ROLA RZE(B W ARCHITEKTURZE NOWO)YTNYCH ZA*O)E+ PA*ACOWOPARKOWYCH NA PRZYK*ADZIE BIA*EGOSTOKU I RADZYNIA PODLASKIEGO
TOMASZ DZIUBECKI
STRZESZCZENIE
Badania nad nowo"ytn architektur pa#acow w Polsce wymagaj uwzgl$dniania wielu czynników sk#adaj cych si$ na rozumienie jej formy i znaczenia. Niema# rol$ odgrywa rze'ba.
Wobec wielu zniszcze& dziejowych, jakim ulega#o wyposa"enie
i dekoracja rezydencji magnackich w Polsce, szczególnej uwagi
wymagaj dzie#a sztuki rze'biarskiej nale" ce do najwybitniejszych przyk#adów osiemnastowiecznej architektury pa#acowej

w Polsce – za#o"e& pa#acowych w Bia#ymstoku i Radzyniu Podlaskim. Rozleg#e analizy ikonograÞczne pozwoli#y uchwyci!
symboliczne funkcje rze'b tych za#o"e&, okre%laj c wielowarstwow warstw$ znacze& architektury rezydencji magnackich
w odniesieniu do kultury epoki saskiej.
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ROLE OF SCULPTURE IN ARCHITECTURE OF THE 18th CENTURY PALACES
ABSTRACT
Research on the history of the architecture of palaces in Poland
of the 18th c. requires analysys of various factors which determine their form and meaning. Because of historical loses happened during centuries, it is highly recomendable to turn attention of scholars to the remaing genuine sculptures in the palaces
of Bialystok and Radzyn Podlaski. The extensive research based

on iconographical method enabled to describe the importnat rôle
of the sculpture, which created their symbolism using cultural
codes of the epoch, based on ancient mythology, crucial for the
multilevel meaning of each of the residences.

W pewnym uproszczeniu przyj ! mo"na, "e badania prowadzone nad pa#acami epoki nowo"ytnej
koncentruj si$ g#ównie na okre%leniu chronologii
ich budowy, analizie planów, ustaleniu autorstwa,
co sprowadza zazwyczaj histori$ architektury do
dziejów rozwi za& technicznych oraz ich determinant historycznych. Historycy architektury rzadko
zauwa"aj rze'by, traktuj c je co najwy"ej jako ornament czy niemal abstrakcyjn dekoracj$ - „dodatek”. Badanie rze'b na fasadach, we wn$trzach czy
w otoczeniu budowli rezydencjonalnych pozostawia
si$ historykom sztuki, znawcom malarstwa i rze'by.
Akademicka praktyka podzia#u obszaru bada& na
niejako osobn histori$ malarstwa, rze'by i architektury (wraz z dalej id cymi specjalizacjami) powoduje, "e cz$sto umyka pe#ny wyraz dzie#a sztuki

rozwa"anego jako ca#o%!. Wszak ju" Witruwiusz pisa#, "e architekt, # cz c praktyk$ i teori$, „powinien
opanowa! sztuk$ pisania, by! dobrym rysownikiem,
zna! geometri$, mie! du"o wiadomo%ci historycznych. Powinien s#ucha! Þlozofów, zna! muzyk$...”.
Od umiej$tnego obcowania z najwa"niejszymi zjawiskami kultury zale"y bowiem kreatywno%! architekta. Te same wymagania powinny zatem dotyczy!
i historyka architektury, zw#aszcza zajmuj cego si$
dzie#ami sztuki o tak rozbudowanej strukturze, jak
nowo"ytne rezydencje na terenie Europy. Analiza
dekoracji XVIII-wiecznych pa#aców Jana Klemensa
Branickiego w Bia#ymstoku oraz Eustachego i Marianny Potockich w Radzyniu Podlaskim przybli"a
sposób funkcjonowania rze'by w architekturze rezydencjonalnej tego okresu1.

1
Przedstawione ustalenia na podstawie T. Dziubecki, Programy
symboliczne i funkcje ceremonialne rezydencji magnackich. Pu-

awy-Bia ystok-Radzy! Podlaski-Lubartów w latach 1730-1760,
Warszawa 2010.
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Chocia" obie rezydencje – jak wiele innych zabytków w Polsce – nie unikn$#y w ci gu wieków
rabunków i zniszcze&, na miejscu zachowa#y si$
oryginalne rze'by z czasów ich %wietno%ci. W obu
przypadkach s to dzie#a warszawskiego artysty
Jana Chryzostoma Redlera. Analiza wybranych elementów, sk#adaj cych si$ na Gesamtkunstwerk obu
barokowych rezydencji, przybli"y rol$, jak w ich
strukturze odgrywa#y rze'by.
Pa ac Jana Klemensa Branickiego
w Bia ymstoku
Przekraczaj c #uk triumfalny Bramy Zegarowej pa#acu dostrzegamy mi$dzy avant cour a cour
d’honneur dwie grupy rze'biarskie (z 1758 r.),
przedstawiaj ce walki Herkulesa (il. 1). Spo%ród
dwunastu prac Herkulesa znalaz#y si$ tutaj dwa
przedstawienia, najcz$%ciej wyst$puj ce w nowo"ytnej sztuce europejskiej2. Rze'ba po lewej stronie
ukazuje walk$ herosa ze smokiem Ladonem3, za% po
prawej stronie scen$ walki z Hydr Lernejsk . Symbolika herkulejska by#a w nowo"ytnej ikonograÞi
bardzo bogata. Posta! Herkulesa by#a powszechnie
wykorzystywana przez w#adców europejskich4, nadawa#a im blask heroicznych cnót: m$stwa, rozwagi,
rozumu i sta#o%ci5. Heinrich Peter Groskurth wykona# na przyk#ad dla Augusta II medal z wizerunkiem
w#adcy na awersie, a na rewersie ukaza# Herkulesa
pokonuj cego hydr$ opatrzony napisem „Adversis resistendum prudentia” (przeciwno%ci odpiera!
przezorno%ci ). Czynnikiem kszta#tuj cym ikonograÞ$ herkulejsk w sztuce europejskiej by#a te"
propaganda polityczna Ludwika XIV. Na medalu
2
Dwana%cie prac Herkulesa znajdowa#o si$ na fryzie %wi tyni
Zeusa w Olimpii, które w ten sposób okre%li#y jej ikonograÞczny kanon w sztuce antycznej. W epoce nowo"ytnej ikonograÞa
prac Herkulesa mia#a swoje 'ród#o w p#askorze'bach na sarkofagach i o#tarzach rzymskich. Przyk#adem najbli"szym mo"e by!
o#tarz z I wieku ze zbiorów Muzeum Latera&skiego, znany m.in.
z graÞki w Hercules ethnicorum ex variis antiquitatum reliquiis delineatus, additis...modernis...quibusdam...picturis wydanej
w Berlinie w 1705 roku. Rze'ba Herkulesa walcz cego z Hydr
Lernejsk znajduje si$ w pó#nocnym wej%ciu do katedry ßorenckiej Porta della Mandorla - A. Boczkowska, Gemine Veneres.
Motywy neoplato!skie w dekoracji reliefowej Kaplicy Zygmuntowskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. LXVII, 2005, nr 1-2, s.
119, J. Banach Herkules Polonus. Studium z ikonograÞi sztuki
nowo"ytnej, Warszawa 1984, s. 55-56.
3
Smok ten strzeg# z#otych jab#ek w ogrodzie hesperyjskim. M.
Sarbiewski w Dii gentium. Bogowie pogan, przek#ad K. S#awecka, Wroc#aw-Warszawa-Kraków-Pozna& 1972, s. 505, pisze
ponadto, i" mia# sto g#ów.

wybitym z okazji pokoju westfalskiego w#adca ten
zosta# ukazany jako depcz cy Hydr$6. Dwa pos gi
Herkulesa zaprojektowa# dla g#ównej fasady Luwru
Gian Lorenzo Bernini i mia#y one oznacza!, i" ka"dy „kto pragnie wej%! do tej królewskiej siedziby,
winien przej%! przez odwag$ i trud”7.
Walka Herkulesa z Hydr nale"a#a do najbardziej
poruszaj cych wyobra'ni$ nowo"ytnych artystów
i zleceniodawców8. Antyczne mity nie by#y w epoce
nowo"ytnej bezpo%rednim 'ród#em ikonograÞi: rol$
t$ pe#ni#a tradycja ikonograÞczna wywodz ca si$
z pó'niejszej literatury. Obok Metamorfoz Owidiusza na sposób obrazowania wp#ywa#y tak"e komentarze i kompendia w rodzaju znanego dzie#a Macieja Sarbiewskiego Dii Pentium9, który pisa#: „To
wszystko, co dotychczas powiedzieli%my o potworach pokonanych przez Herkulesa, mo"na doskonale
odnie%! do obowi zków dobrego w#adcy, tj. t#umienie zamieszek, karanie z#oczy&ców, przestrzeganie
w pa&stwie sprawiedliwo%ci”10.
W sztuce europejskiej notujemy ró"ne znaczenia
odnosz ce si$ do postaci Herkulesa. Walka z Hydr
jest tutaj obrazem zmaga& z fa#szywymi mówcami:
Branicki umieszczaj c w bramie wiod cej na dziedziniec honorowy rze'biarskie wyobra"enie tej walki Herkulesa, chcia# zamanifestowa! – obok innych
znacze& tej sceny - i" potraÞ pi$knie przemawia!, nie
zwodz c s#uchaczy. W systemie demokracji szlacheckiej, w którym przemowy na sejmikach, sejmach
i trybuna#ach by#y wa"nym elementem sprawowania
w#adzy, ta warstwa ikonograÞi herkulejskiej mia#a swoje wa"ne propagandowe przes#anie. Ponadto
inne znaczenia tej sceny zdaj si$ kre%li! sylwetk$
tego magnata jako swoistego arbitra elegancji (a za

