaz³ odzwierciedlenie w podzia³ach i uk³adzie wnêtrz.
W czê�ci �rodkowej za loggi¹ znajdowa³a siê sieñ, równa jej szeroko�ci¹, jednak stosun-
kowo w¹ska, niska i ciemna (il. 6). Usytuowane na jej osi schody prowadzi³y na pó³piêtro,
sk¹d rozdziela³y siê na dwa biegi. Po bokach schodów wydzielono pojedyncze pokoje
powi¹zane z apartamentami w czê�ciach bocznych. Podzia³ pokojów w tych czê�ciach, czy-
telny w konstrukcji �cian no�nych, z zasady zachowywa³ uk³ad trzytraktowy, przy czym
modyfikowano go w zale¿no�ci od funkcji pomieszczeñ. W partii pó³nocnej znajdowa³a siê
przestronna jadalnia (izba sto³owa). Dwa przylegaj¹ce do niej pokoje najpewniej pe³ni³y
funkcje kredensowe, choæ stoj¹ce w nich piece mog¹ sugerowaæ, ¿e okazjonalnie wykorzy-
stywano je jako sypialniê i gabinet dla go�ci. Okna tych pomieszczeñ wychodzi³y na ogród,

14 Inaczej ukazano elewacjê frontow¹ wykonan¹ w 1762 r. przez P. Ricauda de Tirregaille�a. Widniej¹ jedynie boniowa-
nia. Jednak niekiedy królewski kartograf i in¿ynier na swoich rycinach umieszcza³ nieistniej¹ce w rzeczywisto�ci detale,
wykorzystuj¹c nawet projekty przebudów pa³aców i ogrodów.

5. Pa³ac Koniecpolskich-Radziwi³³ów w Warszawie, elewacja od ogrodu.
Fot. H. Poddêbski, przed 1939 r., IS PAN
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a na ich drugorzêdne znaczenie wskazuj¹ wstawione tam portale drewniane. Czê�æ po³u-
dniowa, po przeciwnej stronie sieni, podzielona zosta³a na trzy pokoje � wiêkszy od strony
dziedziñca i dwa mniejsze od ogrodu. Wnêtrza te oraz pokój przy schodach mia³y charakter
paradny, na co wskazuje wstawienie tam czterech kamiennych portali. We wszystkich po-
mieszczeniach na parterze posadzki by³y drewniane, jedynie w sieni kamienna.

Podzia³y piêtra powtarza³y uk³ad dolnej kondygnacji. Najokazalsz¹ Salê Wielk¹ (gale-
ryja wielka) o�wietla³o siedem okien typu porte-fenêtre oraz mniejsze mezzanina, wycho-
dz¹ce na loggiê. Posadzkê i balustrady loggii wykonano z kamienia. W czê�ci po³udniowej
trzy pokoje tworzy³y apartament paradny, w pó³nocnej znajdowa³y siê sala (sala druga),
o bli¿ej niesprecyzowanej, reprezentacyjnej funkcji i skomunikowane z ni¹ dwa pokoje.
Wnêtrza trzeciej kondygnacji jeszcze w koñcu XVII w. pozostawa³y nieukoñczone. Byæ
mo¿e w niektórych pomieszczeniach wprowadzono dodatkowe podzia³y �ciankami.

Tencalla opar³ projekt pa³acu na modelu wczesnobarokowych willi rzymskich15. Trój-
segmentowo�æ bry³y z d³ug¹, �rodkow¹ loggi¹ flankowan¹ ryzalitami, wyd³u¿one sale wiel-
kie oraz apartamenty rozlokowane w czê�ciach bocznych znajdujemy w ró¿norodnych
redakcjach w budowlach papieskich i dostojników watykañskich prze³omu XVI i XVII w.
Jednym ze �róde³ inspiracji mog³a byæ letnia rezydencja papie¿y na Kwirynale (il. 7).
W koñcu XVI stulecia na miejscu renesansowej willi kardyna³ów Oliviera Carafy, a potem
Ippolita d�Este wzniesiono villa-palazzo Grzegorza XIII, rozpoczêt¹ przez Martino Lon-
ghiego il Vecchio (1573-1577), a nastêpnie ukoñczon¹ przez Ottaviano Mascherina (1578-
1585)16. Budowla budzi³a du¿e zainteresowanie w�ród odwiedzaj¹cych Rzym, tak¿e

6.  Pa³ac Koniecpolskich-Radziwi³³ów Warszawie, wnêtrze w czê�ci �rodkowej,
sieni w XVII w. Fot. Cz. Olszewski, przed 1945 r., IS PAN.

15 W dotychczasowej literaturze wskazywano ju¿ na rzymsk¹ genezê planu opartego na literze �H�. Z tego wzglêdu
pojawi³ siê pogl¹d o zale¿no�ci pa³acu Koniecpolskich-Radziwi³³ów od rzymskiego Palazzo Barberini. Por. BANIA,
JAROSZEWSKI, op. cit., s. 16.
16 Paola HOFFMAN, �Le ville di Roma e dei dintorni�, Roma 2017, s. 463-479.
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królewicza W³adys³awa, który wraz z najbli¿szymi dworzanami ogl¹da³ willê podczas
swej w³oskiej podró¿y. Musia³a byæ te¿ znana Koniecpolskim, zw³aszcza Aleksandrowi,
który odby³ tour po Europie. Podobn¹ kompozycjê elewacji frontowej spotykamy w willi
Mondragone we Frascati (il. 8). Wzniesiona w latach w 1567-1573 przez Martino Lon-
ghiego il Vecchio dla kardyna³a Marca Altempsa, s³u¿y³a jako miejsce wypoczynku papie-
¿y Grzegorza XIII i Paw³a V17. Uk³ad z sekwencj¹ pod³u¿nych Sali i Gallerii,
zaprojektowanych poprzecznie do osi, owalne schody i du¿e, paradne pokoje odnajduje-
my w najokazalszej willi rzymskiej � willi Borghese zbudowanej dla kardyna³a Scipione
Borghese (1608-1613: Flamminio Ponzio; 1613-1615, 1618-1619: Giovanni Vasanzio;
1621: Girolamo Rainaldi; il. 9). Nale¿a³a ona do obowi¹zkowego kanonu miejsc odwie-
dzanych w Rzymie przez podró¿ników. Wizytowa³ j¹ tak¿e królewicz W³adys³aw � od-
dzia³a³a na koncepcj¹ bry³y warszawskiej Villa Regia. Rzymskie inspiracje widoczne s¹
równie¿ w rysunku owalnych schodów zaprojektowanych przez Gisleniego dla pa³acu
Koniecpolskich. Architekt wzorowa³ siê na owalnej klatce schodowej pa³acu zaprojektowa-
nego w Rzymie przez Mascherina. W mediolañskim zbiorze rysunków Gisleniego znajduje
siê rzut pa³acu na Kwirynale opisany jako Palazzo del Cardinal dEste a Mo.[nt]e Cavallo
(il. 10). Uwa¿a siê, ¿e jest to kopia rysunku Mascherina Palazzo del Quirinale. Pianta della
vigna przechowywanego w Akademii �w. £ukasza i datowanego na lata ok. 1584-1585.

17 HOFFMAN, op. cit., s. 666-672.

7. Pa³ac na Kwirynale w Rzymie,
elewacja od dziedziñca,

stan w 2015 r.

8. Willa Mondragone we Frascati, widok
elewacji frontowej,

stan w 2015 r.
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9. Willa Borghese
w Rzymie,

rzut parteru,
przed 1691 r.

Repr. wg
G. B. Falda,
Nuovidisegni

dell�architettura
e piante de�palazzi�

10. Pa³ac d�Este
na Kwirynale

w Rzymie, projekt
rzut parteru

O. Mascherino,
rys. G.B. Gisleni,

Castello Sforzesco
w Mediolanie
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Mo¿e z willi Mondragone Tencalla zaczerpn¹³ pomys³ boniowania naro¿y ryzalitów pa³acu,
aczkolwiek by³ to typowy motyw architektury wczesnobarokowej. Rzymska redakcja mo-
delu willi widoczna w pa³acu Koniecpolskich-Radziwi³³ów zosta³a zmodyfikowana, zapew-
ne ze wzglêdu na reprezentacyjny charakter tej rezydencji, po³o¿onej w mie�cie sejmowym
i sto³ecznym, przy g³ównym trakcie Warszawy, miêdzy królewskimi Villa Regia i Zamkiem
Królewskim. Wille rzymskie przeznaczone do prywatnej rekreacji mia³y na ogó³ dwie kon-
dygnacje i nieregularny uk³ad pokojów, natomiast monumentalny trójkondygnacyjny pa³ac
warszawski ze zró¿nicowanymi wysoko�ciami przyziemia, piano nobile i mezzaninem oraz
z zarysowanym uk³adem entre cour et jardin, kojarzy siê raczej z architektur¹ francusk¹.

