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Spo eczne czynniki wp ywaj!ce na charakter
architektury rezydencjonalnej epoki baroku s!
przedmiotem bada" historyków od kilku ju# lat.
Szczególnie pa ace siedemnastowiecznego Rzymu,
z których wiele jest zamieszka ych od stuleci przez
te same rodziny (np. Palazzo Colonna czy Palazzo
Doria-Pamphili) stanowi! jeden z wa#niejszych obszarów badawczych, przede wszystkim dlatego, #e
sztuka baroku kszta towa a si$ w a%nie w tym mie%cie, a jego architektura by a punktem odniesienia
dla dokona" architektów europejskich nast$pnych
pokole". Tak#e i dzisiaj stanowi przedmiot podziwu znawców i uczestników wspó czesnych Grand
Tours, cho& rzadko zachodzi mo#liwo%& poznania
wspania o%ci i przepychu wn$trz barokowych pa aców rzymskich, a zw aszcza sposobu ich wspó czesnego u#ytkowania.
Sztuka rozplanowania wn$trz pa acowych, która
zapewnia a wygodne i godne mieszkanie, nie zawsze
by a odpowiednio zauwa#ana przez wspó czesnych
badaczy, pami$taj!cych raczej o trudzie architektów,
którzy pocz!wszy od renesansu d!#yli do harmonizowania fasad i stosowaniu coraz bardziej wyraÞnowanych form wykorzystuj!cych klasyczne porz!dki
architektoniczne. Rozk ad pomieszcze" natomiast
– tak#e od XV wieku – by cz$sto wynikiem wymaga", które wynika y z sytuacji konkretnego zleceniodawcy. Miejskie pa ace Rzymu, budowane i modernizowane w okresie baroku, przebudowywane

przez kolejne pokolenia, uzyska y w efekcie skomplikowane, cz$sto nieregularne plany, stanowi!ce
wynik naturalnej ewolucji obiektów adaptowanych
do zmieniaj!cych si$ funkcji i potrzeb.
Problematyka ta stanowi przedmiot analiz publikacji naukowej Patricii Waddy, wyk adowcy ameryka"skiego uniwersytetu w Syracuse, autorki wielu studiów na temat rezydencji rodu Barberinich,
które podejmuj! temat zwi!zku rozplanowania pomieszcze" wybranych pa aców siedemnastowiecznego Rzymu z ich funkcjonowaniem, jako siedzib
arystokracji ko%cielnej i %wieckiej (il. 1)1. W tym
celu autorka przebada a archiwalne dokumentacje
prac budowlanych i podda a analizie rzuty poszczególnych kondygnacji, konfrontuj!c je z informacjami na temat liczebno%ci mieszka"ców, wymogów
i zasad etykiety dworskiej, co pozwoli o na zrozumienie dyspozycji wn$trz pa acowych. W procesie
planowania siedziby wa#n! rol$ odgrywa a, tak
w%ród architektów, jak i w%ród fundatorów, %wiadomo%& istnienia tradycji architektury antycznej,
przejawiaj!ca si$ w odniesieniach do wskazówek
i zalece" z traktatu Witruwiusza czy w staraniach
zachowania staro#ytnych fundamentów lub wmurowania w fasady antycznych p askorze'b (np. Villa Medici).
W swojej ksi!#ce autorka trafnie u#ywa terminu
„Anatomia pa acu”, którym okre%la wielo%& czynników wp ywaj!cych na tworzenie planu pa acu rzym-

W odniesieniu do pa aców pi$tnastowiecznej Florencji badania
wn$trz przeprowadzi James Lindow: J.R. Lindow, The Renaissance Palace in Florence. MagniÞcence and Splendour in Fifteenth-Century Italy, Aldershot-Burlington 2007; za% renesan-

sowe rezydencje w Rzymie by y przedmiotem zainteresowania
m. in. Davida CofÞna: D.R. CofÞn, The villa in the Life of Renaissance Rome Princeton 1997, zob. tak#e C. Cresti, C. Rendina, Ville e palazzi di Roma, Udine 1998 (wyd. angielskie 2007).
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1. Ok adka ksi!#ki
1. Book cover

skiego2. Porusza zatem kwesti$ funkcji apartamentu, jako szczególnej „jednostki mieszkalnej”, której
uk ad by wynikiem wymogów rozbudowanej etykiety, okre%laj!cej status mieszka"ca, w a%ciciela, lub
u#ytkownika pa acu. Autorka omawia amÞladow!
sekwencj$ pomieszcze", stanowi!c! scen$, na której
w klarowny sposób mo#na by o wyznaczy& relacje
pana (lub pani) domu wobec pozosta ych mieszka"ców oraz miejsce i rol$ poszczególnych go%ci. Etykieta by a tak istotna, #e wymaga a odpowiednich

podr$czników, które pojawi y si$ wówczas jako odpowied' na zapotrzebowanie epoki – np. opublikowany w 1639 r. po raz pierwszy Il maestro di camera autorstwa Francesca Sestini da Bibieny3. Przebieg
wizyt w pa acach – okre%lenie miejsca powita" i po#egna", rangi oraz ilo%ci obecnej s u#by – zale#a od
tego, kto przybywa w go%cin$: ambasador króla czy
ksi$cia, kardyna czy zwyk y szlachcic. Ceremonie
powitalne otrzymywa y odpowiedni! scenograÞ$
zaprojektowan! przez architektów w postaci uk adu