4

J. Banach, op. cit.
M. Sarbiewski, op. cit., s. 497.
6
Ibid., s. 80-82.
7
Ibid.
8
Hydra - w " o dziewi$ciu g#owach - gnie'dzi#a si$ w rozlewisku ko#o miasta Lerne. Jedna z tych g#ów by#a nie%miertelna.
W czasie walki Herkulesa – heros walczy# mieczem, nie maczug , jak na analizowanych rze'bach z Bia#egostoku – w miejsce
jednej odci$tej g#owy wyrasta#y dwie nowe. Ostatecznie, przy
pomocy bratanka Jolaosa, przypalaj c p#on c g#owni rany po
odr banych g#owach, Herkules zwyci$"y#.
9
Oprócz wyda& w oryginale lub np. wersjach francuskich, Metamorfozy by#y tak"e znane dzi$ki polskim przek#adom, m.in.
Przeobra"enia Jakuba )ebrowskiego z 1636 roku i Przemiany
Waleriana Otwinowskiego z 1638 roku.
10
„Illa omnia, quae hactenus de domitis monstris ab Hercule diximus egregie applicari possunt ad ofÞcium boni principis seditiones comprimendi, de maleÞcis poenas sumendi, de iustitia in re
publica conservanda.” - M. Sarbiewski, op. cit., s. 520-521.
5

125

1. Bia#ystok, Pa#ac Branickiego, Brama Herkulesów, fot. Autor, 2007
1. Bia#ystok, Branicki Palace, Hercules Gate, photo: Author, 2007

takiego Branicki si$ uwa"a#). Nale"y za Jerzym Banachem zacytowa! Zwierciad o ukrytej prawdy
obrazów, przedstawiaj#ce symbole, emblematy, hieroglify, enigmaty, w ca ej ró"norodno$ci zarówno
materii jak i formy11 jezuity Jacobusa Masena z 1650
roku (i cz$sto wydawane a" do 1714 roku), który
w rozdziale O gigantach, pó bogach i pewnych innych bóstwach ni"szej rangi pisa#, i" Herkules „raz
oznacza pot$g$ i si#$ dzielnego m$"a, który jest
w stanie oskromi! czy to wrogów zewn$trznych, czy
te" nami$tno%ci i gwa#towne porywy duszy; drugi raz
oznacza m dro%!, roztropno%! i wymow$, wskutek
tego jest tak samo obrazem bezwzgl$dnie doskona#ego m$"a – bohatera, a przy tym panuj cego; sk d
tak"e, przypuszczam, u"ywa si$ /Herkulesa/ zamiast
s#o&ca, naj%wietniejszego mi$dzy gwiazdami. (...)
pokona# tylu wrogów, /to/ odnosi si$ albo do bohaterskiej cnoty m$stwa, albo do m dro%ci i roztropno-

%ci m$"a Þlozofa czy mówcy; dzi$ki którym to cnotom ju" to innymi kierujemy oraz /ich/ zwyci$"amy,
ju" samych siebie. Tak te" to, "e Herkules poskromi#
Hydr$, co oznacza, "e lud, który nazywaj Hydr
o wielu g#owach, zosta# ujarzmiony przez w#adc$,
i to albo si# i or$"em, albo rozwag i m dro%ci ; to
samo mo"e nast$pnie oznacza!, i" m$drzec, po wyszydzeniu ich sposobów, prawd pokona# pseudoÞlozofów, albo "e poskromi# w#asn sw " dz$, która
równie" oznaczana jest przez tylekro! od nowa si$
odradzaj c Hydr$”12.
W wielokrotnie wydawanych Adagiach Erazma
z Rotterdamu mo"na by#o czyta!, i" „...wyliczaj
poeci prace Herkulesa, po%ród których najwi$kszym
czynem by#o zabicie Hydry lernejskiej, strasznego
potwora, niemal nie do pokonania, nawet dla tego
herosa. Ten stwór by# dla staro"ytnych symbolem zawi%ci, jak to przedstawia w Listach Horacy...”13. Da-

11

13
Erazm z Rotterdamu, Adagia (Wybór), t#um. M. Cytowska,
Wroc#aw 1973, s. 178.

12

Speculum imaginum...cyt.za J. Banach, op. cit., s. 93.
Ibid.
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lej autor pisa#, cytuj c Carmina Horacego (IV 3, 1516): „Ju" zazdro%! nie o%miela si$ podnosi! g#owy
i zawi%ci nie %miej mnie dotkn ! kwiryty”14. Zatem
walka z Hydr by#a jednocze%nie symbolem zmaga&
z tymi, którzy Branickiemu zazdro%cili: „najrz dniejszy magnat” musia# stawi! czo#a wielu, którzy z zawi%ci patrzyli na jego bogactwa czy pi$kn siedzib$.
Nie ostatnim problemem, z jakim musia# si$ zmaga!
by#a „czarna legenda” budowana wokó# jego osoby.
Zapewne ka"dy z dworów magnackich ten rodzaj
propagandy wobec przeciwników uprawia#15. Posta!
Herkulesa zwyci$"aj cego przeciwników by#a po" danym wzorem dla ka"dego w#adcy i magnata i jednym z najbardziej narzucaj cych si$ symboli.
W westybulu pa#acu bia#ostockiego, u do#u reprezentacyjnych schodów prowadz cych na piano nobile znajduje si$ marmurowa rze'ba pó#nagiego m$"czyzny ostrz cego nó" (il. 2). Zosta#a wykuta przez
Jana Chryzostoma Redlera we wrze%niu 1755 roku16
i jest wzorowana na znanej Þgurze zwanej Arottino
znajduj cej si$ w zbiorach ßorenckiej galerii UfÞzi.
W 1567 roku zosta#a zakupiona przez Medyceuszy
i od 1677 roku, z przerw w czasach napoleo&skich
znajduje si$ we Florencji17. Ten marmurowy pos g
by# w czasach nowo"ytnych cz$sto kopiowany i na%ladowany i z regu#y znajdowa# si$ w ogrodach (np
w Wersalu, przy angielskim pa#acu w Blenheim).
Arrotino rozpowszechniany by# najcz$%ciej za po%rednictwem graÞki, która by#a zapewne wzorem
dla wersji bia#ostockiej, gdy" rze'ba zosta#a wykonana w lustrzanym odbiciu w stosunku do orygina#u18. Przypuszczano, i" „ostrz cy nó"” stanowi
ilustracj$ epizodu z historii antycznego Rzymu, ukazuj c niewolnika, który pods#uchuje knuj cych spisek przeciwko Juliuszowi Cezarowi, Neronowi b d'
Tarkwiniuszom – w zale"no%ci od odnisie& do lektury Tacyta, Plutarcha czy Liwiusza19. Trudno jednak
przypuszcza!, by Rotator bia#ostocki wskazywa# na

14

Ibid., s. 180.
Z rezultatami tego zjawiska musz si$ zreszt zmaga! wspó#cze%ni badacze (zob. uwagi o Augu%cie III: J. Staszewski, August
III Sas, Wroc#aw-Warszawa-Kraków-Gda&sk-*ód' 1989, s. 5-9).
16
Por. T. Dziubecki , Programy symboliczne..., op. cit, s. 90-93.
17
P.P. Pray Bober, R. Rubinstein, Renaissance Artists & Antique
Scuplture, London 1986, s. 75.
18
J. Kowalczyk, Nurt klasyczny w polskiej sztuce pó%nobarokowej, w: Klasycyzm i klasycyzmy. Materia y z Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1991, Warszawa
1994, s. 113. Rze'ba ßorencka m. in. na rycinie w P. Maffei,
Racolta di Statue Antiche e Moderne ..., Roma 1742.
19
F. Haskell, N. Penny, Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven-London 1994, s. 15415