Prace budowlane Giuseppe S. Bellottiego dla Katarzyny z Sobieskich  w latach

1689-1690

Po elekcji Jana III Sobieskiego w 1673 r. Micha³ Kazimierz Radziwi³³ i jego ¿ona Ka-
tarzyna, jako cz³onkowie rodziny królewskiej, musieli czê�ciej bywaæ w Warszawie, dla-
tego potrzebowali odpowiedniej rezydencji. Wybór pad³ na pa³ac Koniecpolskich,
nale¿¹cy wtedy do Lubomirskich. Ju¿ w 1674 r. Radziwi³³ rozpocz¹³ wykupywanie nieru-
chomo�ci18. Nieu¿ytkowana przez kilkadziesi¹t lat budowla by³a zaniedbana, znajduje to
potwierdzenie w korespondencji z 1680 r. miêdzy ksiêciem, a dworzaninem Janem Gim-
buttem, który �rewidowa³ pa³ac i burgrabiego Kobylnickiego�19. Nag³a �mieræ Radziwi³³a
w Bolonii (1680) nie zniechêci³a Katarzyny do zakupu nieruchomo�ci, co ostatecznie nast¹-
pi³o w 1685 r. Nowa w³a�cicielka nakaza³a odnowienie pa³acu. Choæ ta czê�æ maj¹tku by³a
wy³¹czona z dóbr ordynackich przynale¿nych Karolowi, budowla w przysz³o�ci mia³ staæ
siê jego rezydencj¹, dlatego pisano o niej jako i �pa³acu ksi¹¿êcia Imci Pana koniuszego�.

Wed³ug inwentarzy z 168120 i 1685 r.21 pa³ac by³ niezamieszka³y, nadal mia³ ca³e okna
i dach, ale jego wnêtrza by³y zaniedbane i zniszczone. Ze �róde³ tych wynika równie¿, ¿e
ksiê¿na nakaza³a rozpocz¹æ prace remontowe w rezydencji. Prócz odnowienia schodów
wiod¹cych na pierwsze piêtro, wstawiono okna w Sali Wielkiej (galeryi wielkiej), która �
jak odnotowano w inwentarzu z 1683 r. � �wed³ug informatiej abrysu, potrzebuje robo-
ty�22. Wyremontowano równie¿ salê jadaln¹ na parterze. W pokojach mezzanina nadal
brakowa³o sufitów, pieców i drzwi, by³y jedynie przykryte dachem: �nie masz nic okrom
pó³apu pokrytego nie wszystek balami�23, a �pokoje wy¿sze bez schodów, murów po-
trzebne porzecznych�24. Bardziej szczegó³owe informacje o �fabryce� zainicjowanej przez
Radziwi³³ow¹ znajdujemy w �ród³ach zwi¹zanych z Giuseppe Simone Bellottim. W 1689 r.
podpisano z nim kontrakt zawarty w imieniu ksiê¿nej, ale dedykowany �ksi¹¿êciu Imci Panu
koniuszemu� czyli Karolowi Stanis³awowi (od 1686 r. koniuszemu Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego)25. Kontrakt zobowi¹zywa³ �Jmæ Pana Józefa Bellotiego Architekta JKMci�,

18 Jaros³aw PIETRZAK, �Ksiê¿na Dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwi³³owa (1634-1694)�, Warszawa 2016,
s. 334-335.
19 AGAD, AR, dz. V, nr 4180, s. 7-8; list J. Gimbutta do M.K. Radziwi³³a, z Warszawy, z 25 marca 1680 r.,
20 AGAD PG, nr 9; �Jnwentarz Palacow...�, k. 101-102v.
21 AGAD PG, nr 9: �Jnwentarz Pa³acu Warszawskiego...�, k. 103-104.
22 AGAD PG, nr 9; �Jnwentarz Pa³acu Warszawskiego...�, s. 104.
23 AGAD PG, nr 9; �Jnwentarz Palacow...�, s. 102.
24 AGAD PG, nr 9, �Jnwentarz Pa³acu Warszawskiego...�s. 104.
25 AGAD AR, dz. XXI, B 75, s. 1-2; Boles³aw TAUROGIÑSKI, �Dane archiwalne o artystach na dworze ksi¹¿¹t
Radziwi³³ów XVI-XIX w.�, Prace i Materja³y Sprawozdawcze Sekcji Historji Sztuki Towarzystwa Przyjació³ Nauk
w Wilnie, 3:1938/1939, s. 19.
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¿eby do jesieni 1689 r. wykona³ prace budowlane zwi¹zane z zewnêtrznymi elementami
budynku oraz zreperowania murów pa³acu. Mia³ on �porz¹dnie i piêknie� ukszta³towaæ
teren miêdzy pa³acem a klasztorem karmelitów oraz �muru od wêg³a OO. karmelitów
dokoñczyæ i znowu od wêg³a OO. karmelitów a¿ do rogu pa³acu tak jako nowy tak i stary
dachówk¹ nakryæ, fundamenta dobre daæ, z ceg³y dobry murowaæ i potynkowaæ, fórtê
przy tym z podwórza do krynic ku ogrodowi porz¹dn¹ i piêkn¹, w tym¿e id¹cym murze
wystawiæ�26. W samym pa³acu zlecono mu naprawiæ loggiê nakryt¹ zadaszonym tarasem:
�galery¹ wielk¹ przy samym pa³acu de novo balami dobrymi sosnowymi nakryæ, kamienie
które s¹ gotowe po brzegach pok³a�æ, i jako najlepiej ¿eby nie zacieka³o nigdzie opatrzyæ,
zasmoliæ�. W³oska forma elewacji z licznymi detalami, uskokami z za³amaniami nie
sprawdza³a siê w polskich warunkach klimatycznych, poniewa¿ mury nara¿one by³y na
zaciekanie i przemarzanie. Wynagrodzenie architekta opiewa³o na spor¹ sumê 5300 z³p.,
z czego otrzyma³ 4300 z³p. w formie zaliczki., a 1000 z³p. po dokoñczeniu pracy. Bellot-
tiemu zwrócono ponadto 700 z³p. dawnego d³ugu, zapewne za wcze�niejsze prace przy
budynku. W jednym z rachunków bez daty rocznej, ale z podanymi miesi¹cami od pa�-
dziernika do grudnia mowa jest, ¿e �P. Beloty wed³ug swego rachunku wyda³ na restaura-
tiê pa³acu...�, i o zap³acie zdunom po wystawieniu pieca do sali sto³owej, ponadto �za
gont cie�lom� oraz �op³aty mularzom�27. �ród³a wskazuj¹ zatem, ¿e architekt pracowa³
nad odnowieniem wnêtrz wed³ug �abrysu� istniej¹cego ju¿ w 1685 r., zapewne jego autor-
stwa. Zleceniodawcy dostarczyli kamienie oraz rusztowanie, a Bellotti posiadaj¹cy w³a-
sne cegielnie i strycharnie � ceg³y, dachówki, wapno i smo³ê. Prace prowadzone pod jego
kierunkiem przystosowa³y czê�æ pa³acu do zamieszkania i nada³y mu reprezentacyjny
wygl¹d. Z Bia³ej przywieziono w 1691 r. meble i obrazy do znajduj¹cego siê na piano
nobile dwupokojowego apartamentu Radziwi³³owej, pokojów go�cinnych oraz aparta-
mentu królewny Teresy Kunegundy Sobieskiej28. Wiosn¹ 1693 r. ksiê¿na przeprowadzi³a
siê z Wilanowa do odnowionej rezydencji29, prezentuj¹cej siê na tyle okazale, ¿e � jak
napisa³a � znalaz³a ona uznanie w oczach Melchiora de Polignaca, pos³a francuskiego
i pó�niejszego cz³onka Akademii Francuskiej, który �chwali³ wejrzenie pa³acu mówi¹c,
¿e nie widzia³ ju¿ w cudzych krajach takiego prospektu�30.