W rzymskich wn$trzach szesnastowiecznych pa aców (np. opisanych w 1510 r. przez Paolo Cortesi w De Cardinalatu), wyszczególniano tylko sala grande i kaplic$, pozosta e mniejsze pokoje nie mia y swoich okre%lonych funkcji, podobnie zreszt! jak
owa sala reprezentacyjna, gdzie odbywa y si$ audiencje i przedstawienia teatralne, bale i oÞcjalne spotkanie. Proces specjalizacji funkcji poszczególnych pomieszcze" p acowych przebiega
najpierw w siedemnastowiecznym Rzymie, a potem w innych

miastach i krajach. W architekturze polskiej zob. T. Dziubecki,
Programy symboliczne i funkcje ceremonialne rezydencji magnackich. Pu!awy-Bia!ystok-Radzy" Podlaski-Lubartów w latach
1730-1760, Warszawa 2010, s. 86-105; T. Bernatowicz, Mitra
i bu!awa. Królewskie ambicje ksi#$#t w sztuce Rzeczypospolitej
szlacheckiej (1697-1763), Warszawa 2011, 271-334.
3
P. Waddy, op. cit., s. 3.
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apartamentów, zgodnego z kanonem przyj$&. Go%&
wysiada z powozu i stawa u do u reprezentacyjnych schodów witany przez odpowiednio wysokich
rang! dworzan (gentilhuomini lub camarieri). Gdy
by kardyna em, ksi$ciem, królewskim ambasadorem, jego przybycie oznajmia o bicie dzwonu. Po
pierwszym przywitaniu go%& wchodzi po schodach
do szeregu antykamer (tam towarzyszyli mu aiutanti
di camera) i zatrzymywa si$ w sali audiencjonalnej, gdzie czeka na niego pan domu. Do wyj!tków
nale#a o wyj%cie pana domu naprzeciw go%cia do
po owy schodów, dla okazania szacunku. St!d powstawa a konieczno%& budowy reprezentacyjnych
schodów, obszernych i wygodnych, o niewielkim
nachyleniu oraz odpowiednio dekorowanych przestronnych klatek schodowych. Schemat przestrzeni
ceremonialnej4 by modyÞkowany w zale#no%ci od
relacji zachodz!cych mi$dzy pozycj! pana domu
i go%cia: kto% ni#szy rang! oczekiwa w antykamerze, gdzie móg kontemplowa& obrazy przedstawiaj!ce apoteoz$ rodu. Go%& wa#ny oczekiwa sam, inni
mogli czeka& w grupie.
Zasady etykiety okre%la y tak#e pomieszczenia,
gdzie spo#ywano posi ki. Nie by y jednak potrzebne specjalne jadalnie: obiady serwowano w ró#nych
pokojach nale#!cych do apartamentów w a%ciciela pa acu b!d' w ogrodzie. St!d wi$ksze bankiety
organizowano w najwi$kszej sali pa acu, ustawiaj!c tymczasowe sto y w pomieszczeniach s!siednich.
Pokoje prywatne pana domu mie%ci y si$ za pomieszczeniami reprezentacyjnymi. Tam nie przyjmowano oÞcjalnych go%ci, nawet s u#ba mia a do
nich ograniczony dost$p. Inaczej funkcjonowa a sypialnia w Wersalu: znajdowa a si$ nie tylko w centrum pa acu, ale stanowi a jedno z wa#niejszych
pomieszcze" przestrzeni ceremonialnej, w a%ciwie
o charakterze publicznym5. Odmiennie traktowane
by y równie# pomieszczenia królów hiszpa"skich
w Eskurialu: prostota uk adu niewielkich pokoi,
surowo%& etykiety wspó gra y z subteln! dekoracj!
azulejos i znakomit! kolekcj! obrazów na %cianach6,
co jeszcze w XVIII wieku dziwi o Francuzów, na
przyk ad ksi$cia de Saint-Simon7. Kiedy za% w 1625

r. kardyna Francesco Barberini przebywa w Pary#u i mieszka w rezydencji arcybiskupa w pobli#u
Notre Dame, mia do dyspozycji apartament sk adaj!cy si$ tylko z antichambre, chambre, cabinet
i garderobe.
W przestrzeni pa acowej codzienne #ycie kobiet
bieg o w pewnej izolacji od #ycia ich m$#ów, braci
i ojców. Jedynie podczas okazji oÞcjalnych niektóre z nich pojawia y si$ w „przestrzeni m$#czyzn”.
Apartamenty zamieszkiwane przez kobiety mia y
podobny uk ad, ale zestaw pomieszcze" by stosownie do etykiety mniej rozbudowany: przyj$cie go%cia odbywa o si$ nie na schodach, ale ju# u progu
pierwszej antykamery. Kobiety zazwyczaj sp$dza y
w wn$trzach du#o wi$cej czasu, st!d cz$sto zdarza o
si$ tworzenie dla nich ma ych, zamkni$tych ogrodów, w których mog y przebywa& we w asnym gro-

Nt. przestrzeni ceremonialnej ostatnio: J.A. Chro%cicki, Ceremonial Space, w: Iconography, Propaganda and Legitimation,
red. A. Ellenius, Oxford 1998; J.A. Chro%cicki, O przestrzeni
ceremonialnej, w: Arty%ci w!oscy w Polsce, Warszawa 2004.
5
J.M. Perouse de Montclos, Versailles, New York-London-Paris
1991; G. Sabatier, Versailles ou la Þgure du roi, Paris 1999.