2. Bia#ystok, pa#ac Branickiego, Þgura Rotatora w westybulu,
fot. Autor, 2007
2. Bia#ystok, Branicki palace, Þgure of the Rotateur in the hall,
photo: Author, 2007

jakikolwiek spisek zawi zuj cy si$ w apartamentach hetmana. Nale"y zauwa"y!, "e rze'ba Redlera ró"ni si$ od pierwowzoru g#owa wykutej Þgury,
która odwrócona jest ku górze; zatem m$"czyzna
patrzy w gór$ schodów, znakomicie wpasowuj c si$
w miejsce, gdzie zosta#a umieszczona20. Zatem nale"y poszukiwa! innej interpretacji
W 1686 roku Leonardo Agostini wyrazi# zdanie,
i" rze'ba ßorencka przedstawia niewolnika scytyjskiego, który czeka na rozkaz Apollina, aby przyst pi! do ukarania Marsjasza21. Zasadnicz kwesti

155. Inn interpretacj$ rze'by przedstawia A. Ole&ska, pisz c
o historycznych konkekstach jej powstania w „Sekretne tre$ci”
pa acu w Bia ymstoku, w: Arty$ci w oscy w Polsce XV-XVIII
wiek, Warszawa 2004, s. 641-656, powtarzaj c j w swojej
ksi "ce Jan Klemens Branicki „Sarmata nowoczesny”. Kreowanie wizerunku przez sztuk&, Warszawa 2011; por. moja (T.D.)
recenzja w „Barok. Historia-Literatura-Sztuka” XIX/1(37) 2012,
s. 230-232.
20
T. Dziubecki, Programy symboliczne..., op. cit., s. 91.
21
Tam"e. Marsjasz by# satyrem, który graj c na ßecie wynalezionym przez Aten$ chcia# wspó#zawodniczy! z Apollinem graj cym na lirze. Przegra#, za co bóg kaza# go obedrze! ze skóry:
Owidiusz, Metamorfozy, t#um. A. Kamie&ska i S. Stabry#a, oprac.
S. Stabry#a, Wroc#aw-Warszawa-Kraków 1995, s. 152-153.
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jest tu symbolika apolli&ska, uto"samiaj ca posta!
Jana Klemensa Branickiego z Apollinem, którego na
schodach wypatruje s#uga. Skojarzenie z drastyczn
kar wymierzon Marsjaszowi tak"e musia#o mie!
swoj wymow$ w czasach, gdy jednym z najwi$kszych zmartwie& nie tylko poddanego, ale i szlachcica, by# l$k przed zemst magnata22. Wymowa znacze& tej architektoniczno-rze'biarskiej kompozycji
mia#a z pewno%ci wiele znacze&.. Zgodnie z duchem neoplato&skim odarcie Marsjasza ze skóry odczyta! mo"na jako wyzwolenie pi$kna z ziemskich
okowów23.
Rze'by wype#nia#y równie" park bia#ostockiego pa#acu i by#y rozstawione wzd#u" g#ównej alei.
Inwentarz z 1772 roku wymienia „Þgur osiem kamiennych, bia#o malowanych (...) pomi$dzy temi
Þgurami stoi wazów o%m snycerskiej roboty bia#o
malowanych”24. Wed#ug tego" inwentarza w zespole znajdowa#y si$ 42 pos gi i 32 wazy kamienne
i drewniane25, przy czym wazy by#y w typie hydrii
lub stamnos. Ponadto znajdowa# si$ tam krater kielichowo-wolutowy i waza z g#owami faunów26. Uk#ad
oraz identyÞkacj$ rze'b w alei g#ównej umo"liwia
rycina Michaela Rentza z ok. 1750 roku, wykonana
wed#ug rysunku Jana Klemma (il. 3)27. Rze'by ustawiono na przemian z wazami: na pierwszym planie
po lewej stronie Wenus, po prawej Adonis, kolejne
dwie pary waz i – ju" bardziej hipotetycznie – pary:

Bachus po prawej i Diana po lewej, za ni w tym
samym rz$dzie Flora. Trudno okre%li! Þgur$ staj c naprzeciwko Flory28. Rycina przedstawia postacie stoj ce na postumentach i zwrócone do siebie.
Dla pos gu Wenus pierwowzorem by# pos g Wenus Medici (Florencja, UfÞzi), hellenistyczna kopia
rze'by Praksytelesa, wykonana w I wieku p.n.e.,
odnalezion prawdopodobnie w Rzymie w Domus
Aurea. Notowano j przynajmniej od 1638 roku
w Villi Medici, gdy François Perrier w# czy# trzy
ryciny przedstawiaj ce t$ rze'b$ do swojej antologii najpi$kniejszych pos gów29. Gdy pos gi Wenus
Medycejskiej by#y ustawiane w parach, najcz$%ciej
towarzyszy#y jej pos gi Ta&cz cego Fauna czy Wenus Kallipygos30. Posta! stoj ca naprzeciwko Wenus
w Bia#ymstoku identyÞkowana jest jako Adonis31.
By#a wzorowana – jak mo"na s dzi! m. in. z charakterystycznego u#o"enia prawej r$ki do ty#u oraz g#owy dzika (?) – na rze'bie z Muzeów Watyka&skich
zwanej Adonis b d' Meleager Pighini32.
Kolejna rze'b , któr mo"na zidentyÞkowa! na rycinie Rentza jest posag Diany, ale trudno rozpozna!
na niej odpowiadaj cy jej pos g m$ski. Mo"liwe, "e
by# to Akteon. Pos g Diany jest wzorowany na rze'bie w parku wersalskim d#uta René Fremina (1709)
personiÞkuj cej Wieczór. Natomiast Zdaniem Mariusza Karpowicza, pos g Meleager Pighini33 mia#
by! równie" wzorem kolejnej rze'by przedstawiaj -

22

29

Wiele takich sytuacji opisuje np. M. Matuszewicz, Diariusz
"ycia mego, t.1 1714-1757, t. 2. 1758-1764, oprac. i wst$p B.
Królikowski, komentarz Z. Zieli&ska, Warszawa 1986.
23
E. Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance, London 1958,
s. 142-146; M. Karpowicz, Sztuka O$wieconego Sarmatyzmu.
Antykizacja i klasycyzacja w $rodowisku warszawskim czasów
Jana III, Warszawa 1986 przyp. 154 s. 119.
24
Inwentarz dóbr wszystkich w województwie podlaskim ziemii
bielskiej sytuowanych, tudzie" W.X.L. w powiecie grodzie!skim
b&d#cych, jakote" w województwie ruskim w ziemii przemyskiej
le"#cych, tak"e w woj. krakowskim znajduj#cych si& oraz ca ej
substancji i wszystkich rzeczy ruchomych (...) po $mierci $w.
pami&ci Ja$nie O$wieconego Jana Klemensa Hrabi na Ruszczy,
na Tyczynie, Tykocinie i Branicach Branickiego, kasztelana krakowskiego, hetmana w.k., wg. Tek Glinki w Krajowym O%rodku
Dokumentacji i Bada& Zabytków w Warszawie, opublikowany
w T. Dziubecki, Programy symboliczne..., op. cit., s. 163-203.
25
Ibid.
26
Zob. fotograÞe sprzed 1944 roku w zbiorach Archiwum FotograÞcznego Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.
27
Oprócz ryciny Rentza, do 1944 r. zachowa#y si$ – znane obecnie z fotograÞi - rze'by Diany, Bachusa, Flory oraz nimfy w Archiwum FotograÞcznym Instytutu Sztuki PAN).
28
Por. A. Ole&ska, Analiza kompozycji i dekoracji ogrodu przy
pa acu Jana Klemensa Branickiego w Bia ymstoku, w: Ogród
Branickich w Bia ymstoku. Badania-Projekty-Realizacja, Studia
i Materia#y: „Ogrody” 4 (10), Warszawa 1998, s. 30.
128

F. Haskell, N. Penny, op. cit., s. 325. Rysunek Wenus Medycejskiej mia# w swoich zbiorach np. król Stanis#aw August
Poniatowski, brat hetmanowej Branickiej: E. Budzi&ska, Pour
sa majeste le Roi... Rysunki „Z Antyku” w zbiorach Gabinetu
Rycin Biblioteki Uniwersystetu Warszawskiego. Katalog, Warszawa 1993, s. 9.
30
F. Haskell, N. Penny, op. cit., s. 325-326, por . Ole&ska , op.
cit., s. 37.
31
Adonis narodzi# si$ z kazirodczego zwi zku legendarnego króla Cypru Kinyrasa i jego córki Smyrny (Myrry). Przyszed# na
%wiat wyci gni$ty przez Wenus z drzewa mirry, w które zosta#a
zamieniona jego matka. Owidiusz w dziesi tej ksi$dze Metamorfoz pisa#: „prze%liczne niemowl$ wyros#o wkrótce na pi$knego m#odzie&ca, a wnet na jeszcze pi$kniejszego m$"czyzn$”
Owidiusz, op. cit., ks. X, w. 522-4. Adonis wzbudzi# w Wenus
wielkie uczucie. Kult Adonisa # czy# si$ z kultem Wenus b#ogos#awi cej ziemi$ kwiatami.
32
Ibid., s. 263, zob. P.P. Pray Bober, R. Rubinstein, op. cit., s. 64.
33
M. Karpowicz, G ówne problemy sztuki polskiej 1740-1770, w:
Kultura literacka po owy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice,
red. T. Kostkiewiczowa, Wroc#aw 1992, s. 218, pisze o trawestacji, ponadto uwa"aj c, i" Bachus jest wzorowany na Meleagrze,
nie uwzgl$dni# najpewniej ryciny Rentza, tylko zdj$cie rze'by,
tymczasem na rycinie na pierwszym planie jest Meleager (Adonis), za% na rycinie pos g Bachusa jest ustawiony w g#$bi, po
lewej stronie, w parze z Flor ; por. Ole&ska, op. cit., s. 37-39.