Modernizacja wnêtrz przez Augustyna W. Locciego i Carlo Ceroniego dla Karola

Radziwi³³a oraz Anny z Sanguszków w latach 1693-1701

 Po �mierci Katarzyny Radziwi³³owej w 1694 r. pa³ac odziedziczy³ Karol Stanis³aw,
ówcze�nie podkanclerzy litewski, o¿eniony w 1692 r. z Ann¹ z Sanguszków. Reprezenta-
cyjny pa³ac w mie�cie sejmowym i sto³ecznym mia³ istotne znaczenie w kreowanie wize-
runku m³odego magnata aspiruj¹cego do korony królewskiej31, a to wp³ynê³o na

26 AGAD AR, dz. XXI, B 75, s. 1-2.
27 Pañstwowe Archiwum Historyczne Bia³orusi w Miñsku [dalej: NGABM], f. 694, op. 2, d. 10724, l. 73 (b. d. i a.):
�Regestr co na budynek pa³acu: P. Beloty wed³ug swego rachunku wyda³ na restauratiê pa³acu... 1350 z³p. 13 gr.� Dalsze
wydatki od pa�dziernika do grudnia (bez podania roku) dla zduna za wystawienie pieca ¿elaznego do izby sto³owej, za
gont, cie�lom, mularzom za �snop ¿elaza do pieców na prêty� w sumie ca³o�æ wynios³a 1848 z³p., 27 gr.
28 NGABM, f. 694, op. 1, nr 58, k. 31; �Konnotatia obrazow ktore zostaj¹ w pa³acu warszawskim�, z 4 lipca 1691 r.
29 Biblioteka Narodowa [dalej: BN], rkps nr 3278, s. 156; list K. z Sobieskich Radziwi³³owej do K.S. Radziwi³³a z 9
maja 1693 r., z Warszawy.
30 BN, rkps nr 3278, s. 172; list K. z Sobieskich Radziwi³³owej do K.S. Radziwi³³a z 20 sierpnia 1693 r., z Warszawy.
31 Tadeusz BERNATOWICZ, Mitra i bu³awa. Królewskie ambicje ksi¹¿¹t w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697-
1763), Warszawa 2011, s. 107-125.
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kontynuowanie prac rozpoczêtych przez matkê32. Oko³o 1693 r. przy pa³acu Koniecpol-
skich-Radziwi³³ów aktywni byli dwaj architekci � Augustyn Wincenty Locci i Carlo
Ceroni33. Nie dziwi zaanga¿owanie artystów sprawdzonych na dworze wuja Jana III.,
zw³aszcza ¿e w latach 1673-1687 Locci pracowa³ dla Katarzyny Radziwi³³owej w Bia³ej,
gdzie projektowa³ wnêtrze jednej z galerii34. Z aktywno�ci¹ projektow¹ Locciego wi¹zaæ
nale¿y, potwierdzone w inwentarzach przekszta³cenie jadalni (izby sto³owej) w pó³nocnej
czê�ci parteru w reprezentacyjn¹ trzynastookienn¹ salê sto³ow¹, a tak¿e likwidacjê sali
drugiej wielkiej i przywrócenie trzypokojowego uk³adu apartamentu z czasów Koniecpol-
skich. Z pokoju naro¿nego od ogrodu w czê�ci po³udniowej wyodrêbniono sypialniê oraz
dwa gabinety. Kolejn¹ kwesti¹ by³o zaprojektowanie nowych reprezentacyjnych schodów.
W tym przypadku trudno�ci wi¹za³y siê z konieczno�ci¹ zachowania starych �cian no�nych,
co znacznie ogranicza³o zakres ingerencji w podzia³y wnêtrz, zw³aszcza na ni¿szej przeskle-
pionej kondygnacji. Locci nie zmieni³ istniej¹cej klatki schodowej z czasów Koniecpolskie-
go. Wywo³a³o to kontrowersje z drugim architektem zatrudnionym przez Radziwi³³a �
Carlem Ceronim, który uwa¿a³, ¿e paradne schody winny byæ usytuowane w czê�ci od stro-
ny ko�cio³a karmelitów, zapewne tam, gdzie owalne schody planowa³ wcze�niej Gisleni,
lecz ta lokalizacja musia³a zostaæ wykluczona, gdy¿ tam utworzono ju¿ now¹ salê sto³ow¹.

Jak ju¿ wspomniano wykonawc¹ modernizacji prowadzonej oko³o 1700 r. wed³ug dys-
pozycji Locciego by³ Carlo Ceroni, dorywczo pracuj¹cy dla Radziwi³³ów. Z koresponden-
cji ksi¹¿êcego s³ugi Miko³aja Mirowickiego z Radziwi³³em wynika, ¿e zamówione
w Gdañsku blachy i marmury, zosta³y odebrane35 i szkutami przewiezione do Warszawy,
gdzie przekazano: �Panu Ceroniemu marmuru sztuk 3786, blach 500�36. P³yty kamienne
(je�li nie dosz³o do przek³amania zapisu) w takiej liczbie mog³y s³u¿yæ do wy³o¿enia sze-
rokiego tarasu nad grot¹ oraz do wymiany i uzupe³nieñ w pokojach. W tym czasie kamien-
ne posadzki by³y jeszcze w loggii, sieni, trzech pokojach i dwóch gabinetach apartamentu
na parterze oraz w loggi i Sali Wielkiej na piêtrze. Pozosta³e pomieszczenia wy³o¿ono
posadzkami drewnianymi. W latach 1694-1700 Ceroni wystêpuje jako budowniczy i in-
¿ynier wodny nadzoruj¹cy prace ogrodowe. Wykona³ remont groty podmywanej przez
�ród³o w skarpie, udro¿ni³ system odp³ywu wody do basenu i do Wis³y37. Ceroni nale¿a³
do wysoko kwalifikowanych budowniczych i choæ tytu³owa³ siê Architektem JKM, to jego
praktyka architektoniczna wskazuje raczej na kompetencje ówczesnych budowniczych,
konduktorów lub architektów fabryki38. W �ród³ach radziwi³³owskich nazywany jest
wrêcz murarzem. Podobnie jak jego brat Francesco prowadzi³ przede wszystkim warsztat
budowlany, realizuj¹c projekty innych architektów m.in. Tylmana z Gameren i Augustyna
Locciego M³odszego. O dora�nym udziale Ceroniego w inwestycjach radziwi³³owskich
�wiadczy fakt, ¿e w tym samym czasie, w latach 1694-1715 pracowa³ równie¿ w Wêgro-
wie przy budowie ko�cio³a reformatów i remoncie ko�cio³a farnego.

32 Katarzyna MIKOCKA-RACHUBOWA, �Wra¿enia artystyczne Karola Stanis³awa Radziwi³³a z podró¿y po Europie
(1684-1687)�, Miscellanea Historico-Archivistica, 3:1989, s. 235-250.
33 BANIA, JAROSZEWSKI, op. cit., s. 30.
34 Hanna OSIECKA-SAMSONOWICZ, �Locci Augustyn Wincenty�, [w:] S³ownik architektów i budowniczych...,
s. 286-295.
35 AGAD AR, dz. V, nr 9747, s. 12; list M. Mirowickiego do K.S. Radziwi³³a z 7 maja 1700 r., z Gdañska.
36 AGAD AR, dz. V, nr 9747, s. 7; list M. Mirowickiego do K.S. Radziwi³³a z 3 july 1700 r., z Warszawy. Zastanawiaj¹ca
jest du¿a liczba bo a¿ 3786 �sztuk marmuru�. W oryginale tylko koñcowa cyfra �6� jest pogrubiona i czê�ciowo zamazana.
37 BANIA, JAROSZEWSKI, op. cit., s. 32; BERNATOWICZ, �Abrysy i planty..., s. 412.
38 Piotr £UGOWSKI, �Ceroni (Cyroni, Zeroni) Carlo�, [w:] S³ownik architektów i budowniczych..., s. 87-91.
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Niezrealizowane projekty Andrzeja J. Jeziernickiego z lat 1701-1705 � paradne pokoje