M. Rincón Álvarez, Claves para comprender el monasterio de
San Lorenzo de el Escorial, Salamanca 2007, s. 71-77, o kolekcji
obrazów tam#e s. 121-126; tak#e Z. Wa'bi"ski, Muzeum i zbiory
artystyczne epoki nowo$ytnej, cz. I, s. 111-113.
7
L. de Rouveroy de Saint-Simon, Pami&tniki, prze . A. i M. Boche"scy, t. 2, Warszawa 1984, s. 332-338; tak#e P. Waddy, op.
cit., s. 9.
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2. Plan apartamentu letniego ksi$#nej Anny w Palazzo Barberini, 1631-34, rekonstrukcja; P. Waddy, Seventeenth-Century
Roman Palaces. Use and the art of the plan, Cambridge, Mass.
- London 1990, s. 191
2. Summer apartment of Anna Colonna in Palazzo Barberini,
1631-34, reconstruction; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan, Cambridge, Mass.
- London 1990, p. 191
6

3. Plan piano nobile w Palazzo Barberini, 1628-38, rekonstrukcja; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of
the plan, Cambridge, Mass. - London 1990, s. 183
3. Piano nobile in Palazzo Barberini, 1628-38, reconstruction; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the
plan, Cambridge, Mass. - London 1990, p. 183

nie. Przyk adem mo#e by& niewielki appartamento
della Conversatione w Palazzo Barberini nale#!cy do ksi!#$cej ma #onki, wykorzystywany tylko
w okresie letnim (il. 2), który sk ada si$ z sze%ciu
nieogrzewanych pomieszcze" (C33-38) wokó salotto (C34). Jego drzwi i dwa okna otwiera y si$
na stron$ po udniow!, gdzie znajdowa si$ ogródek z drzewkami pomara"czy. W upa y korzystano
z gallerietty (C35), która mia a okna wychodz!ce na

pó noc. Ten apartament mia tak#e osobne schody:
dla s u#by (S12) oraz prowadz!ce na gór$ do g ównego apartament ksi$#nej (S10). Klatka schodowa
wiod!ca na piano nobile i westybul (C21), by a reprezentacyjnym wej%ciem do apartamentu Anny Colonna Barberini (il. 3), za którym znajowa si$ g ówny salone (C1), oraz do antykamer (C19-20, C29).
Obok znajdowa a si$ niewielka kaplica (C30), do
której prowadzi o wej%cie oÞcjalne ze wspomnianej
75

antykamery (C29) Salotto de la Divina Sapienza,
zwanej tak ze wzgl$du na tematyk$ fresku Andrea
Sacchiego (po 1629) na sklepieniu, albo poprzez
niewielkie pomieszczenie (C31) jako przej%cie prywatne. Z czwartej antykamery (C28) wchodzi o si$
do pokoju audiencjonalnego (C27), nast$pnie do sypialni (C26), do której by tak#e dost$p bezpo%rednio z sypialni ksi$cia z pi$tra poni#ej, poprzez schody (S7). Za sypialni! by y dwa mniejsze prywatne
pokoje, z osobn! spiraln! klatk! schodow! (S8),
prowadz!c! na zewn!trz. Kominki znajdowa y si$
w kilku tylko pokojach, s u#!cych jako pomieszczenia zimowe (mimo okien wychodz!cych w kierunku
pó nocnym).
Wa#n! grup! spo eczn! zamieszkuj!c! w pa acu
by a Famiglia - termin dotyczy nie tylko rodziny, rezydentów, dostojników Ko%cio a, ale tak#e niezwykle licznej s u#by pa acowej (ok. stu osób). Struktura
organizacyjna dworu w oczywisty sposób determinowa a uk ad pomieszcze" zajmowanych przez s u#b$, w tym winiarnie (bottiglieria) czy kuchnie. Te
ostatnie by y umieszczane z dala od apartamentów,
z regu y na parterze z dost$pem od ulicy. W ci!gu
siedemnastego stulecia mo#na zauwa#y& proces powi$kszania powierzchni reprezentacyjnych kosztem
pomieszcze" s u#bowych, co wi!za o si$ z faktem
zamieszkania poza pa acem coraz wi$kszej cz$%ci
s u#by, zw aszcza ni#szej rang!.
Uk ad pomieszcze" pa acowych mia równie#
wp yw na mo#liwo%& ich ogrzewania zim! i ch odzenia podczas rzymskich letnich upa ów. Ten istotny dla komfortu zamieszkiwania efekt architekci
rzymscy uzyskiwali przez odpowiedni! lokalizacj$
wzgl$dem stron %wiata apartamentów, zestawianych najcz$%ciej po dwa, tzw. appartamenti doppij,
z których ka#dy by przeznaczony na inn! por$ roku.
Wzorem niew!tpliwie by traktat Witruwiusza (ksi$ga VI, rozdz.4; tak#e VII, rozdz. 4 i 5), a tak#e dzie a
nowo#ytnych teoretyków architektury, poczynaj!c
od De re aediÞcatoria Albertiego.
Na dyspozycj$ planu pa acu rzymskiego istotny
wp yw mia o korzystanie z powozów, które by y nie
tylko %rodkiem lokomocji, ale tak#e znakiem presti#u. Etykieta i sposób u#ywania tych pojazdów wymaga y odpowiedniego miejsca przed wej%ciem do
pa acu (piazza), a tak#e obszernych pomieszcze" na
ich przechowywanie.