3. Bia#ystok, Widok ogrodu górnego, rycina M.H. Rentza wg rysunku J.H. Klemma, ok. 1750, neg. Archiwum FotograÞczne IS PAN
Warszawa
3. Bia#ystok, View of the upper garden of the Branicki Palace, etching of M.H. Rentz following the drawing of J.H. Klemm, ca. 1750

cej Bachusa. Bia#ostocki Bachus wykazuje wielkie
podobie&stwo do Bachusa tak"e z parku wersalskiego ukazanego jako personiÞkacja Jesieni d#uta Thomasa Regnaudin z lat 1680-1699. Rze'by mog by!
tak"e postaciami: Cerery zamiast Diany, jako bogini
rolnictwa, a Bachus jako bóg winnej latoro%li34.
Typowe wyposa"enie ogrodów pa#aców europejskich stanowi#y wazy w kszta#cie antycznych
kraterów. Najs#ynniejsze to Wazy Pokoju i Wojny
d#uta Jean-Baptiste Tuby’ego i Antoine Coysevox’a
z 1685 roku, ustawione w Wersalu przy stopniach
prowadz cych z tarasu wodnego w stron$ fontanny
Latony. Wed#ug Filippo Picinellego wazy by#y m.in
symbolem honorem distributionis (Lib.XV, s. 250),
oznacza#y tak"e zamo"no%! i hojno%!, zw#aszcza
w kontek%cie Owidiuszowej opowie%ci o Filemonie
i Baucis (Metamorfozy VIII 611-724). Bywa#y równie" atrybutem Fortuny35 i w tym znaczeniu nale"y
je odczytywa! jako dekoracj$ pa#acowych fasad.
Ustawienie w g#ównej alei ogrodu pos gów i waz
wzorowane by#o na uk#adzie Królewskiej Drogi

w Wersalu36. W literaturze zamieszcza je na przyk#ad
Vicenzo Scamozzi w rozdziale XXII De Giardini trzeciej ksi$gi swego traktatu o architekturze i powo#uj c
si$ na Swetoniusza, pisa#, i" cesarz August gustowa#
w pi$knych ogrodach wype#nionych rze'bami37.
Dalej g#ówna aleja ogrodu bia#ostockiego prowadzi#a nad kana#, gdzie ko&czy#a si$ pocz tkowo
balustrad , która zamyka#a ogród górny od strony
pó#nocnej, jak wida! na rycinie Rentza. Natomiast
w 1752 roku zosta# nad kana#em przerzucony most38,
przy którym, jak czytamy w inwentarzu po%miertnym hetmana Branickiego, ustawiono dwie (niezachowane) rze'by: „Na ko&cu mostu stoj dwa gladjatory metalowe trzymaj ce w jednej r$ce pugina#,
a w drugiej tarcz$ (obydwie o#owiane d$te) bia#omalowane, na postumentach kamiennych bia#omalowanych”. Wzorem Þgury gladiatora ustawionego po
prawej stronie (patrz c na rycin$ Rentza) by# s#ynny
pos g Gladiator Borghese, jednak bez tarczy i miecza39. W roku 1638 François Perrier, we wzmiankowanym dziele o rze'bach Rzymu, opublikowa#

34

– zob. G. Sabatier,Versailles ou la Þgure du roi, Paris 1999, s.
231-232.
37
V. Scamozzi, Dell’idea della Architectura Universale, Venezia 1714, s. 325.
38
M.in. S$kowski do Branickiego 15 II 1752 (AGAD - Archiwum Roskie 21/3) – E. )y#ko, Mecenat artystyczny hetmana
Jana Klemensa Branickiego i El"biety z Poniatowskich Branickiej (ca.1709-1809), praca doktorska napisana pod kierunkiem
prof. W. Tomkiewicza, mpis Instytut Historii Sztuki UW, 1963,
s. 28.

Zob. M. Sarbiewski, op. cit., s. 399. Wzory dla Diany (tu jako
Diana Artemis, zob. P.P. Pray Bober, R. Rubinstein, op. cit.,
s. 68.
35
G. de Tervarent, Attributs et symboles dans l’art profane,
Geneve 1958 t. I, szp. 394-395.
36
Trzeba jednak przypomnie!, i" w Wersalu - jak to wynika
z królewskich instrukcji zwiedzania ogrodów – Ludwik XIV,
który pasj$ gromadzenia wszystkiego po to, aby ol%ni! swoim
bogactwem, przek#ada# nad doznania estetyczne – rze'by stanowi#y dla niego raczej punkty topograÞczne ni" artystyczne
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4. Bia#ystok, Pa#ac Branickiego, rze'ba SÞnksa w ogrodzie, fot.
M. Królikowska-Dziubecka, 2007
4. Bia#ystok, Branicki Palace, Sculpture of Sphinx in the garden, photo: M. Królikowska-Dziubecka, 2007

przynajmniej cztery wizerunki tej rze'by. Gladiator
Borghese by# bardzo ceniony, m.in. przez Berniniego. Od ko&ca XVII wieku zacz$to wytwarza! kopie
tego pos gu, które ustawiano parami przy wej%ciach
do ogrodów (m.in w zamku Mirabell arcybiskupa
Salzburga, w Charlottenburgu w Berlinie oraz w rezydencjach angielskich i francuskich; (w Wersalu
by#a jednak tylko kopia gipsowa)40. Druga rze'ba
przy wej%ciu do ogrodu nawi zuje do pos gu jednego z Dioskurów, znajduj cych si$ na Piazza del
Quirinale w Rzymie41. Temat rze'by kojarz cy si$
z waleczno%ci mia# istotne znaczenie w strukturze
39

Odkryta w 1611 r. w Nettuno ko#o Anzio, w kolekcji Borghese
do 1808 roku, kiedy zosta#a wys#ana do Francji i w 1811 r. ustawiona w Pary"u w Salle d’Apollon w Musée Napoléon, obecnie
w Luwrze – F. Haskell, N. Penny, op. cit, s. 221. O rze'bach
pisa# J. Kowalczyk, Les modeles francais dans l’art polonais
a l’epoque du rococo, „Polish Art Studies”, XIV, 1992 s. 227.
40
F. Haskell, N. Penny, op. cit., s. 221.
41
J. Kowalczyk, L’antichita nell’arte tardobarocca.... w: L’Eredita classica in Italia e Polonia nel Settecento, Wroc#aw 1992, s.
207, Ole&ska, op. cit., s. 38.
42
Podobnie uwa"a A. Ole&ska , ibid., s. 41.
43
Wed#ug mitologii greckiej, SÞnks, uskrzydlona lwica o twarzy
i piersiach kobiety, zadawa# zagadk$ otrzyman od Muz; kto jej
nie odgad#, by# str cany w przepa%!. Jedynym, który j rozwi za# by# Edyp. SÞnks (ale bez putta) by# symbolem przyjemno%ci,
wiedzy, czujno%ci. G. de Tervarent, op. cit., t. II, s. 363.