i schody

Jednym z nierozwi¹zanych problemów w urz¹dzanych wnêtrzach pozostawa³y zbyt
skromne i niewygodne schody. Zasadnicza trudno�æ w ich wymianie na nowe, wygodniejsze
i bardziej reprezentacyjne polega³a na konieczno�ci zachowania w nienaruszonym stanie
�cian no�nych. Podobny problem pojawi³ siê w wielu przebudowywanych XVII-wiecznych
pa³acach warszawskich � Kazimierzowskim, Ossoliñskich, a pó�niej w Wilanowie. Ówcze-
�ni architekci warszawscy albo nie byli w stanie podo³aæ zadaniu, albo nie potrafili zado-
woliæ zleceniodawcê. Radziwi³³ zwróci³ siê w tej sprawie do przebywaj¹cego wówczas
w Rzymie Andrzeja Jozafata Jeziernickiego (Jeziornickiego)39. Jednocze�nie wstrzyma³
dalsze pracy, co wynika z kolejnego listu: �Ze schodami w pa³acu warszawskim ¿e� Wa-
sza Xca M�c Dobrodziej rozkaza³ siê zatrzymaæ do przyjazdu mojego bardzo dobrze, gdy¿
spodziewam siê za nadziej¹ bo¿¹ tê trudno�æ, któr¹ Je Mci PP architekci [tzn. Locci
i Ceroni, przyp. T.B.] tam znajduj¹ u³atwiæ�. Nastêpnie obieca³ wykonanie projektu: �stro-
nê schodów pa³acu Waszej Xcej M�ci warszawskiego, jako� Wasza Xca M�æ pisa³, ¿e� siê
kaza³ zatrzymaæ do mojego przyjazdu, to jest bardzo dobrze - i nie w¹tpi Wasza Xca M�æ
Dobrodziej, ¿ebym nie mia³ onym dosyæ uczyniæ tak, jak bêdzie nale¿a³o, dlaczego i tu,
teraz jeszcze bêd¹c, podgotowa³em sobie planty tego¿ pa³acu, ile mog³em miarê pamiêtaæ
i staram siê ¿ebym móg³ z najlepszemi architektami w tym conferre i ich w tym sentiment
wiedzieæ tak¿e�40. Jeziernicki wyró¿nia³ siê kompetencjami architektonicznymi na dwo-
rze ksiêcia w Bia³ej, gdzie by³ notowany od 1698 r., nastêpnie zosta³ wys³any na naukê
architektury do Niemiec, Francji, W³och i Austrii. Euzebiusz £opaciñski scharakteryzo-
wa³ Jeziernickiego jako wszechstronnego projektanta41. Po powrocie do Polski architekt
wykona³ projekty modernizacji pa³acu, co jednoznacznie wynika z listu z 1705 r. do Ra-
dziwi³³a: �abrysy pod³ug ordynansu Waszej Xcej M�ci inprimerio posy³am, abrys na au-
steryj¹, przy którym i informati¹ krótko posy³am, ¿eby tym lepiej rzemie�lnik móg³
zrozumieæ miarê i abrys. Posy³am tak¿e i plantê sto³owej izby, gabinetu i sieni przed ty¿
sto³owo izbo, tak w³a�nie jako ona teraz sama jest, przydawszy tylko �ciany krzy¿owe,
które formuj¹ cztery pokoje, to¿ �ciany je¿eliby� Wasza Xca M�c kaza³ zacz¹æ mogli by,
pod³ug tego abrysu i teraz robiæ, co siê za� tknie gabinetu dispozytyjej kominów i pieców,
a osobliwie schodów, co jest rzecz najprincipalniejsza, tedy kiedy tego bêdzie czas i po-
trzeba bêdê musia³ tam zbiec na kilka dni dla dispositi¹ tego wszytkiego i dania lepszej
informatiej rzemie�lnikom�42. Informacja ta staje siê klarowna, gdy przypomnimy sobie
uk³ad wnêtrz pa³acu po zmianach dokonanych przez Locciego. Jeziernicki planowa³ wsta-
wiæ schody w czê�ci budynku od strony ko�cio³a karmelitów, tam gdzie na parterze znaj-
dowa³a siê sala jadalna oraz du¿y pokój na piêtrze. W tym celu nale¿a³oby zlikwidowaæ
zastane podzia³y wnêtrz oraz zburzyæ sklepienie. By³yby co najmniej trójbiegowe z dusz¹
w �rodku i do�wietlone oknami z dwóch stron. £¹czy³yby one doln¹ sieñ z Sal¹ Wielk¹ na
piêtrze. I tych schodów nie zrealizowano.

Na podstawie zachowanych �róde³ mo¿na zrekonstruowaæ zakres zmian wprowadzo-
nych w pa³acu w latach 1693-1700 (il. 11-12). W czê�ci �rodkowej parteru nie zmieniono

39 AGAD AR, dz. V, nr 6089/II, s. 63-64; list A. Jeziernickiego do K.S. Radziwi³³a z 2 kwietnia 1701 r., z Rzymu.
40 AGAD AR, dz. V, nr 6089/II, s. 66; list A. Jeziernickiego do K.S. Radziwi³³a z 9 kwietnia 1701, z Rzymu.
41 Euzebiusz £OPACIÑSKI, �Zamek w Bia³ej Podlaskiej. Materia³y archiwalne�, Biuletyn Historii Sztuki, XIX: 1957,
nr 1, s. 31-33; Wanda KARKUCIÑSKA, Anna z Sanguszków Radziwi³³owa, Warszawa 2000.
42 AGAD AR, dz. V, nr 6089/II, s. 48-49; list A. Jeziernickiego do K.S. Radziwi³³a z 28 kwietnia 1705 r., z Bia³ej.
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11. Parter w 1681/1686 r. Wg �Jnwentarza Palacow (...) Radziwi³owey (...) 1681 spisany�
oraz �Jnwentarza Pa³acu Warszawskiego (...) Radziwi³owey (....) 1685�.

1. Loggia frontowa (brak). 2. Sieñ (galerya). 3. Klatka schodowa (wchod na górê).
4. Korytarz od tarasu ogrodowego (brak). 5. Taras ogrodowy (brak). 6. Przedpokój (pokój).

7. Sypialnia (drugi pokój). 8. Gabinet (trzeci pokój). 9. Gabinet (czwarty pokój).
10. Gabinet (pi¹ty pokój). 11. Sypialnia (szósty pokój). 12. Sala jadalna (izba sto³owa).

Warszawa. Pa³ac Koniecpolskich-Radziwi³³ów. Rekonstrukcja uk³adu i funkcji wnêtrz
na bazie rzutu parteru �Pianta del Palazzo di uarsauia�.

Oprac. Tadeusz Bernatowicz, graf. Wojciech Boberski.
A. Rekonstrukcja linii murów okre�laj¹cych uk³ad i skale pomieszczeñ,

B. Identyfikacja pomieszczeñ i ich funkcji, C. Drzwi, D. Okna, E. Bieg schodów
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12. Piêtro w 1681/1685 r. Wg �Jnwentarza Palacow (...) Radziwi³owey (...) 1681 spisany�
oraz �Jnwentarza Pa³acu Warszawskiego (...) Radziwi³owey (....) 1685�.

1. Loggia od dziedziñca (galerya z faciaty górna). 2. Sala Wielka (galerya; Sala Wielka).
3. Klatka schodowa (wschód). 4. Przedpokój paradny (pokój). 5. Sypialnia paradna (drugi pokój).

6. Gabinet paradny (trzeci pokój). 7. Drugi gabinet paradny (czwarty pokój). 8. Pokój (pi¹ty pokój).
9. Pokój (szósty pokój). 10. Sala (siódmy pokój; sala druga wielka).

uk³adu wnêtrz. Powiêkszono salê jadaln¹, wyburzaj¹c �cianê od pokoju ogrodowego �
w ten sposób powsta³o wielkie wnêtrze o�wietlone trzynastoma oknami, a s¹siednie po-
mieszczenie przy schodach otrzyma³o funkcjê pokoju kredensowego. W czê�ci po³udnio-
wej, pokój naro¿ny od strony Wis³y podzielono na dwa pomieszczenia (gabinet, drugi
gabinet). Na piêtrze w partii pó³nocnej salê drug¹ wielk¹ przedzielono na pó³, tworz¹c
trzyizbowy apartament z pokojem panieñskim najprawdopodobniej przeznaczony dla
Anny z Sanguszków. Cztery pokoje po przeciwnej stronie mia³y stanowiæ apartament
Radziwi³³a. Na piêtrze dokonano nieznacznych korekt, zw³aszcza w czê�ci pó³nocnej,
gdzie wcze�niejsz¹ salê drug¹ wielk¹ przedzielono na pó³. Ukoñczono równie¿ pokoje
mezzanina i prowadz¹ce doñ drewniane schody. Wokó³ górnej kondygnacji Sali Wielkiej
wydzielono jedena�cie ró¿nej wielko�ci pomieszczeñ, które przeznaczono na skarbiec,
cukierniê i pokoje dla s³u¿by. Z naro¿nego pokoju (skarbca) prowadzi³y drzwi na taras
nad loggi¹, jego posadzkê wy³o¿ono ¿elazn¹ blach¹ zapewne po to, aby zabezpieczyæ
przed przeciekaniem, balustradê za� odkuto z kamienia.

 Na pocz. XVIII w. przebudowa pa³acu zosta³a przerwana. Budowlanym inwestycjom
nie sprzyja³y niepokoje polityczne: elekcja Augusta II, wojna pó³nocna, elekcja Stanis³a-
wa Leszczyñskiego, wreszcie ponowny powrót na tron Sasa. Sytuacja ustabilizowa³a siê
dopiero oko³o 1717 r., ale w 1719 r. ksi¹¿ê Karol zmar³, dlatego wdowa, Anna z Sangusz-
ków, musia³a przej¹æ nadzór nad niedokoñczonymi pracami w warszawskiej rezydencji.
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14. Piêtro w 1717 r. Wg �Jnwentarza Pa³acu (...)  Radziwi³³a (...)
1717 Mes Febr. 28 dnia�.