Autorka ksi!#ki podkre%la dynamiczny charakter
u#ytkowania siedemnastowiecznego pa acu rzymskiego, którego architektura tworzy a swoist! ram$
dla przychodz!cych i wychodz!cych go%ci, parady
posi ków wnoszonych z kuchni do sali jadalnej, procesyjnego przemieszczania si$ w przestrzeni reprezentacyjnej, krz!taniny s u#!cych korzystaj!cych
z ukrytych przej%&. Najwa#niejszym wyzwaniem
dla architektów by o zatem w a%ciwe rozplanowanie ka#dej kondygnacji, chocia# uwaga u#ytkowników koncentrowa a si$ tylko na fasadach i dekoracji wn$trz. Rysunki projektowe organizowa y dynamiczn! struktur$ przestrzeni, dla poruszania si$
w niej mieszka"ców, go%ci i s u#by.
Dla rozpoznania procesów kszta towania planów
rezydencji pa acowych w XVII-wiecznym Rzymie
Patricia Waddy analizuje plany kilku znanych rzymskich rezydencji oraz dzieje ich rodów. Dotycz! one
rysunków i projektów architektonicznych Palazzo
Borghese na Campo Marzio (il. 4), tzw. Casa Grande
ai Giubbonari Barberinich, Palazzo Barberini „alle
Quattro Fontane” (il. 5), pa acu Colonna-Barberini
w Palestrinie i Palazzo Chigi (pó'niej Odescalchi)
na Piazza dei Santi Apostoli (il. 6). Analizy dowodz!, #e obecna forma architektoniczna tych pa aców
by a wynikiem cz$stej rozbudowy, co Autorka uznaje za zjawisko typowe dla analizowanych obiektów
i porównuje narastanie pomieszcze" do „rozmna#ania komórkowego”, skrywanego od miejskich ulic
i placów za parawanem reprezentacyjnych fasad.
Problem ten interesuj!co ilustruje historia Palazzo Borghese, która zacz$ a si$ w 1560 roku8, kiedy
Tommaso del Giglio kupi posiad o%& po o#on! ko o
Porto di Ripetta nad Tybrem. Reprezentacyjn! fasad$ (prawdopodobnie projektu Giacomo Vignoli)
nowa siedziba mia a skierowan! nie w stron$ rzeki,
lecz w kierunku centrum miasta i stanowi a dominant$ w przestrzeni placu Fontanella di Borghese.
W 1586 pa ac zosta kupiony przez kardyna a Pedro
Deza, który do jego rozbudowy zatrudni Martino
Longhi Starszego. Wtedy korpus otrzyma swoj!
zasadnicz! form$. Kluczow! rol$ w kondygnacji
piano nobile pe ni a sala znacznych rozmiarów,
oraz kilkunastopokojowy apartament po jej lewej
stronie. W 1605 roku pa ac kupi kardyna Camillo
Borghese, przysz y papie# Pawe V, inicjuj!c kolejn! rozbudow$ pod kierunkiem Carlo Maderny,

8
Najwa#niejsza monograÞa pa acu: H. Hibbard, The Architecture of the Palazzo Borghese, Rome 1962.
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4. Palazzo Borghese, rycina A. Specchi; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan, Cambridge,
Mass. - London 1990, s. 111
4. Palazzo Borghese engraving by A. Specchi; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan, Cambridge, Mass. - London 1990, p. 111

5. Palazzo Barberini, rycina A. Specchi; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan, Cambridge,
Mass. - London 1990, s. 180
5. Balazzo Barberini, engraving by A. Specchi; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan, Cambridge, Mass. - London 1990, p. 180
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6. Palazzo Chigi-Odescalchi, graÞka A. Specchi; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan, Cambridge, Mass. - London 1990, s. 313
6. Palazzo Chigi-Odescalchi, engraving A. Specchi; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan,
Cambridge, Mass. - London 1990, p. 313

kontynuowan! potem m. in. dla papieskiego siostrze"ca Scypione Borghese. Kolejne partie pa acu,
w tym ich dekoracje i wyposa#enie, podporz!dkowane by y gustom poszczególnych cz onków licznej
rodziny Borghese, którzy zajmowali okre%lone pomieszczenia pa acu. Carlo Maderna zaprojektowa
poszczególne pomieszczenia o ró#nych kszta tach,
wykorzystuj!c fragmenty nieregularnej budowli,
co wynika o z kszta tu dzia ki: obok pomieszcze"
na rzucie czworok!tów i owali, spotykamy trapezy
i trójk!ty, co oczywi%cie wywo ywa o ró#norodne
problemy konstrukcyjne. W drugiej po owie wieku
XVII kolejne przebudowy prowadzono wed ug projektów Carlo Rainaldiego i jak zawsze wi!za y si$
one ze zmian! funkcji poszczególnych pomieszcze".
Szczególn! uwag$ zwracano na klatki schodowe,
które mia y spina& zarówno wszystkie apartamenty, jak i pomieszczenia gospodarcze. W projekcie
Rainaldiego wida& dba o%& o podkre%lanie cz$%ci
reprezentacyjnych pa acu przez d ugie osie widokowe amÞladowych pomieszcze" rozchodz!ce si$ ze
schodów. Wida& to wyra'nie w piano nobile skrzyda przebudowanego w latach 1671-1676 dla ksi$cia
Giovanniego Battisty i jego #ony Eleonory Boncompagni (il. 7). Zwraca uwag$ równoleg y uk ad apar-