130

symbolicznej rezydencji hetma&skiej. Para gladiatorów stanowi#a swoist klamr$, zamykaj c o% g#ówn za#o"enia, rodzajem pendant dla grupy Herkulesów otwieraj cych dziedziniec honorowy42.
Po przeniesieniu Þgur gladiatorów na drug stron$
mostu, w 1752 roku na ich miejsce ustawiono stoj ce
do dzisiaj dwa kamienne sÞnksy z puttami na grzbietach d#uta Redlera (il. 4)43. Staropolski encyklopedysta Alojzy Osi&ski pisa#, i" „Starodawni stawiali tak"e Spinxy przed ko%cio#ami na znak, i" umiej$tno%!
rzeczy Boskich okryta jest tajemnic . Dawali go tak"e za wizerunek roztropno%ci i s#o&cu, przed którym
nic nie jest zakryte. August piecz$towa# si$ Spinxem,
na znak, i" tajemnice rz dców nie powinny by! odkrywane”44. Ponadto informowa#: „Dzisiaj wyobra"enie Spinxów czyni ozdob$ ogrodów: stawiaj ie na
wzgórkach darniowych, iak dwa Spinxy z marmuru
bia#ego w Wersalu widzie! si$ daj ”45. SÞnksy mog#y
by! tak"e odczytywane jako symbole przenikliwo%ci
umys#u oraz jako stra"nicy i opiekunowie pa#acu46.
Wed#ug obja%nie& Moreleta zawartych w Explication
historique de ce qu’il y a de plus remarquable dans la
maison royale de Versailles, et en celle de Monsieur
à Saint-Cloud z 1681 roku, obecno%! wspomnianych
rze'b sÞnksów z dzie!mi na grzbietach w Wersalu
interpretowana jest jako symbol panowania w#adcy
nad poddanymi47.
Pa ac Eustachego i Marianny Potockich
w Radzyniu Podlaskim
Innym przyk#adem pa#acu, wyposa"onego w rze'by nios ce symboliczne tre%ci, jest rezydencja Potockich w Radzyniu Podlaskim, dzie#o Jakuba Fontany
powsta#e w latach ok 1740-176048.
44

A. Osi&ski, S ownik mitologiczny, z Przy #czeniem Obrazopismu (Jconologia), t. II-III, Warszawa 1808, s. 457.
45
Ibidem, s. 458. Dalej wskazuje m.in. na „Pliniusz lib.VIII”.
46
W. Fija#kowski, Regia solis erat. Ze studiów nad symbolik#
dekoracji wn&trz pa acu w Wilanowie, „Biuletyn Historii Sztuki” t. XXXVI, 1974, nr 3, s. 28.
47
„Pour les deux Sphinx qui sont à Versailles, il seroit à propos
de les expliquer en cette maniere; ils ont le visage et le sein d’une
femme qui porte un bandeau royal, et le reste du corps est d’un
chien, sur lequel il y a un Amour: Ce qui tient de la femme marque la force des Rois, et le corps de chien la Þdélité des Sujets, à
qui il faut joindre l’amour des mesmes Sujets envers leur Souverain.” – cyt. za G. Sabatier, op. cit., s. 78.
48
Podsumowanie bada& nad pa#acem w Radzyniu Podlaskim
przedstawia K. Gombin, Inicjatywy artystyczne Eustachego
Potockiego, Lublin 2009, s. 41-115, jednak (sk din d cenne)
analizy ikonograÞczne rze'b Redlera – oparte zosta#y tylko na
tekstach panegirycznych (s. 81n).

Wej%cie na dziedziniec od strony miasta prowadzi przez bram$ zegarow (il. 5). Wie&cz j – obok
kartuszy herbowych - dwie grupy rze'biarskie wykonane równie" przed Redlera. Po jednej stronie widzimy personiÞkacj$ Architektury Cywilnej przedstawion pod postaci dojrza#ej kobiety z odkrytymi
ramionami, trzymaj cej w r$ku pion i busol$ oraz
plan architektoniczny; po drugiej za% personiÞkacje Architektura Wojskowa, która tak"e zosta#a
ukazana jako dojrza#a kobieta, ubrana szlachetnie
i ozdobiona #a&cuchem (il. 6). Wed#ug Cesare Ripy,
autora popularnego podr$cznika ikonograÞi zatytu#owanego Ikonologia wydanego w roku 1593, #a&cuch powinien by! z#oty i nie%! diament. W r$ku
niewiasta trzyma busol$ i plan fortyÞkacji na rzucie
o%mioboku. Towarzyszy jej jaskó#ka, za% obok le"
motyka i szpadel. PersoniÞkacje radzy&skie ró"ni
si$ zarówno od opisu jak i ryciny z dzie#a Ripy;
przy Architekturze Wojskowej ustawiono okr g#
wie"$ z krenela"em, przy Architekturze Cywilnej
- kolumn$. Zapewne pe#ni one rol$ dodatkowych
atrybutów, potrzebnych dla klarowno%ci symboliki rze'b stoj cych wysoko ponad wzrokiem widza,
który móg#by nie dostrzec rysunku planów fortecy
i pa#acu. Obu postaciom towarzysz putta. To, które
siedzi przy Architekturze Wojskowej spogl daj c na
ni – trzyma w d#oniach otwart ksi "k$; putto przy
drugiej rze'bie, od niej odwrócone – patrzy na trudny obecnie do zidentyÞkowania przedmiot. Spojrzenia obu personiÞkacji skierowane s ku %rodkowi
w dó#, w stron$ wkraczaj cych do pa#acu. Kompozycja symboliczna tych rze'b jest z#o"ona. Postaci
dojrza#ych kobiet oznaczaj prawdziw dojrza#o%!
sztuki architektonicznej oraz w#a%ciw jej doskona#o%! wiedzy. W odniesieniu do Architektury Cywilnej Ripa przywo#uje tu ide$ Witruwiusza o architekturze jako zwie&czeniu wszelkich innych umiej$tno%ci49. Obna"one ramiona rze'b kobiet maj oznacza!
dzia#anie w imi$ doskona#ej bieg#o%ci, czyli sztuki.
Strój zdobi cy Architektur$ Wojskow symbolizuje
inteligencj$, po#yskuj cy diament w z#otym naszyjniku b#yszczy jak sztuka architektoniczna po%ród

49
Zob. Witruwiusz, Dziesi&' ksi#g o architekturze, ksi&ga pierwsza, w: My$liciele, kronikarze i arty$ci o sztuce 1978, s. 62-63.
C. Ripa (op. cit., s. 49): „Dice Vitruvio nel prncipio dell’opera
sua, che l’Architettura e scienza, cioè cognitione de varie cognitioni ornata...”.
50
C. Ripa, ibid.: „Z#oty #a&cuch z diamentem symbolizuje szlachetno%! Architektury Wojskowej, która jest w%ród sztuk najwspanialsza, jak z#oto w%ród metali. Jak diament jest najcenniejszy i najdro"szy w%ród precjozów, tak i forteca jest najcen-

5. Radzy& Podlaski, szkic sytuacyjny Pa#acu Potockich, rys.
A. Owerczuk
5. Radzy& Podlaski, Plan of the Potocki Palace indicating location of the sculptures, elaborated by A. Owerczuk

innych umiej$tno%ci budowlanych50. Jakie znaczenia
nios#y te rze'by w rezydencji radzy&skiej – nie zapowiada#y przecie", "e wkraczamy do siedziby architekta. W kulturze nowo"ytnej uwa"ano, "e sztuka
budowania fortalicji to umiej$tno%! powstrzymywania nieprzyjació#. Jednak architektura wojskowa jest
tak"e sztuk w#adzy par excellence: umiej$tno%ci
utrzymywania poddanych w ryzach51. Symbolika
wykorzystuj ca personiÞkacje Architektury wpisuje
si$ w europejsk tradycj$ ikonograÞi w#adcy52.
Warto podkre%li!, "e w kulturze europejskiej
funkcjonowa#a idea w#adcy-budowniczego personiÞkowana przez króla Salomona, który wzniós#
,wi tyni$ Jerozolimsk . Wybrany przez Boga
i obdarzony przez Niego m dro%ci i bogactwem,
Salomon by# wzorem m drego w#adcy53, nie tylko
fundatora budowli ko%cielnych, ale tak"e budowli
%wieckich, zw#aszcza w epoce nowo"ytnej. Idea ta
# czy#a si$ z biblijnym obrazem Boga jako architekta: budowa %wi ty& i pa#aców by#o na%ladowaniem
Boga i wzorem Salomona realizacj Bo"ego nakazu.
By#o tak"e praktykowaniem cnoty wielmo"no%ci,
niejszym klejnotem ksi "$cym”; t#um. M. Karpowicz, Sztuka
o$wieconego sarmatyzmu, op. cit ., s. 228.
51
Ibid.
52
Na temat teorii w#adcy-architekta w odniesieniu do sztuki
polskiej T. Zadro"ny, Starotestamentowa geneza relacji mi&dzy
twórcami kaplicy Zygmuntowskiej – królem i Bereccim, „Biuletyn
Historii Sztuki” t. LXVII, 2005, nr 1-2, s. 24 i s. 28, przyp. 57.
53
Ibid., s. 23.
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6. Radzy& Podlaski, pa#ac Potockich, brama g#ówna, fot. M.
Królikowska-Dziubecka, 2008
6. Radzy& Podlaski, Potocki palace, Potocki Palace, the main
gate, photo: M. Królikowska-Dziubecka, 2008

magniÞcentiae54. Ta królewska cnota odnosi#a si$
równie" do Apollina55. Atrybutem tej cnoty wed#ug
Ripy by#y plany architektoniczne. W pa#acu wersalskim na plafonie sali Apolla p$dzla Charles’a de
la Dosse personiÞkacja MagniÞcencji towarzyszy
bogowi s#o&ca. Namalowana zosta#a u do#u p#ótna
obok Magnanimitas, i na znak, "e „un de ses effets
principaux c’est de bâtir des temples et des palais”
(jednym z jej skutków jest budowanie %wi ty& i pa54