1. Loggia od dziedziñca (galerya). 2. Sala Wielka (sieñ). 3. Klatka schodowa
(schody). 4. Przedpokój I (pokój). 5. Przedpokój II (drugi pokój). 6. Sypialnia

ksiêcia (pokój). 7. Gabinet ksiêcia  (pokój + gabinet do schowania rzeczy).
8. Gabinet ksiê¿nej (pokój trzeci + gabinet na schronienie tajne + schody

na górê) 9. Sypialnia ksiê¿nej (pokój panieñski).10. Przedpokój (pokój drugi).
11. Pokój (pokój)

13. Parter w 1717 r. Wg �Jnwentarza Pa³acu (...)  Radziwi³³a (...)
1717 Mes Febr. 28 dnia�.

1. Loggia od dziedziñca (brak). 2. Sieñ (sieñ). 3. Klatka schodowa (schody na
górê). 4. Korytarz od tarasu ogrodowego (sieñ). 5. Taras ogrodowy (galerya).

6. Przedpokój I (pokój). 7. Przedpokój II (drugi pokój). 8. Sypialnia (drugi
pokój). 9. Garderoba  (gabinet). 10. Garderoba (gabinecik). 11. Gabinet
(ostatni pokój). 12. Kredens (pokój kredensowy + gabinet kredensowy).

13. Sala jadalna (sto³owa)
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15. Parter w 1723 r. Wg �Jnwentarz Pa³acu (...) Radziwi³owey (...)
opisany w roku 1723 Dnia 22 January�.

1. Loggia od dziedziñca (galerya). 2. Sieñ (sieñ). 3. Sieñ (sieñ). 4. Klatka schodowa (wschody na drugie
pi¹tro). 5. Korytarz od tarasu ogrodowego (galerya). 6. Taras ogrodowy. 7. Sala jadalna (sto³owa izba).

8 Przedpokój (pokój ¿a³obny). 9. Sypialnia (drugi pokój ¿a³obny). 10. Garderoba (garderobka).
11. Garderoba (garderobka). 12. Gabinet (pokój). 13. Gabinet (pokój). 14. Sypialnia (drugi pokój).

15. Garderoba (garderobka). 16.  Garderoba (garderobka). 17. Przedpokój (trzeci pokój). 18. Sypialnia
(czwarty pokój). 19. Garderoba (garderobka). 20. Garderoba (garderobka)

16. Piêtro w 1723 r. Wg �Jnwentarz Pa³acu (...) Radziwi³owey (...)
opisany w roku 1723 Dnia 22 January�.

1. Loggia od dziedziñca (galerya). 2. Sala Wielka (sala). 3. Klatka schodowa
(wschody na drugie pi¹tro). 4. Pokój (izba wielka). 5. Przedpokój I (drugi

pokój). 6. Przedpokój II (drugi pokój). 7. Sypialnia + garderoba (trzeci pokój
+ garderoba). 8. Sypialnia + garderoba (wielki pokój + garderoba).

9. Przedpokój II (drugi pokój). 10. Przedpokój I (przedpokój).
11. Pokój (pokój poboczny)
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Projekty Carlo A. Baya i Benedykta de Renarda dla rezydencji radziwi³³owskiej

(1720-1721)

Szczegó³ów dotycz¹cych kolejnych zmian we wnêtrzach pa³acu dokonanych przez
Annê z Sanguszków w 1720 r. dostarcza korespondencja z Stanis³awem Parczewskim �
plenipotentem ksiê¿nej dogl¹daj¹cym prac w rezydencji od maja do wrze�nia 1720 r.
Mo¿emy j¹ skonfrontowaæ z inwentarzami z lat 1717 i 1723 43. Po przybyciu do Warsza-
wy Parczewski zakupi³ wapno, ceg³y oraz drewno, które murarze zu¿yli od maja/czerwca
do lipca 1720 r.44 Plenipotent ksi¹¿êcy planowa³ zakoñczenie prac budowlanych �oko³o
�wiêtej Hanny� czyli 26 lipca, co zosta³o zrealizowane, gdy¿ wtedy z piêciu murarzy
i siedmiu pomocników pracuj¹cych przy pa³acu, trzech murarzy z piêcioma pomagierami
odes³ano do Bia³ej, a dwóch z dwoma pomocnikami zatrzymano w Warszawie, by wyko-
nali komin oraz prace wykoñczeniowe45. W czerwcu przygotowywano siê do prac stolar-
skich i zduñskich46. Drzwi dêbowe wykonywano na miejscu, pozosta³ych dziewiêæ
sprowadzono z Bia³ej wed³ug miary wys³anej przez Parczewskiego47. Przebudowê ukoñ-
czono we wrze�niu, wówczas ustawiono trzy piece oraz wykonano nowe ramy okienne,
zapewne w modernizowanych apartamentach. Zatrudniono �lusarza, który ze sprowadzo-
nego z Gdañska ¿elaza zrobi³ okucia do piêtnastu okien oraz zawiasy do drzwi. Ze wzglê-
du na wysokie ceny w Warszawie, zamierzano wykorzystaæ zamki i zasuwki przeznaczone
pierwotnie do dziewiêciu drzwi w pa³acu w Roskoszy. Ostatnie informacje z wrze�nia
1720 r. mówi¹ o wstawianiu i szkleniu okien oraz o dwóch malarzach maj¹cych pomalo-
waæ �ciany ukoñczonych wnêtrz48. Najwa¿niejsz¹ zmian¹ wprowadzon¹ w tym czasie
by³o podzielenie dawnej trzynastookiennej sali sto³owej na dwa apartamenty z pokojami
o zró¿nicowanej wielko�ci. Apartamenty te sk³ada³y siê z sypialni, gabinetu i dwóch gar-
derób i mia³y wspólny przedpokój49. Niefunkcjonaln¹ d³ug¹ sieñ na parterze przedzielono
drewnian¹ �cian¹ (przegrod¹ z tarcic) od po³udnia, wyodrêbniaj¹c od pó³nocy mniejsz¹
sieñ poprzedzaj¹c¹ schody i do�wietlon¹ trzema oknami. W drugiej czê�ci dawnej sieni
od pó³nocy powsta³o równie¿ wnêtrze o trzech oknach, tak¿e nazywane w inwentarzu