tamentów w przyziemiu i pierwszym pi$trze pa acu:
ksi$cia od strony ulicy (nry C8-C27) i jego #ony od
ogrodu (nry C12-C28). Ka#de z nich mia o niewielkich rozmiarów osobn! kaplic$ (C30 i C7). Ich dzieci mieszka y w znacznej odleg o%ci od apartamentów rodziców: by o to pomieszczenie zaznaczone na
planie numerem C20.
Wa#n! pozycj$ w%ród arystokracji rzymskiej
w siedemnastym wieku osi!gn$ a rodzina Barberinich, m. in. poprzez szcz$%liwie realizowan! strategi$ karier duchownych czy odpowiednio zawieranych ma #e"stw. Kulminacj! by wybór Maffeo
Barberiniego na papie#a w 1623 roku (Urban VIII).
Wówczas te# mia a miejsce intensywna rozbudowa
siedziby rodu - Casa Grande (Domus Magna) przy
via dei Giubonnari, po o#onego w sercu miasta, którego efektem by a nieregularna forma pa acu ukryta
za harmonijnie ukszta towan! fasad!, zrealizowan!
w latach dwudziestych przez Carlo Madern$ (il. 8).
Pokazuje to, #e tkanka pa aców w zasadzie by a daleka od wyobra#enia, i# sztuka w oska jest domen!
klasycznych gustów, które ka#! wszystkiemu nadawa& „pi$kn!” form$. W a%ciwie tylko fasady (jak
pokaza y tak#e badania nad architektur! pa aców
ßorenckich)9, kryj!ce rozbudowane uk ady bry ,
9
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J.R. Lindow, op.cit.

7. Plan piano nobile w Palazzo Borghese, 1671-76, rekonstrukcja; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of
the plan, Cambridge, Mass. - London 1990, s. 121
7. Piano nobile in Palazzo Borghese, 1671-76, reconstruction; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the
plan, Cambridge, Mass. - London 1990, p. 121

by y przedmiotem szczególnej artystycznej uwagi
architektów.
Inna siedziba tego rodu, palazzo Barberini alle
Quattro Fontane, stanowi dzie o ukszta towane nie
tylko przez Carlo Madern$, ale te# innych s ynnych
architektów Rzymu, którzy kolejno zapraszani byli
do modernizacji i rozbudowy pa acu, jak Gian Lo-

renzo Bernini, Francesco Borromini czy Pietro da
Cortona10. Pa ac usytuowany na zboczu Kwiryna u
ma fasad$ mocno wpisuj!c! sie w struktur$ Rzymu,
co jest wynikiem nie tylko wyj!tkowej sytuacji, ale
te# walorów miejsca. Zdaniem Patricii Waddy sytuacja i architektura pa acu Barberinich by a oznak!
presti#u rodziny zaznaczon! w strukturze Wiecznego

R. Wittkower, Art and Architecture in Italy 1600-1750. Revised by J. Connors & J. Montagu, vol. II, The High Baroque

1625-1675, Yale 1999, s. 39-40, 64-65.
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8. Plan przyziemia Casa Grande ai Giubbonari, ok. 1734, Archivio Strorico del Monte di Pietà, Rzym; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan, Cambridge, Mass. - London 1990, s. 164
8. Ground ßoor in Casa Grande ai Giubbonari, ca. 1734, Archivio Strorico del Monte di Pietà, Rome; P. Waddy, Seventeenth-Century
Roman Palaces. Use and the art of the plan, Cambridge, Mass. - London 1990, p.164
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Miasta. Pocz!tkiem pa acu by wybudowany na antycznych fundamentach szesnastowieczny dom kardyna a Rodolfo Pio da Carpi, który w latach 15831612 przej$ a rodzina Sforzów – zarys tej siedziby
widnieje na planie Rzymu Antonio Tempesty z 1593
roku. Pó'niej zosta a wch oni$ta przez now! budowl$ dla Barberinich. Siedemnastowieczna rezydencja
tego rodu sk ada a si$ z dwóch pa aców: dla Taddeo
Barberini, ksi$cia Palestriny, ówczesnego Prefekta
Rzymu, oraz po udniowego dla kardyna a Francesco
Barberini. (!cz!ca je cz$%& %rodkowa przeznaczona
zosta a na pomieszczenia reprezentacyjne wspólne dla obu cz$%ci. Wielki salon powitalny oferowa
wspania y widok na Rzym oraz apoteoz$ Barberninich na sklepieniu - fresk Pietro da Cortony Triumf
Boskiej Opatrzno%ci za pontyÞkatu Urbana VIII
Barberini. Ró#nice statusu spo ecznego obu rezyduj!cych w pa acu Barberinich determinowa y tak#e
pozosta ! dekoracje freskow!: w cz$%ci „ksi!#$cej”
by y to na przyk ad zachowane sceny o tematyce
mitologicznej. Centralna cz$%& pa acu Barberinich
przez wspó czesnych by a okre%lana jako teatralna
(Pompilio Totti w przewodniku Ritratto di Roma
moderna); mog o przed ni! zajecha& nawet siedemdziesi!t karet.
Do ka#dej cz$%ci zamieszkiwanej przez innego cz onka rodu Barberini, podobnie jak w pa acu
Borghese, prowadzi y osobne klatki schodowe (il.
9). Do skrzyd a po udniowego prowadzi y schody
na planie eliptycznym zaprojektowane przez Borrominiego (lumaca grande) i ma a klatka lumache
z kr$conymi schodami dla s u#by; do apartamentów rodziny ksi!#$cej wiod a jednobiegowa klatka
schodowa na planie prostok!ta. Apartament ksi$cia
Barberini znajdowa si$ na parterze. Nad nim, na
piano nobile by , jak wspomniano wy#ej, apartament ksi$#nej. Decorum tych wn$trz okre%la a, poza
mitologiczn!, tak#e militarna tematyka ozdób. Wej%cie pó nocne, prowadz!ce bezpo%rednio do pokoi
ksi$cia prowadzi o poprzez hall (A8), schody do westybulu (B21), nast$pnie szeregu 4 antykamer (B19
- sala dei palafrenieri oraz B20, B29 – z fontann! na
%rodku, B28) – ta d uga droga podkre%la a pozycj$
Taddea Barberiniego. Kaplica (B30) podobnie jak
w apartamencie ksi$#nej mia a dwa doj%cia: oÞcjalne i prywatne. Pokój audiencjonalny (B27) mia na
sklepieniu fresk Apollo na górze Parnas namalowany przez Andrea Camassei; za nim znajdowa si$