„MagniÞcentia” – cnota „wielkiego gestu” – odnosz ca si$
m.in. do najwi$kszych wydatków – by#a analizowana przez %w.
Tomsza z Akwinu, Summa teologiczna, kwestie 60 i 64, powo#uj c si$ na Etyk& Nikomachejsk# Arystotelesa - %w. Tomasz
z Akwinu, Traktat o cnotach. Summa teologii, I-II, 49-67, prze#o"y# i oprac. W. Galewicz, K$ty 2006, s. 179 i s. 207. Por. T.
Zadro"ny, op. cit., s. 28 oraz J. Lindow, The Renaissance Palace
in Florence. MagniÞcence and Splendour in Fifteenth-Century
Italy, Aldershot 2007, passim.
55
K. Scott, The Rococo Interior. Decoration and Social Spaces
in Early Eighteenth-Century Paris, New Haven-London 1995s.
81; N. Milovanovic,Les Grands Appartements de versailles sous
Louis XIV 2005. Catalogue des decors peints, Musee National
des chateaux de versailles et de Trianon, Paris 2005, s. 43.
56
J. Baudoin, Iconologie ou explication nouvelle de plusieurs
images, emblèmes et autres Þgures hiérogliphiques des Vertus,
des Vices, des Arts et des Sciences des Causes naturelles, des
humeurs différentes et des Passions humaines. æuvre augmen132

#aców)56 trzyma plan. Budowniczy – magnat – kreuj c swoj siedzib$, w XVIII wieku, cho! zapewne
nie postrzega# siebie jak boga, to funkcjonuj cy j$zyk znacze&, form mitologicznych i odwo#a& literackich nadal odgrywa# istotn rol$57.
Wydaje si$, i" Potocki móg# da! architektowi
Fontanie stosunkowo woln r$k$ w budowie pa#acu nie tylko dlatego, "e w przeciwie&stwie do hetmana Branickiego brakowa#o mu gustu, ale chcia#
upodobni! si$ do Salomona: „... doceni! warto%!
kunsztu i niczym Moj"esz czerpa! chwa#$ z pracy
artysty”, o czym pisa# Alonso Tostado (1400-1455),
w popularnym, cz$sto wówczas wydawanym dziele.
(ostatnia edycja w 1728 r.)58. Ta Salomonowa cnota
mog#a spowodowa!, i" marsza#ek Trybuna#u Koronnego zostanie obdarzony „…obÞcie wszystkim tym,
co Salomonowi mog#o by! potrzebne, by s dzi# lud
sprawiedliwie, m dro%ci , bogactwem i doskona#o%ci cnót wzbudza# zachwyt %wiata i by ,wi tyni nada# wspania# posta!”59.
Równie" sprawowanie dobrych rz dów mia#o
wynika! z praktykowania cnoty wielmo"no%ci. „Ja%nie wielmo"ni” czytali o tej cnocie u Arystotelesa
w Etyce Nikomachejskiej czy w Summie teologicznej %w. Tomasza z Akwinu. Znany szesnastowieczny komentator my%li Akwinaty, Giovanni Lodowico, pisa# w Opus regale „Dla wielmo"no%ci w#a%ciwe jest ponoszenie wielkich kosztów”60. Mia#y to
by! nie tylko koszty „oddzia#ywania politycznego”,
czyli wp#ywania na szlacheckich wyborców w celu
zapewnienia pomy%lnych decyzji, ale tak"e niema#e
koszty ponoszone na rzecz sztuki. Akwinata pisa#:
„Dzie#o bowiem, które jest do zrobienia, zostaje zrobione przez u"ycie sztuki; otó" w tym u"yciu mo"na
uwzgl$dni! i do niego do# czy! jakie% dobro specjalne, dzi$ki któremu dzie#o sztuki i techniki b$dzie
tée d’une seconde partie nécessaire à toutes sortes d’esprits et
particulièrement à ceux qui aspirent à être ou qui sont en effet orateurs, poètes, sculpteurs, peintres, ingénieurs, auteurs
de médalles, de devises, de ballets, et de poèmes dramatiques.
Tirées des Recherches et des Figures de Csar Ripa, moralisees
par..., Paris 1643, t. II, s. 133, cyt. za N. Milovanovic, op. cit.,
s. 36 i s. 134-135.
57
Por. tak"e Morka, op. cit., s. 9.
58
Ibid., s. 26.
59
Summa teologiczna, Kwestia 134, (,w. Tomasz z Akwinu,
Suma Teologiczna, t.21, prze#o"y# i obja%nieniami opatrzy# ks. S.
Be#ch, Londyn 1962, s. 119).
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Ibid., zw#aszcza przyp. 98. N. Elias w The Court Society, New
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40. Zob. tak"e Górska 2005, s. 134.

dzie#em wielkim: rozmiarami, cenno%ci lub dostojno%ci – i to w#a%nie wprowadza w dzie#o wielmo"no%!”61. Innymi s#owy, zadaniem „ja%nie wielmo"nego” by#o budowanie, które jest sztuk opart na
regu#ach; to za% oznacza#o wprowadzanie #adu (gr.
kosmos). Architektura jest tworzeniem swoistego,
nowego universum62.
Dla zrozumienia symboliki pa#acu w Radzyniu
istotne s inne grupy rze'b wykonane równie" przez
Redlera, znajduj ce si$ na skrzyd#ach bocznych pa#acu. Po lewej stronie zosta# przedstawiony jele&,
który zrywa si$ spo%ród pni drzew, a po jego obu
bokach wida! psy, powstrzymywane przez putta
(il. 7). Jest to ilustracja mitologicznej opowie%ci
o Dianie i Akteonie63. Bogini Diana staje si$ w Radzyniu symbolem i mitologicznym kostiumem Marii Potockiej64, której apartament mia# si$ znajdowa!
w zachodniej cz$%ci korpusu pa#acu65; podobnie jak
apartament Marysie&ki Sobieskiej w Wilanowie.
Skomplikowan i niejednoznaczn symbolik$ zawiera przedstawienie rze'biarskie wie&cz ce
wschodnie skrzyd#o pa#acu, po przeciwnej stronie
dziedzi&ca (il. 8). Kluczowym elementem kompozycji jest ko& przeskakuj cy przez co%, co przypomina rocaille’owy ornament mebla (#o"a?), przez
który prze#o"ono obÞt draperi$. Wzorem rze'by
konia mog#y by! ryciny wed#ug kartonów Leonarda da Vinci do Bitwy pod Anghiari, inne, wykonane
na przyk#ad przez Rubensa lub wed#ug antycznych
przedstawie& Faetona, jak sceny z rzymskiego sarkofagu z II w. ze zbiorów UfÞzi we Florencji66.
Ko& móg# nawi zywa# niew tpliwie do ikonograÞi Apollina – co stanowi#oby oczywiste pendant
do symboliki Diany. Zazwyczaj jednak w scenach
z bogiem s#o&ca wyst$puj cztery konie, a zatem
mamy tu do czynienia ze scen o innym znaczeniu. Pauzaniasz, opisuj c w W&drówkach po Hel-

ladzie przybytek Cerery Erynis (Gniewnej) w Onkejon (ks. VIII, 25, 5)67, wyja%nia# jej przydomek
przywo#uj c opowie%! o tym, jak Neptun zapragn #
obcowania z bogini pól - Cerer , gdy ta poszukiwa#a córki. Chc c przed nim uciec, przemieni#a si$
w klacz. Wówczas jednak bóg mórz przybra# posta!
ogiera i: „w postaci ogiera u"y# Cerery do swoiey
" dzy”68. Inspiracj do wykorzystania tego epizodu
mog#a by! dekoracja Salon de Vénus w Wersalu,
gdzie na plafonie przedstawiona zosta#a bogini mi#o%ci p$dzla René-Antoine Houasse’a, koronowana
wie&cem z kwiatów przez trzy Gracje, której w#adzy
poddaj si$ Mars, Wulkan, Bachus i Neptun. Obok
tego plafonu zosta#y przedstawione jako quadri riportati m. in. Za%lubiny Aleksandra i Roksany oraz
seria panneaux dla naszych analiz najwa"niejszych,
ukazuj cych Porwanie Europy, Porwanie AmÞtryty, Pana %cigaj cego Syrinx, Porwanie Prozerpiny,
Apolla i Dafne, Porwanie Kybele, Porwanie Orejtyji i Porwanie Koronis. Wszystkie te obrazy mówi
o przemocy i brutalno%ci powodowanej nami$tno%ci 69. Zatem w przypadku obu rze'b umieszczonych
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Poj$! „mikro%wiat” i „mikrokosmos” w odniesieniu do za#o"enia pa#acowo-parkowego u"y#a M. Szafra&ska, Ogrody humanistów, w: Ogród. Forma-Symbol-Marzenie, Katalog wystawy 18
XII 1998-28 II 1999 na Zamku Królewskim w Warszawie, red.
M. Szafra&ska, Warszawa 1998, s. 84-85.
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Diana (Artemida) by#a dziewicz bogini lasów, zwierz t
i ksi$"yca, siostr bli'niaczk Apollina. Zakochany w bogini
Akteon zaskoczy# j w k pieli, za co bogini zamieni#a go w jelenia, po czym rozszarla#y go jego w#asne psy. M. Sarbiewski,
op. cit., s. 379-383. Opis tego wydarzenia mo"na by#o znale'!
w Przemianach Owidiusza.
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Znacznych rozmiarów rze'ba jelenia uciekaj cego przed
dwoma psami wie&czy bram$ zamku Anet (1547-1552) wybudowanego dla faworyty króla Henryka II, Diany de Poitiers. Architektem zamku by# Philibert Delorme (de l’Orme), który m.in
studiowa# staro"ytno%ci w Rzymie.