43 AGAD PG, t. 9, k. 113; �Inwentarz pa³acu (...) Radziwi³³owej (...) w Warszawie na Krakowskim Przedmie�ciu bêd¹cy
opisany w roku 1723, dnia 21 januarii� [przez Wojciecha Cio³ka].
44 AGAD AR, dz. V, nr 11336, s. 1-2; list S. Parczewskiego do A. Radziwi³³owej z 12 maja 1720, z Warszawy. Zakupi³
on wapna krakowskiego 3 ³aszty [1 ³aszt = 3000-3840 litrów (dm3) x 3 = 9000-11520 litrów (dm3), a cegie³ 1000 sztuk.
45 AGAD AR, dz. V, nr 11336, s. 11-13; list S. Parczewskiego do A. Radziwi³³owej z 23 lipca 1720, z Warszawy.
46 AGAD AR, dz. V, nr 11336, s. 8-9; list S. Parczewskiego do A. Radziwi³³owej z 21 czerwca 1720, z Warszawy;
�stolarza tu z Panem Malerbem i z Panem Baiem zkontraktowali�my, drzwi czworo sk³adanych z odrzwiami po z³p. 48,
za� sze�cioro pojedynkowych z odrzwiami po z³p. 24; drzwi ³adne z obu stron bêd¹ lisztwowane roboto piêkno, na to
wszystko sumy potrzeba z³p. 722 samemu stolarzowi�.
47 AGAD AR, dz. V, nr 11336, s. 4-6; list S. Parczewskiego do A. Radziwi³³owej z 6 czerwca 1720, z Warszawy; Jednym
z problemów by³o zamontowanie metalowych krat w oknach na parterze �bo krata kracie nie równa je¿eli Pan Fontanna
[Giuseppe Fontana, przyp.T.B.] deklarowa³ po 6 mo¿e byæ chyba w poprzek da po 4 prêty, a wzd³u¿ po 6 pozwalam, ale
jak tu s¹ po 10 prêtów w poprzek, a po sidm wzd³u¿ wysoko�æ okien ³okci 5 szeroko�æ ³okci 3 choæ by i dziesiêæ
architektów, to nie potrafi¹ taniej dese zwa¿y³em, i pyta³em siê co ¿elazo i robota bêdzie kosztowa³a jednak przez to
jescze ¿adnej szkody nie uczyni³em, ale zleæ Wasza Xêca M�æ komu innemu niech to sporz¹dzi a ja gotowe ka¿ê
zmurowaæ�.
48 Dodaæ nale¿y, ¿e Parczewski remontowa³ i budowa³ jednocze�nie obiekty gospodarcze przy dziedziñcu � �dwa bu-
dynki�, kuchniê, stajniê, stajenkê, spichlerz oraz szopê na siano, w wiêkszo�ci wzniesione z drewna i przykryte gontem.
49 AGAD AR, dz. V, nr 11336, s. 4-6; list S. Parczewskiego do A. Radziwi³³owej z 6 czerwca 1720, z Warszawy.
Ustawienie kilku nowych �cian dzia³owych zmusi³o Parczewskiego do wzmocnienia piwnic: �miê trudni¹ sklepy dolne,
¿e na nich mury przypadaj¹ muszê na nich arkadami dla lekko�ci przesklepiaæ, pod ka¿do �ciano folgê czyni¹c sklepom,
pod³ug abrysu drzwi i kominy na tych miejscach nie przypadaj¹, muszê mury ³amaæ, ¿muda wielka�.
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sieni¹. (il. 13-16). Powsta³y ju¿ wcze�niej apartament w czê�ci po³udniowej od ogrodu,
z³o¿ony z sypialni i dwóch garderób w 1723 r. nazwano drugim pokojem ¿a³obnym ze
wzglêdu na dekoracje zwi¹zane z uroczysto�ciami ¿a³obnymi po �mierci Karola Stanis³a-
wa, zmar³ego w sierpniu 1720 r. Nie uleg³o natomiast zmianie rozplanowanie piêtra
i mezzaniana. Przeprowadzona modernizacja doprowadzi³a do utworzenia dwóch aparta-
mentów kameralnych na parterze, z jednoczesnym zachowaniem paradnych funkcji piê-
tra. Projektantem i nadzorc¹ prac architektonicznych by³ w tym czasie Carlo Antonio Bay.
Jego nazwisko pojawia siê w li�cie Parczewskiego, tu¿ po przybyciu do Warszawy: �oko-
³o roboty bo tu i na mnie ciê¿ko Pan Bain deklarowa³ wszelko ³atwo�æ Waszey Xiey Mci
swoj¹ przys³ugê�50, potem za�, jak ju¿ powiedziano, zosta³ odnotowany przy zamawianiu
drzwi51. Zadanie, jakiego podj¹³ siê dla Radziwi³³owej nie by³o skomplikowane technicz-
nie ani koncepcyjnie, jednak po zastoju budowlanym pocz¹tków XVIII w. nawet drobne
prace dla zamo¿nej fundatorki stwarza³y nadzieje na bardziej lukratywne zlecenia.

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e przeprowadzone w 1720 r. prace stanowi³y wstêpny etap sze-
rzej planowanych zmian. Po �mierci mê¿a Anna z Sanguszków zainicjowa³a prace bu-
dowlane w pa³acach w Warszawie, Bia³ej, Roskoszy, O³yce i Nie�wie¿u. Niew¹tpliwie
rozbudzi³o to nadzieje warszawskich architektów na pozyskanie intratnych zleceñ. Nale-
¿a³ do nich Benedykt de Renard, architekt i in¿ynier militarny, laureat konkursów klemen-
tyñskich Akademii �w. £ukasza w Rzymie52. Zachowa³ siê jego list z 7 marca 1721 r.
pisany po francusku do Anny Radziwi³³owej (vide: Aneks I). Informuje on, ¿e wys³a³ trzy
plansze z projektami nowego ukszta³towania wnêtrz. Jeden z nich dotyczy³ modernizacji
d³ugiej, w¹skiej i wysokiej Sali Wielkiej. Architekt w projekcie � jak sam pisze � zmniej-
szy³ optycznie jej d³ugo�æ poprzez przedzielenie kolumnami, dziêki czemu zyska³a har-
monijne proporcje i bardziej modny kszta³t. Unowocze�nienia wymaga³y te¿ w¹skie
i niskie schody. Z listu Renarda wynika, ¿e zaprojektowa³ on westybul z wielobiegowymi
schodami z dusz¹ i �niebieskozielonym plafonem�. Mo¿na z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñ-
stwa przypuszczaæ, ¿e planowa³ je w czê�ci pó³nocnej pa³acu, od strony dziedziñca, kosz-
tem apartamentów z czasów Anny z Sanguszków. Nie wiemy jak Radziwi³³owa odnios³a
siê do pomys³ów Renarda, ale projektów sali i schodów ostatecznie nie zrealizowano. Nie
wyklucza to jednak udzia³u architekta w innych pracach projektowych lub konsultacyj-
nych (do jego �mierci w Warszawie 15 czerwca 1726 r.)53. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e
planowano dalsz¹ modernizacjê pa³acu i ogrodu. Zapewne z tego powodu Parczewski
wybra³ siê w marcu 1721 r. po materia³y na po³udnie Polski, do Krakowa, Tenczyna
i Czernej. Jak pisa³: �potrzeba kamieni 1500, tak¿e kamieni marmurowych pod³ug rege-
stru mnie danego; od tego sklarza (sic!) potrzeba 30 po ³okci trzy, drugie po ³okci dwa

50 AGAD AR, dz. V, nr 11336, s. 1-2; list S. Parczewskiego do A. Radziwi³³owej z 12 maja 1720, z Warszawy.
51 Bay w tym czasie ugruntowywa³ swoj¹ pozycjê architekta pracuj¹cego dla magnatów. Uczestniczy³ w budowach
warszawskich pa³aców Józefa W. Mniszcha (1709) oraz Adama Sieniawskiego (1713-1722). Por. Jakub SITO, �Bay
(Bai, Baia, Baio, Baya)�, [w:] S³ownik architektów i budowniczych..., s. 42.
52 Jerzy KOWALCZYK, �August II i architekci warszawscy�, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 33:1988, s. 11-14;
Marek ZGÓRNIAK, Benedykt Renard � architekt polski XVIII w. (wznowienie artyku³u z Biuletynu Historii Sztuki LI:
1989, nr 1 [wyd. 1991]) http://users.uj.edu.pl/~zgorniak/publikacje/RENARD.pdf. (dostêp 16.02.2016); Tadeusz BER-
NATOWICZ, �Ko�ció³ wizytek w Warszawie a Benedykt de Renard i architektura pó�nobarokowego eklektyzmu rzym-
skiego prze³omu XVII i XVIII wieku�, [w:] Sztuka Polski �rodkowej, t. VI, £ód� 2016, s. 31-77.
53 Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, ksiêga zgonów parafii �w. Jana 1711-1752, s. 65; Marek ZGÓRNIAK,
�Renard, Benedykt, poln. Architekt, Zeichner, Offizier, *um 1680, �15.6.1726�, [w:] Saur. Allgemeines Künstlerlexi-
kon, t. 98, Berlin 2018, nlb. Prof. Markowi Zgórniakowi serdecznie dziêkujê za udostêpnienie informacji i has³a o
Renardzie
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i tych niemasz gotowych�. Nastêpnie pojecha³ do Czernej (Czerni), �gdzie robio marmu-
ry�54 . Na podstawie inwentarza z 1723 r. trudno przes¹dziæ, czy poszukiwane i byæ mo¿e
pozyskane marmury zosta³y wykorzystane w Warszawie.

Domenico Cioli i �fabryka warszawska� w latach 1727-1728

Renard utrzymywa³ kontakty z Radziwi³³ami tak¿e pó�niej, co po�wiadcza zachowany
list do Micha³a Kazimierza �Rybeñki�, syna ksiê¿nej, z 15 kwietnia 1724 r., w którym
poleca �projektanta� (l�Escujer), czekaj¹cego na dyspozycje ksiêcia55. Tym projektantem,
by³ Domenico Cioli przebywaj¹cy wówczas w Rzymie, a w 1725 r. zatrudniony przez
Radziwi³³ow¹56. Prócz bli¿ej nieokre�lonych prac �na górze pa³acu�, zapewne remonto-
wych, bo kolejne inwentarze sporz¹dzone w latach 1728, 1735, 1742, 1743 i 1745 nie
potwierdzaj¹ zmiany uk³adu wnêtrz budynku. Rzymianin zaj¹³ siê grot¹ i urz¹dzeniami
wodnymi w ogrodzie. Zapewne do ich unowocze�nienia Parczewski kupowa³ w 1721 r. �
jak powiedziano wcze�niej � marmury na po³udniu Polski. Prace porz¹dkowe prowadzo-
ne by³y od lipca 1727 r., a od kwietnia 1728 r. ju¿ pod kierunkiem Ciolego57. G³ównym
zadaniem by³o odnowienie groty oraz instalacji wodnych w ogrodzie58. Inwentarze � je-
den z 9 lipca 1728 r. sporz¹dzony przez Krzysztofa Mioduszewskiego, drugi z 28 pa�-
dziernika 1735 r. spisany przez Adama Zubowicza � potwierdzaj¹, ¿e ogród by³
odnowiony i uporz¹dkowany, a instalacje wodne sprawne. Równie¿ grota pod pa³acem
znajdowa³a siê w dobrym stanie � trzyczê�ciowa z kamienn¹ posadzk¹ i ³awkami. Wyp³y-
wa³y z niej dwa �ród³a; z jednego woda odprowadzana by³a do kamiennego zbiornika,
z drugiego za� do basenu na najni¿szym tarasie ogrodu. Silne �ród³a wykorzystywane do
fontann i basenów zwróci³y nawet uwagê podró¿nika Christiana Heinricha Erndtela
w opisie Warszawy Varsavia physicae illustrata... z 1730 r.59