gabinet ksi$cia (B25), obok sypialnia (B26) i „prywatna” klatka schodowa, prowadz!ca w gór$ do
sypialni ksi$#nej (S8), za% obok druga jako osobne
wyj%cie na zewn!trz (S9). Te pomieszczenia mia y
kominki, zatem s u#y y jako mieszkania „zimowe”;
pokoje „letnie”, bez kominków, znajdowa y si$ po
przeciwnej stronie, na prawo od g ównych schodów
(B32-34). Z opisów wyposa#enia wynika, #e by y
one u#ywane tylko w dzie".
Salon owalny, znajduj!cy si$ w %rodkowej cz$%ci pa acu, nie posiadaj!c kominka, by równie#
pomieszczeniem letnim, przeznaczonym od 1644
roku na galeri$ rze'b antycznych i miejsce spotka"
literackich. Wyró#nia a go bia a kolorystyka i jo"ski porz!dek pilastrów. Do apartamentu ksi!#$cej
ma #onki – Anny Barberini, znajduj!cego si$ na
piano nobile, prowadzi a droga z centralnego salonu, natomiast do apartamentów ksi$cia usytuowanych na parterze prowadzi o wej%cie skromniejsze,
w fasadzie pó nocnej. Wynika o to ze spo ecznej
roli Anny Barberini jako najbli#szej #e"skiej krewnej papie#a Urbana VIII. Trójka ksi!#$cych dzieci:
Carlo, Maffeo i Lucrezia oraz ich piastunki, spa a
na poddaszu, gdzie znajdowa a si$ tak#e ksi!#$ca
guardaroba11.
Skrzyd o po udniowe zajmowane by o przez kardyna a Francesco Barberini. Jego pokoje znajdowa y
si$ na piano nobile, symetrycznie naprzeciwko apartamentu Anny Barberini. Prowadzi a do nich wspomniana eliptyczna klatka schodowa (S2). Nast$pnie
poprzez loggie (C10) i wieki salon (funkcjonuj!cy
jako sala dei palafrenieri kardyna a), droga prowadzi a do pierwszej antykamery (C2), gdzie odbywa y
si$ tak#e przedstawienia teatralne ( m. in. 23 lutego
1634 r. wystawiono Sant’ Alessio Gulio Rospigliosiego), potem do kolejnych antykamer, mijaj!c po
drodze kaplic$ (C4), do pokoju audiencjonalnego
(C5), sk!d mo#na by o równie# uczestniczy& w liturgii sprawowanej w kaplicy, oraz do alternatywnego pokoju audiencjonalnego (C6). Wymienione
pomieszczenia, chocia# mniej liczne ni# w apartamencie ksi$#nej naprzeciwko, by y za to znacznie
wi$ksze. Na przyk ad pierwsza antykamera obejmowa a wysoko%ci! dwa pi$tra. Na ko"cu apartamentu
znajdowa a si$ sypialnia (C8) oraz kilka mniejszych
pokoi przeznaczonych jako pomieszczenia zimowe
o charakterze prywatnym, by y bowiem wyposa#one w kominki i tapiserie wisz!ce na %cianach (jako

Ponadto Taddeo Barberini by zmuszony do wynajmowania
okolicznych domów jako mieszka" dla s u#by, pomieszcze" go-

spodarczych takich jak spi#arnie czy pralnie, oraz miejsca dla
powozów i stajni.
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9. Plan parteru Palazzo Barberini, 1628-38, rekonstrukcja; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the
plan, Cambridge, Mass. - London 1990, s. 182
9.Ground ßoor in Palazzo Barberini, 1628-38, re construction; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the
plan, Cambridge, Mass. - London 1990, p.182

materia izolacyjny), za% ich okna by y skierowane
na po udnie.
Ten miejski pa ac Barberinich, m. in. ze wzgl$du na brak wewn$trznego dziedzi"ca, by czasami
traktowany jak villa suburbana, lecz zdaniem Patricii Waddy mia by&, w przeciwie"stwie do Casa
Grande, widocznym w Wiecznym Mie%cie znakiem
pozycji i presti#u rodu Barberinich.
Przeznaczenie poszczególnych pokoi nie by o stae – zmienia o si$ w zale#no%ci od tego, kto je ak82