7. Radzy& Podlaski, Pa#ac Potockich, rze'ba Architektury Cywilnej, fot. M. Królikowska-Dziubecka, 2008
7. Radzy& Podlaski, Potocki Palace Sculpture of Civil Architecture, photo: M. Królikowska-Dziubecka, 2008

A. Bartczakowa, Jakub Fontana architekt warszawski XVIII
wieku, Warszawa 1970, s. 105.
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8. Radzy& Podlaski, Pa#ac Potockich, rze'ba na fasadzie lewego skrzyd#a pa#acu, fot. M. Królikowska-Dziubecka, 2008
8. Radzy& Podlaski, Potocki Palace, Sculpture on the left wing of the palace, photo: M. Królikowska-Dziubecka, 2008

9. Radzy& Podlaski, Pa#ac Potockich, rze'ba na fasadzie prawego skrzyd#a pa#acu, fot. M. Królikowska-Dziubecka
9. Radzy& Podlaski, Potocki Palace, Sculpture on the right wing of the palace, photo: M. Królikowska-Dziubecka, 2008

10. Radzy& Podlaski, Pa#ac Potockich, rze'ba ZeÞr i Flora na fasadzie ogrodowej pa#acu, fot. M. Królikowska-Dziubecka, 2008
10. Radzy& Podlaski, Potocki Palace, Sculpure of Zephyr and Flora on the garden façade, photo: M. Królikowska-Dziubecka, 2008
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na skrzyd#ach bocznych pa#acu radzy&skiego mo"na
stwierdzi!, i" stanowi alegorie nami$tno%ci zwi zane z pot$g mi#o%ci odnosz ce si$ do obojga ma#"onków Potockich.
W pa#acu Potockiego posta! Neptuna mo"e mie!
inne jeszcze znaczenie. Obok Herkulesa Neptun by#
jedn z najcz$%ciej wykorzystywanych postaci mitologicznych, m. in. jako symbol – paradoksalnie
– rozwagi i panowania nad uczuciami miotaj cymi
cz#owiekiem70. Ponadto uwa"ano w tych czasach, i"
„poeci zwali Neptunami monarchów nieznajomych,
przyby#ych morzem do za#o"enia nowej osady, albo
sprawuj cych rz dy na wyspach...”, co niew tpliwie mo"na odnie%! do Potockiego, któremu Radzy&
(otoczony wodami kana#ów) wnios#a w posagu
"ona71. Neptun wyst$powa# te" jako opiekun murów,
czy wr$cz jako symbol budowniczego72; jego posta!
jest tutaj swoistym odpowiednikiem ikonograÞi Salomona.
Znaczenia tej rze'by mog#y tak"e obejmowa!
symbolik$ p#odno%ci. Ju" w staro"ytno%ci uwa"ano,
i" „Fekunditas jest wyj tkow cnot , która mog#a
by! tak"e symbolizowana ró"ne, czasem niezwykle
subtelne sposoby. (...) Wszelkie sceny lub postacie
mitologiczne maj ce jakikolwiek zwi zek z narodzinami, p#odno%ci , rozrodczo%ci mog#y tak"e – jak
si$ wydaje – stanowi! aluzj$ do "e&skiej fecunditas”73. P#odno%! ksi "$cej ma#"onki, matki sze%ciorga dzieci, mog#a stanowi! argument przy elekcji królewskiej Potockiego: „PersoniÞkuje g#ównie
p#odno%! cesarzowych, ale mo"e czasem te" symbolizowa! p#odno%! i "yzno%! ziemi i kraju”74.
Analiza znaczenia rze'b wskazuje na królewskie aspiracje Potockich, które wi zano z atmosfer
oczekiwania na %mier! Augusta III. Niemal wszyscy magnaci oczekiwali wówczas elekcji „Piasta”,
st d siostra Eustachego Potockiego, kasztelanowa
kamie&ska Katarzyna Kossakowska, zach$ca#a go
do podj$cia odpowiednich kroków, które przygoto-

wa#yby jego kandydatur$ (m. in. do porozumienia
z Franciszkiem Salezym Potockim).
W westybulu rezydencji Potockich u stóp schodów znajdowa#a si$ zaginiona dzi% rze'ba, któr poprzez analizy porównawcze mo"na zidentyÞkowa!
jako kopi$ antycznego Spinario ze zbiorów Musei
Capitolini75. Notowana ju" w XII wieku, kiedy znajdowa#a si$ przed Pa#acem Latera&skim w Rzymie,
zosta#a po 1471 roku przeniesiona do Palazzo dei
Conservatori, gdzie znajduje si$ do dzisiaj (z przerw w latach 1797-1816 sk d zosta#a zabrana do
Pary"a)76. Uwa"ano, i" przedstawia pastuszka imieniem Martius, który nios c wiadomo%! dla Senatu
Rzymskiego nie zwa"a# na cier& w nodze - wyci gn # go dopiero po spe#nieniu misji. Sta# si$ zatem
symbolem wierno%ci. W Radzyniu Podlaskim jednak, bior c pod uwag$ szeroki kontekst symboliki
rze'b na fasadach dziedzi&ca odnosz cy si$ do Marii i Eustachego Potockich – by# zapewne symbolem
ich wierno%ci ma#"e&skiej77.
Analiza znacze& pa#acowych rze'b nie mo"e pomin ! p#askorze'by tympanonu w ryzalicie %rodkowym fasady ogrodowej pa#acu. Przedstawia
ona m#odzie&ca z dwiema parami owadzich skrzyde#, unosz cego si$ nad siedz c u do#u nimf . Na
gzymsie w osi naczó#ka oraz na przed#u"eniu osi
par bocznych pilastrów znajduj si$ trzy pe#noplastyczne rze'by przedstawiaj ce Gracje. M#odzieniec - ZeÞr - zosta# przedstawiony zgodnie z opisem
Ripy: „czaruj cy ch#opiec ze skrzyd#ami i wyd$tymi
policzkami”. Nie trzyma, co prawda, %piewaj cego
#ab$dzia o rozpostartych skrzyd#ach, ale na skroniach ma wieniec z ró"nych kwiatów78. Jest to scena
uwiedzenia pi$knej nimfy Chloris, która przemieni#a
si$ w bogini$ wiosny i kwiatów Flor$, znany motyw
z Fasti Owidiusza. Wyeksponowanie na fasadzie
postaci Flory i ZeÞra stanowi dope#nienie znacze&
obejmuj cych t$ cz$%! przestrzeni rezydencjonalnej, jak stanowi#y ogrody. Scena z Flor i ZeÞrem,
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A. Lutosta&ska, Pa ac w Radzyniu Podlaskim. Etapy kszta towania si& rezydencji na tle rozwoju przestrzennego miasta,
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, XXII, 1977, z. 3, s.
219, pisze o rze'bie „spoczywaj cego ch#opca”, bez dalszych
analiz. Fragment rze'by jest jeszcze widoczny na starych fotograÞach, obecnie rze'ba zagin$#a.
76
F. Haskell, N. Penny, op. cit., s. 308, powo#uje si$ na P. Maffei, op. cit.
77
Ibid.
78
C. Ripa, Iconologia, prze#o"y# I. Kania, Kraków 2002, s. 409.