Prawne regulacje podzia³u schedy po Karolu, dokoñczono dopiero w 1735 r., i wów-
czas pa³ac warszawski przeszed³ na w³asno�æ Micha³a i Hieronima Radziwi³³ów60. Jesz-
cze w 1738 r. umowy zawiera³a Radziwi³³owa, rok pó�niej czyni³ to ju¿ Micha³ Kazimierz.
Ostatnim przejawem aktywno�ci Anny z Sanguszków by³o wys³anie w 1738 r. do warszaw-
skiego pa³acu dworzanina i agenta artystycznego J. Deshommes�a. Sporz¹dzi³ on �Konota-
cyjê Reparacyi...�61, bêd¹c¹ ocen¹ stanu technicznego. Brakowa³o a¿ 877 �jednostek� szyb.
Wzmiankuje siê tak¿e o zniszczeniach dachów i loggi frontowej oraz odpad³ych tynkach.
Równie¿ mur w ogrodzie od strony klasztoru przewróci³ siê i niezbêdne sta³o siê jego

54 AGAD AR, dz. V, nr 11336, s. 33-36; list S. Parczewskiego do A. Radziwi³³owej z 7 marca 1721, z Krakowa.
55 AGAD AR dz. V, nr 13060, s. 4-5; List B. de Renarda do M.K. Radziwi³³a �Rybeñki� z 15 kwietnia 1724 r.,
z Warszawy.
56 Piotr £UGOWSKI, �Cioli Domenico (Dominik)�, [w:] S³ownik architektów i budowniczych..., s. 104-106.
57 AGAD AR, dz. V, nr 218, t. 55 2388; list F. Cordiera do A. Radziwi³³owej z 8 lipca 1727, z Warszawy.
58 AGAD AR, dz. XVII, nr 386, s. 5. Ciolemu p³acono od 7 kwietnia 1728 r. po 224 z³p. miesiêcznie. Pocz¹tkowo mia³
do dyspozycji trzech murarzy � Jana (Iwana) Starycewicza, Jana Jakimowicza i Jêdrzeja Koz³owskiego. W maju do
pomocy Radziwi³³owa przys³a³a jeszcze z Bia³ej murarzy Hryszka i Micha³a. Poszczególni murarze wynagradzani byli
tygodniowo od 7 do 4 z³p. Po�wiadcza to adnotacja w Dyspositii wzglêdem fabryki warszawskiej... przekazana �kapra-
lowi janczarów� czyli Jerzemu Jankowskiemu: �Ceg³ê star¹ sobie ten¿e majster [Cioli] obra³, i jest ju¿ zatargowanej,
i przez po³owê zap³aconej 45 tysiêcy, aby szczególnie do tych tylko samych kana³ów konserwowana by³a do ¿adnej
onych innej roboty nieobracaj¹c, gdy¿ do murów ogrodowych mo¿e siê i inszych zdaæ materyj¹�.
59 Christian H. ERNDTEL, Varsavia physicae illustrata..., Dresdae 1730, s. 23.
60 AGAD AR, dz. XI, nr 135; KARKUCIÑSKA, op. cit., s. 338-339.
61 AGDA AR, dz. XVIII, nr 386, s. 1-3; �Konotacyja Reparacyi ktora Potrzebuje w Pa³acu Jasnie Oswieconej Xiê¿ny
Jmosci Radziwi³owey H.W. Wgo Xtwa Littgo w Warszawie Dnia 25 Jarij R. 1738. Ratione okien wiele szyb niedistaie�.
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zreperowanie. Deshommes zwraca siê z pro�b¹ o zatrudnienie szklarzy, stolarzy oraz
murarzy, co wskazuje, ¿e pa³ac w tym czasie by³ u¿ytkowany sporadycznie, choæ we wspo-
mnianym dokumencie nadal wystêpuj¹ nazwy apartamentów ksiê¿nej i jej syna Micha³a
Kazimierza oraz podstawowe wyposa¿enie ruchome � nakrycie sto³owe i wyposa¿enia
apartamentów wraz z obiciami62. W 1740 r. Hübner naszkicowa³ pa³ac w panoramie skar-
py warszawskiej, ale nie wyró¿ni³ go umieszczeniem na otoku. Zaniedbanie pa³acu war-
szawskiego mog³o wynikaæ z zaanga¿owania siê Radziwi³³owej w rozbudowê
i u�wietnianie pa³acu w Bia³ej, bêd¹cego w jej do¿ywotnim u¿ytkowaniu63. Od 1739 r.
decyzje inwestycyjne inicjowa³ i podejmowa³ ju¿ Micha³ K. Radziwi³³ �Rybeñko�, który
sp³aci³ brata i w kolejnych dziesiêcioleciach przekszta³ci³ pa³ac i wnêtrza w jedn¹ z naj-
okazalszych rezydencji Warszawy, ale to nastêpny rozdzia³ dziejów pa³acu Koniecpol-
skich-Radziwi³³ów.

62 AGAD AR, dz. XVIII, nr 380, s. 1-3; �Regestr rzeczy kture zostai¹ w pa³acu Warszawskim Pod dysposicio Pana
Kopczyñskiego W Roku 1738 die. 9 10bris�; �Regestr rzeczy zostai¹cych w Pa³acu Warszawskim u Xiêcia Jm Radziwi-
³a Wojewody Trockiego Hetmana Polnego WXLtto pod³ug podanych konsolacyi Die 23 Xbris Ao 1738 w Warszawie�.
63 KARKUCIÑSKA, op. cit. s. 59.
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Aneks I

List Benedykta de Renarda do Anny z Sanguszków Radziwi³³owej z 7 marca 1721 r.,
z Warszawy64. AGAD AR dz. V, nr 13060, s. 1-3.

Madame,

Je demande mille pardon a Votre Altesse sy j’ay tardë sy long temps pour luy envoyer les

dessins qu’Elle souhaittoit, les occupation[s] que Sa Majesté m’a laissé ont etez [sic!] cause, je luy

envoy ces trois piesse [pieces], seulement pour luy faire voire [voir] l‘Idee, elle[s] ne sont pas sy

bien dessiné[s] puisqu’il a falue que je me fasse aider, mais sy votre Altesse les aprouve, je les

corrigeré[sic!], et changeré [sic!] ce qu’Elle souhaittera, ont poura diminuer ou augmenter les

ornament; j’ay racourcy la longuere de la Sale par les colonne[s] qu’on voit dans le plane, mais qui

serve en mesme [même] temp[s] d’ornement, car elle seroit trop longue a proportion de la largeur,

pour les Escaliers je puis dire à Votre Altesse qu’elle seront les plus magnifques de toute la Polo-

gne, et Elle[s] peuvent etre encore plus magnifiques sy ont perse le plafond en y laissent une

balustrade tout autour, pour passer et pour voir en bas. Je part dans ce moment pour Dantzig avec

Monsieur Puschet qui at eu l’honneur de faire sa reverance a Votre Altesse a Bia³a et je serez[sic!]

de retour dans 15. ou 20 jours, sy Elle me voudra honorer d’un mot de reponse, je le receverez

avec grand plaisir et reste en attandent l’honneur de ces ordres avec respect et soummission

De Votre Altesse
Son tres humble et tres Obbeissant[sic!] Serviteur De Renard
Warsovie le 7. mars du 1721�.