tualnie zajmowa : na przyk ad apartament ksi$cia
stawa si$ mieszkaniem ksi$#nej, b!d' garderoba
przekszta ca a si$ w zbrojowni$. Nale#y podkre%li&
praktyk$ niemal nieustannych prac budowlanych
w pa acach arystokracji rzymskiej, ich formy architektoniczne i funkcje zmienia y si$ w zale#no%ci nie
tylko od zmian w stylach artystycznych, ale przede wszystkim czynników spo ecznych (aktualnego
stanu rodziny i jej oÞcjalnego statusu). Planowanie
przestrzeni pa acu wymaga o praktycznego rozwi!-

zania problemu zamieszkiwania w nim ró#nych ga$zi rodu, co wymaga o od architektów brania pod
uwag$ pozycji spo ecznej ka#dego z cz onków rodziny - aby mo#na by o odpowiednio realizowa&
cnot$ magniÞcencji, oraz ca ego szeregu wymaga"
praktycznych, zwi!zanych z etykiet!, jak! kierowa a si$ %wiecka i duchowna arystokracja rzymska.
Wszytko to musia o by& realizowane przez dwór,
którego famiglia by a liczona przecie# w dziesi!tkach osób. Omawiany pa ac Barberinich wyró#niay spo%ród innych rezydencji rzymskich znaczne
wymiary, a cechowa a przede wszystkim praktyka
kszta towania centralnego salone, który stanowi
kulminacj$ przestrzeni reprezentacyjnej.
Inny przyk ad, który Autorka publikacji nt. siedemnastowiecznych pa aców rzymskich przybli#a
czytelnikowi, to Palazzo Chigi na Piazza SS. Apostoli. Jego pocz!tki si$gaj! po owy roku 1308, kiedy
wybudowano w tym miejscu hospicjum z fundacji
Antonii Benzoni. W wieku XV zabudowania nale#a y do ko%cio a San Nicola de TuÞs, a nast$pnie
%w. Katarzyny Sienie"skiej. W ko"cu tego stulecia
powsta na tym terenie pa ac rodziny Mandosi, za%
obok wzniesiono siedzib$ ksi!#!t Gallicano z rodu
Colonna. Kolejne rozbudowy przypad y na czas zamieszkiwania u ksi!#!t Gallicano kardyna a Francisco Guzmána de Avila, który wynajmowa pa ac
w latach 1596-1606, wówczas m. in. poszerzono
jego fasad$. W roku 1622 Camillo i Pierfrancesco
Colonna z powodu d ugów byli zmuszeni sprzeda&
podupadaj!ca siedzib$ kardyna owi Ludovico Ludovisi, siostrze"cowi papie#a Grzegorza XV. Pa ac
wkrótce zosta powi$kszony przez dokupienie s!siednich dzia ek, tak#e od rodziny Mandosi. Tym samym pa ac ten powstawa zgodnie z sformu owan!
przez Patrici$ Waddy „regu ! p!czkowania komórkowego”. Wtedy prace we wn$trzach pa acowych
oraz na dziedzi"cu mia y by& prowadzone przez
Carlo Madern$. Kardyna Ludovisi z chwil! otrzymania stanowiska wicekanclerza Ko%cio a Rzymskiego, zamieszka w Palazzo della Cancelleria
i straci zainteresowanie siedzib! przy SS.Apostoli,
wystawiaj!c j! na sprzeda# – odkupi go w 1623 r.
Pierfrancesco Colonna. W po owie wieku zainteresowa a si$ nim rodzina Chigi. Po wyborze w 1655 r.
nowy papie# wywodz!cy si$ z tego rodu, Aleksander VII, zwleka ze sprowadzeniem swojej rodziny
ze Sieny do Rzymu. Dopiero w styczniu 1657 roku
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jego starszy brat Mario Chigi z #on! Berenice i siostrze"cem Agostino zamieszkali w wynajmowanym
pocz!tkowo pa acu przy SS. Apostoli. Gdy Agostino
Chigi w nast$pnym roku po%lubi Virgini$ Borghese
ma #onkowie równie# zamieszkali w tym pa acu.
Mario Chigi, jako g owa rodu, mieszka w apartamento nuovo na piano nobile. Agostino, który uzyska tytu ksi!#$cy w 1659 r., mieszka po przeciwnej stronie w czteropokojowym apartamencie. )ona
Mario zapewne u#ywa a apartamentu po stronie
po udniowo-wschodniej, gdzie mog a przyjmowa&
tak#e go%ci swojego papieskiego szwagra. Jej dwórki zajmowa y pomieszczenia w mezzanino nad ni!.
Natomiast #ona Agostino mieszka a tak#e w mezzanino, nad apartamentem m$#a. S u#ba (famiglia)
mia a swoje pokoje na poddaszu. Wynajmowany dotychczas pa ac zosta zakupiony za 25,000 skudów
w grudniu 1661 roku przez kardyna a Flavio Chigi.
Jak wynika z zachowanych rysunków Carlo Fontany w zbiorach Biblioteki Watyka"skiej, kolejna
rozbudowa (obejmuj!ca tak#e stary pa ac Mandosi),
przypad a na lata 1664-1667 i by a dzie em Felice
della Greca (jego plany zak ada y istnienie dwóch
rezydencji, z osobnymi klatkami schodowymi i saloni) (il. 10), za% Bernini zaprojektowa trzycz$%ciow! fasad$, której dominant$ stanowi %rodkowy
pseudoryzalit (pierwotnie siedmioosiowy, po 1745
r. zosta przebudowanej przez Nicola Salvi i Luigi
Vanvitelli) z kolumnowym portalem uj$tym toska"skimi kolumnami d'wigaj!cymi balkon, nad którym
znajduje si$ na osi znacznych rozmiarów kartusz
herbowy12. Zastosowanie przez Berniniego wielkiego porz!dku korynckiego w piano nobile by o w architekturze rzymskiej nowatorskie13. W czasie prac
budowlanych rodzina wyprowadzi a si$ z pa acu,
cz$%ciowo go wynajmuj!c dworzanom i studentom.
Przebieg tej rozbudowy, powstaj!ce dekoracje (m.
in. freski) oraz wyposa#enie, wynika y z przewidywanych funkcji (na przyk ad osobne sale audiencjonalne kardyna a dla „szlachty i pra atów” oraz
dla pozosta ych go%ci). Pojawi y si$ – w znaczniejszych pomieszczeniach - „francuskie” marmurowe
kominki; równie# wymieniano portale z trawertynu
na marmurowe z Portasanta. Powi$kszano pokoje,
burz!c %ciany. Do galerii przywieziono kolekcj$ 92
rze'b. Zbudowano stajnie (w tym pomieszczenia na
24 powozy), ale zlikwidowano kuchnie i jadalni$ dla
s u#by (cz$%& mog a przygotowywa& sobie posi ki
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10. Felice della Greca, projekt piano nobile Palazzo Chigi, Biblioteca Apostolica Vaticana; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman
Palaces. Use and the art of the plan, Cambridge, Mass. - London 1990, s. 299
10. Felice della Greca, project for Palazzo Chigi, piano nobile, Biblioteca Apostolica Vaticana; P. Waddy, Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan, Cambridge, Mass. - London 1990, p. 299