135

w %wietle tekstu Owidiusza, odnosi si$ do pary ma#"e&skiej – w#a%cicieli pa#acu79.
Podsumowuj c radzy&ska fasada „dla miasta”
czy raczej „dla poddanych”, wykorzystuj c najbardziej powszechn symbolik$ Architektury Cywilnej
i Wojskowej skodyÞkowan w Iconologii Cesare
Ripy, podkre%la#a dystans pana wobec poddanych
dla utrzymania ich w pos#usze&stwie. Z umiej$tno%ci panowania nad poddanymi # czy#a si$ cnota wielmo"no%ci, której wyrazem by#o wznoszenie
wspania#ych budowli - cecha odnoszona do postaci
króla Salomona. Zatem rze'by te nie tylko komunikowa#y m dro%! i zdolno%! s dzenia (cecha królewska, ale w Rzeczypospolitej w#adz$ s downicz mia#
te" marsza#ek trybuna#u lubelskiego, którym by#
Potocki), lecz równie" przypomina#y, i" zadaniem
w#adcy jest wprowadzanie #adu: kosmosu wed#ug
greckich mitów.
Dziedziniec honorowy siedziby Potockiego otacza#y pa#acowe skrzyd#a boczne, których dekoracja
rze'biarska wprowadza#a nowe warstwy symboliczne. Strofy Metamorfoz odczytane przez Mari$
i Eustachego Potockich, lekko i w duchu epoki, stanowi#y inspiracj$ dla tematyki mi#o%ci. IkonograÞa
Diany, odnosz ca si$ do Marii Potockiej mówi nie
tylko o odrzuceniu niewczesnych zalotów Akteona, ale tak"e mo"e si$ga! do starej tradycji symboliki lunarnej zwi zanej z pierwiastkiem "e&skim80.
Symbolika zwi zana z postaci Diany by#a w ikonograÞi odnoszona do kobiety opiekunki rodz cych
niewiast.
Po drugiej stronie dziedzi&ca znalaz#a si$ niezwyk#a rze'ba, w której dominuj c Þgur jest rozszala#y ko&: jego symbolika mo"e by! odczytana w kontek%cie mitycznej opowie%ci o po" daniu Neptuna,
zako&czonej zwi zkiem z bogini urodzaju. Kontynuacj$ tych znacze& znajdziemy na frontonie fasady
ogrodowej, gdzie znacznych rozmiarów p#askorze'ba przedstawia owidiuszow histori$ uwiedzionej

przez ZeÞra nimfy Chloris, co ponownie ukazuje
temat uwiedzenia, nawi zuj c do historii Cerery
i Neptuna, przedstawionych na dziedzi&cu.
Niew tpliwie zwornikiem struktury symbolicznej pa#acu Potockich by#a ulokowana w westybulu
rze'ba Spinario: antycznego pos#a&ca – symbolu
wierno%ci. W kontek%cie ikonograÞi mi#o%ci ma#"e&skiej, ewokowanej na fasadach dziedzi&ca, tutaj
– w drodze do apartamentów pa#acowych – idea ta
znajduje swoje dope#nienie. Mi#o%! ksi "$cej pary
realizuje si$ tak"e w arkadyjskiej przestrzeni ogrodów, gdzie panuje wieczna wiosna pod patronatem
Flory. Mi#o%! # cz ca oboje Potockich by#a szeroko
w tamtych czasach znana i opisywana. On jej imieniem nazwa# jurydyk$ warszawsk – Mariensztat;
ona z kolei pisa#a dla& wiersze81.
Pa#ac Potockich – na zewn trz roztaczaj cy splendor w#adzy i m dro%ci – pocz wszy od dziedzi&ców,
przestrzeni ju" bardziej prywatnej – promieniuje znaczeniami odnosz cymi si$ do gwa#townych uczu!
i do p#odno%ci, o czym mówi wszystkie, w wi$kszo%ci kobiece, przedstawienia: Diany i Cerery, a po
przekroczeniu kolejnych progów, Spinaria i Flory.
Wszystkie te dzie#a sztuki mówi , "e jest to pa#ac
„dla niej”, zamieszka#y przez zgodne ma#"e&stwo,
które manifestuje swoje uczucia wyraÞnowanym
i wieloznacznym j$zykiem symboli, znamiennym
dla epoki rokoka82. W podobny sposób sekrety swojej alkowy j$zykiem all’antica wyra"ali Marysie&ka
i jej Celadon w Wilanowie83.
W radzy&skim pa#acu Potockich wszystkie motywy ikonograÞczne zosta#y przedstawione w sposób
%wiadomie niejednoznaczny, mo"liwy do odczytania
na wielu poziomach znacze&. Odnoszenie si$ do sfery emocji w atmosferze lekkiej i przyjemnej zabawy
z go%!mi, gra z tradycj mitologiczn , jest znamienna dla czasów, gdy "ycie nie by#o ju" snem, ale gr
i zabaw 84. Z kolei bia#ostocka rezydencja hetmana
Branickiego mog#a by! postrzegana jako siedziba
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K. Gombin, op. cit., s. 23.
82
M. Górska, Dwór i familia. Wizerunek magnaterii w dekoracji okazjonalnej XVIII stulecia, w: Dwory magnackie w XVIII
wieku. Rola i znaczenie kulturowe, pod red. T. Kostkiewiczowej
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M. Karpowicz, Sekretne tre$ci warszawskich zabytków, Warszawa 1981, s. 120.
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O frywolnym i perwersyjnym gu%cie rokoka pisa# w 1759
d’Alambert (H. Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972, s. 17);
zob. tak"e J. Bia#ostocki, Rokoko: ornament, styl i postawa, w:
Reßeksje i syntezy ze $wiata sztuki, Warszawa 1978, s. 172-176
i M. Karpowicz, G ówne problemy sztuki polskiej lat 1740-1770,
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nowego Apolla, o cnotach herkulesowych, który
by#by godzien korony Rzeczpospolitej. Wprawdzie
polityczny projekt wyniesienia hetmana na tron królewski przekre%li#y wojska carycy Katarzyny, które

zagwarantowa#y wybór Stanis#awa Poniatowskiego,
rodzonego brata jego "ony Izabeli – to architektura
pa#acu utrwali#a niew tpliwie pami$! po hetmanie
jako wielkim mi#o%niku pi$kna.
Tomasz Dziubecki, dr, adiunkt
Wydzia Architektury
Politechniki Bia ostockiej

THE ROLE OF SCULPTURE IN THE ARCHITECTURE OF 18th C. PALACES AND GROUNDS
EXEMPLIFIED BY THE PALACES IN BIA*YSTOK AND RADZY+ PODLASKI
TOMASZ DZIUBECKI

Generally, we can say that research into the architecture of palaces from the modern era concentrates
mainly on describing the chronology of building
processes, analyses of plans, establishing the names
of architects. This means that such a history of architecture becomes a history of technical solutions and
their historical determinants. Historians of architecture rarely notice sculptures, treating them rather
as an ornament or an abstract decoration – simply
an “addition”. Studies of the sculptures on façades
and in interiors or in the surroundings of residences
are left to art historians, specialists in painting and
sculpture. The academic practice of dividing the research into separate areas of history of art, history
of sculpture and history of architecture (not to mention further divisions) results in a failure to notice
the complexity of an object of art. Already Vitruvius wrote that an architect, combining theory and
practice, should master the art of writing, be a perfect draftsman, know geometry, possess historical
knowledge, should also listen to philosophers and
know music. The creativity of an architect is based
on his ability to enter into relationships with the
most important phenomena of culture. The same requirements refer to historians of architecture, especially those who deal with such extensive objects of
art as the modern age palace residences in Europe.

An analysis of the decoration of the 18th c. palaces
of Jan Klemens Branicki (1689-1771) in Bia#ystok
and Eustachy Potocki (1720-1768) in Radzy& Podlaski shows the ways in which sculpture functioned
in the residential architecture of the epoch.1 Though
the two residences – as many in Poland – have not
avoided pillage and devastation over the centuries,
in both cases sculptures by the Warsaw artist Jan
Chryzostom Redler have been preserved in situ.
Based on an analysis of selected components of such
a Gesamtkunstwerk as the two baroque residences,
there can be traced in their structures the essential
role played by sculptures.

1

had its source in the sculptures of Roman sarcophagi and altars;
an example is the altar in the Lateran Museum known from
prints Hercules ethnicorum ex variis antiquitatum reliquiis....
edited in Berlin in 1705. See also A. Boczkowska, Gemine
Veneres. Motywy neoplato!skie w dekoracji reliefowej Kaplicy
Zygmuntowskiej, “Biuletyn Historii Sztuki” vol. LXVII, 2005
no.1-2, p. 119.

The paper is based on research presented in the author’s
book: Programy symboliczne i funkcje ceremonialne rezydencji
magnackich. Pu awy-Bia ystok-Radzy! Podlaski-Lubartów w
latach 1730-1760, Warszawa 2010.
2
The twelve labours of Hercules were sculptured in the freeze of
the Zeus temple in Olimpia, which determined their iconography
in antique art. In the art of the modern age that iconography

Palace of Jan Klemens Branicki in Bia ystok
Crossing the triumphal arch of the Clock Gate of
the palace one can see between the avant cour and
cour d’honneur two sculptures dated 1758, showing Hercules Þghting with the dragon Ladon and
with the Hydra (il. 1). Among the twelve labours of
Hercules the two presented here were the most often seen in European art.2 The rich symbolism of
the Herculean iconography was related to a ruler’s
virtues: fortitude, deliberation, reason and constancy. As an example we can take a medal by Heinrich
Peter Groskurth made for king August II, which,
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