Madame,
Tysi¹ckrotnie przepraszam Wasz¹ Wysoko�æ, ¿e tak pó�no wysy³am projekty (rysunki), które

Wasza Wysoko�æ pragnê³a mieæ; zajêcia, które Jego Królewska Mo�æ mi pozostawi³ s¹ [tego]
przyczyn¹. Wysy³am trzy sztuki, tylko po to, aby Wasza Wysoko�æ zobaczy³a/zapozna³a siê z ide¹,
nie s¹ one zbyt dobrze narysowane, gdy¿ potrzebowa³bym pomocy. Lecz je�li Wasza Wysoko�æ je
zaaprobuje, skorygujê je i zmieniê wed³ug tego co Wasza Wysoko�æ [sobie] za¿yczy, dekoracjê
(ornamenty) bêdzie mo¿na zmniejszyæ lub powiêkszyæ; skróci³em d³ugo�æ sali przez kolumny,
które widaæ na planie, ale s³u¿¹ one jednocze�nie ozdobie, albowiem [sala] by³aby zbyt d³uga
w stosunku do szeroko�ci; co do schodów mogê powiedzieæ Waszej Wysoko�ci, ¿e bêd¹ najwspa-
nialsze w ca³ej Polsce, a mog¹ byæ jeszcze wspanialsze, je�li bêd¹ ozdobione niebieskozielonym
plafonem65 , wokó³ którego zostawi siê balustradê, aby móc przechodziæ, i spogl¹daæ w dó³.
W tym momencie jadê do Gdañska z Panem Puschet, który mia³ honor byæ przedstawiony Waszej
Wysoko�ci w Bia³ej, i bêdê z powrotem za 15 lub 20 dni. Je�li [Wasza Wysoko�æ] zechcia³aby
zaszczyciæ mnie s³owem odpowiedzi, przyjmê je z wielk¹ przyjemno�ci¹, pozostajê w oczekiwa-
niu na rozkazy Waszej Wysoko�ci z szacunkiem i uleg³o�ci¹

Pañski wielce uni¿ony i pokorny s³uga
Warsovie le 7 mars du 1721�

64 Uwagi do t³umaczeñ. Listy de Renarda, choæ poprawne na tle ówczesnej korespondencji francuskojêzycznej zawiera-
j¹ jednak liczne b³êdy i typowe pomijanie akcentów. Zachowano oryginaln¹ pisowniê wielk¹ i ma³¹ liter¹. Dla jasno�ci
tekstu uzupe³niono interpunkcjê. Wyrazy w nawiasach kwadratowych [] oznaczaj¹ poprawny zapis uzupe³niony przez
t³umacza. W nawiasach zwyk³ych � alternatywne t³umaczenie wyrazów.
65 �perse� mo¿na kojarzyæ z �per se� � �z powodu samego�. Profesjonalni t³umacze z jêzyka francuskiego, z którymi
konsultowano to t³umaczenie sk³aniaj¹ siê do brzmienia �niebieskozielonego plafonu�.
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Aneks II

List Benedykta de Renarda do Micha³a Kazimierza Radziwi³³a �Rybeñki� z 15 kwiet-
nia 1724 r., z Warszawy. AGAD AR dz. V, nr 13060, s. 4-5.

Monseigneur,
Je prend[s] la liberté par ces lignes d’assurer Votre Altesse de mes tres humble respect et

recommende à l’honneur de sa Protection L’Escujer qui attend avec impassiance le retour de Votre

Altesse, il ne prendra aucun autre engagement puisquil a eu sa parole, ainsy Monseigneur y fond

tout son esperance sur la genereuse bonté de Votre Altesse, j’ay l’honneur d’être avec un tres

grand respect.

Monseigneur
De Votre Altesse
Son tres humble et tres Obeissent Serviteur /
Cap. de Renard

Varsovie le 15. d�avril 1724

Monseigneur,
Pozwalam sobie skre�liæ tych kilka linijek, aby zapewniæ Wasz¹ Wysoko�æ o moim uni¿onym

(g³êbokim) szacunku i proszê o poparcie projektanta, który oczekuje z niecierpliwo�ci¹ powrotu
Waszej Wysoko�ci; nie podj¹³ on ¿adnego innego zatrudnienia, poniewa¿ da³ swe s³owo, i z³o¿y³
ca³e swe do�wiadczenie na szlachetn¹ (wspania³omy�ln¹) dobroæ Waszej Wysoko�ci,

Pozostajê z bardzo g³êbokim szacunkiem, Wasza Wysoko�æ,
Pañski wielce uni¿ony i pokorny s³uga,
Cap. de Renard

T³umaczenie Aleksandra Bernatowicz
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The Koniecpolski-Radziwi³³ Palace (today: Presi-
dential Palace) ranks among the most grandiose and
prestigious residences in Warsaw. Raised in 1643-
1646/56 after the design by Contante Tencalla for
Hetman Stanis³aw Koniecpolski, an illustrious
knight and outstanding politician, it later belonged
to the Lubomirski Princes, and was purchased by
Prince Micha³ Radziwi³³ in 1674. It remained this
family�s property until 1818. Beginning as of 1648,
the Radziwi³³s conducted alterations and adaptations
harmonized with utility and stately needs of the
residents, employing the most outstanding architects
active in Warsaw. Exceptionally preserved sources,
compared to other Polish estates, including
inventories from: 1681, 1685, 1717, 1721, 1728,
1735, as well invoices and correspondence allow to
recreate the history of the building�s transformations,
the range of architectural works, and the role played
by the contributing architects. The materials have
served to reconstruct the altering of the functional
arrangement of the interiors, these having been
presented in a 2-D format. The grounds for it were
found in the plan Pianta del Palazzo di uarsauia
[Varsavia] executed by Giovani B. Gisleni before
1655, currently at Milan�s Castello Sforzesco.
Tencalla designed a palace with a loggia from the
side of the courtyard, a terrace with a grotto from the
side of the garden, and a long hall inside, along
which stately apartments were located. He modelled
himself on early Baroque villas and Rome�s palaces
from the 2nd half of the 16th century and early 17th

century: the Papal Quirinal Palace, Villa Borghese,
and Frascati�s Villa Mondragone. Since the building
was not merely to serve recreational purposes, but
also stately ones, the Palace was given three storeys:
the ground floor, piano nobile and the mezzanine,
thus joining the ranks of an open residence of French
descent. The fusion of two types of residences: the
Italian villa and the French palace yielded the
problem of the staircase. Following the villa scheme,
Tencalla designed narrow and dark stairs that were
not sufficiently sumptuous. Following Tencalla�s
death, Gisleni presented the design of a new
staircase, this, however, not implemented. The
attempts to solve the problem resurfaced in the
course of subsequent adaptations and renovations of
the Palace. A new stairwell was built only in the mid-
18th century as adjacent to the building from the

north. In 1689-90, Giuseppe S. Bellotti renovated
the Palace for Micha³ Radziwi³³ and his wife
Katarzyna née Sobieski. He renovated the stairs
leading to the first floor as well as the ground-floor
dining room. The Palace�s modernization was
conducted on a larger scale in 1693-1701 by
Augustyn W. Locci and Carlo Ceroni for the next
owner Karol Radziwi³³ and Anna née Sanguszko. On
that occasion a spacious dining room on the ground
floor was built. As a stonemason and hydraulic
engineer, Ceroni also supervised works in the garden
related to the water devices in the grotto. In order to
elevate the stately character of the Palace interiors,
another attempt was made to have a new staircase
constructed; this was designed respectively by the
architect Andrzej J. Jeziernicki (1701-5)  and a
laureate of the Academy of Saint Luke Benedykt de
Renard (1720-21). Neither were those built. Around
that time, out of large rooms on the ground floor,
Carlo A. Bay isolated cosy residential apartments for
Micha³ �Little Fish� Radziwi³³. In subsequent years,
1727-28, the focus was on elevating the splendour
of the garden. For the purpose, the architect
Domenico Cioli was brought from Rome with de
Renard�s support; he renovated the grotto, water
devices, and the garden pavilions. The reconstructed
process of the alterations conducted by illustrious
architects in 1684-1735 illustrates the complicated
matter that was the use of the Palace raised under the
Vasas, and functioning in the era of strong
tendencies to manifest sumptuosity, the latter
reflected in stately courtyards, French gardens, and
most importantly the gala sequence of interiors: the
hallway, staircase, and the Grand Hall. The example
of the Koniecpolski-Radziwi³³ Palace perfectly
illustrates the phenomenon typical of Warsaw when
modernization of early-Baroque palace interiors was
attempted in the 18th century so that they could meet
the requirements of sumptuosity. The actual problem
consisted in the fact that on the one hand the
perimeter walls were almost orthodoxically
considered unalternable, while on the other hand
efforts were made to bestow a grandiose look and
scale upon vestibules, staircases, and Grand Halls.
The conflicts between the needs to modernize and
technical possibilities forced architects and
decision-makers to adopt unusual solutions that
were distant from the European schemes of the

The Koniecpolski- Radziwi³³ Palace. Modernization and
Transformation of the Interior Programme

at the Turn of the 18th Century
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development of architecture, yet reflected a peculiar
mental framework of the clients, as well as socio-
economic mechanisms of the development of

Warsaw palace architecture in the 17th and 18th

centuries.
Translated by Magdalena Iwiñska
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