w swoich pokojach). Najbardziej reprezentacyjne
pomieszczenia znajdowa y si$ od frontu, za fasad!
Berniniego. W powstawanie nowego kszta tu pa acu
by czynnie zaanga#owany papie# Aleksander VII.14
Pa ac sta si$ miejscem spotka" elity intelektualnej
Wiecznego Miasta: w salonie odbywa y si$ przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne oraz zebrania
Accademia degli Sfaccendati; w bibliotece zebrano 8600 ksi!#ek i 2665 manuskryptów. Po %mierci
Flavio Chigi w 1693 r., jego dziedzic ksi!#$ Agostino wynaj! pa ac Livio Odescalchi, ostatecznie za%
w 1745 jego siostrzeniec Baldassarre kupi pa ac za
90000 skudów. Warto przypomnie&, i# w pa acu do
1702 r. mieszka a Maria Kazimiera Sobieska (jej
apartament mia y charakter reprezentacyjny – okna
wychodzi y na Via del Corso) z ojcem Henri de la
Grange d’Arquien (który otrzyma kapelusz kardynalski od papie#a Inocentego XI). Królowa uczest-

O roli tego papie#a w dziejach architektury barokowego Rzymu zob. R. Krautheimer, The Rome of Alexander VII, 16551667, Princeton 1985.
14
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niczy a w #yciu intelektualnym i religijnym Rzymu,
jako cz onek Accademia dell’Arcadia czy te# wtedy,
gdy w grudniu 1700 wraz z synami otwiera a Drzwi
*wi$te Bazyliki watyka"skiej na rozpocz$cie Roku
Jubileuszowego.
Dzieje pa aców w nast$pnych stuleciach przebiega y bardzo ró#nie. Casa Grande Barberninich,
w 1734 roku zosta zakupiony przez zakon karmelita"ski, za% cz$%& budynku zosta a przekszta cona
w kamienice czynszowe. Cz$%& Pa acu Borghese,
poza apartamentami ksi$stwa, zajmuj! biura Ambasady Hiszpanii. Pa ac przy Czterech Fontannach
zosta z czasem przekszta cony w muzeum; pa ac
Chigi kupi a rodzina Odescalchi, dwukrotnie go
pó'niej powi$kszaj!c; ta rodzina mieszka w pa acu
do dzisiaj, wynajmuj!c cz$%& pomieszcze" m.in. na
sklepy. Podsumowuj!c przedstawione badania ana-

lityczne i porównawcze, mo#na za Patrici! Waddy
podkre%li& wspóln! cech$ ich siedemnastowiecznej architektury, któr! by proces wykorzystywania
dawniejszych za o#e" w celu stworzenia swoistej
ramy, na niej mo#na by o nieustannie dopasowywa&
uk ady przestrzenne do aktualnych potrzeb. Nawet
dwudziestowieczne prace przystosowawcze mog y
by& atwo przeprowadzone dzi$ki stosowaniu tej zasady w poprzednich wiekach.
Mo#na tak#e zauwa#y&, #e wielcy architekci
rzymskiego baroku byli anga#owani jednocze%nie

do ró#nych projektów. Maderna na przyk ad równocze%nie zajmowa si$ pa acami Barberinich i fasad! Bazyliki %w. Piotra; Bernini w czasie prac nad
kolumnad! przed bazylik! watyka"sk!, projektowa
stajnie dla kardyna a Chigi. Studia nad architektur! Rzymu w wieku siedemnastym musz! bra& pod
uwag$ wiele ró#norodnych czynników, które pozwalaj! zobaczy& sztuk$ tego Miasta w pe ni jego
barokowego blasku.
Tomasz Dziubecki, dr, adiunkt
Wydzia! Architektury
Politechniki Bia!ostockiej
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