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Jedn¹ z najwa¿niejszych inwestycji budowlanych w Warszawie w drugiej dekadzie
XVIII stulecia by³o powstanie rezydencji Józefa Wandalina Mniszcha (1670-1747)
przy ulicy Senatorskiej. O jej znaczeniu decydowa³y nowatorskie rozwi¹zania archi-

tektoniczne, czynniki polityczne i lokalizacyjne: po³o¿enie przy drodze królewskiej od
Woli oraz blisko�æ pa³acu Saskiego (il. 1). Sprawowany przez w³a�ciciela urz¹d marsza³-
ka wielkiego koronnego warunkowa³ konieczno�æ stworzenia przestrzeni ceremonialnej,
dostosowanej miêdzy innymi do podejmowania poselstw i goszczenia monarchy. Splen-
dor potêgowa³a obecno�æ paradnego, poprzedzonego dekoracyjnym ogrodzeniem dzie-
dziñca, oficyn oraz ogrodu. Przepych cechowa³ równie¿ wnêtrza pa³acu, w którym
organizowano bale, a tak¿e okazjonalne uroczysto�ci, jak np. celebracja oktawy koronacji
Augusta III 24 stycznia 1736 r.1

Geneza i znaczenie niezwykle nowatorskich form architektonicznych obiektu staj¹ siê
w pe³ni czytelne po uwzglêdnieniu roli politycznej i horyzontów intelektualnych w³a�ci-
ciela, a tak¿e dokonywanych w tym okresie przekszta³ceñ siedzib królewskich w Europie.
Najwa¿niejszym punktem odniesienia jest architektura Saksonii. Nale¿y te¿ wspomnieæ,
¿e przy budowie siedziby marsza³ka zatrudniani byli miêdzy innymi rzemie�lnicy pracuj¹-
cy równocze�nie przy rezydencjach Augusta II2.

ALINA BARCZYK
£ód�, Instytut Historii Sztuki U£

Pa³ac �jako¿ nigdzie w Polsce nie masz�.
Saskie inspiracje w architekturze warszawskiej

rezydencji marsza³ka wielkiego koronnego
Józefa Wandalina Mniszcha

1 Alina ¯ÓRAWSKA-WITKOWSKA, Muzyka na polskim dworze Augusta III, Lublin 2012, s. 403.
2 Sebastian Rybczyñski informowa³ listownie Mniszcha: Cie�lê królewskiego dla obrabiania drzewa na dachy przyj¹-
³em; Wroc³aw, Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich (dalej: ZNiO), Archiwum Mniszchów, listy Sebastia-
na Rybczyñskiego z lat 1717-1718, sygn. 2664/I (dalej: 2664/I), k. 17; Spu�ci³em siê na magistra, ¿e wiêcej ni¿ 18
mularzy mia³em mieæ, a on mnie zawiód³, maj¹c królewsk¹ robotê i inne, to ich tam obraca, chocia¿ ode mnie prawie za
nic codzieñ 16 tynfów z ordynansu Im Pan Genera³a bierze, teraz sam muszê siê staraæ o mularzów przyczynienie (ibid.,
k. 21); magister cie�la Niemiec nie tylko swoich cie�li, których przyobieca³ nie doda³ mi na ten tydzieñ, ale jeszcze tych,
których ja zaci¹gn¹³em zgania³ mi, podj¹³ siê pilnej roboty w ¿upie praskiej królewskiej, któr¹ wiatr obali³ (ibid., k. 37).
3 Zob. Anna BERDECKA, Pa³ac Mniszchów przy ulicy Senatorskiej w Warszawie, Warszawa 1951, niepublikowana
praca magisterska, promotor prof. Stanis³aw Lorentz, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki. Za³o¿enie rezy-
dencjonalne omawiali m.in. Aleksander KRAUSHAR, Resursa Kupiecka w Warszawie. Dawny Pa³ac Mniszchów
(1820-1928), Warszawa 1928; Marek KWIATKOWSKI, Pa³ac Mniszchów w Warszawie � ambasada królestwa Belgii,
Warszawa 2009. Za³o¿enie ogrodowe dok³adniej przeanalizowa³a Jolanta PUTKOWSKA, �Ogród przy warszawskiej
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Rezydencja Józefa Wandalina Mniszcha od lat budzi³a zainteresowanie badaczy anali-
zuj¹cych historiê obiektu i za³o¿enia ogrodowego3. Na omówienie oczekuje nadal du¿a
ilo�æ archiwaliów dokumentuj¹cych proces budowlany, a tak¿e dostarczaj¹cych informa-
cji o postaci g³ównego architekta � Burkharda Christopha von Münnicha4. Na wstêpie
warto raz jeszcze podkre�liæ, ¿e autorem (b¹d� wspó³autorem) projektu nie by³ Carlo An-
tonio Bay, jak uznano na podstawie niepoprawnie odczytanej daty w li�cie tego¿ architek-
ta5. Chocia¿ b³¹d ten stwierdzono ju¿ dawno, jednak¿e do dzi� czê�æ badaczy faktu tego
nie dostrzeg³a. Ostatnio jako swoje nowe odkrycie dawno znan¹ w³a�ciw¹ datê og³osi³a
Monika Wyszomirska6. Nie jest te¿ mo¿liwe jednoznaczne potwierdzenie, ¿e list z 1709 r.

rezydencji Józefa Wandalina Mniszcha, marsza³ka wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego�, [w:] �Hortus vi-
tae�. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Andrzejowi Micha³owskiemu, red. Marian ARSZYÑSKI, Andrzej MICHA-
£OWSKI, Warszawa 2001, s. 191-195; ead., �Warszawski zespó³ rezydencjonalny Józefa Wandalina Mniszcha,
marsza³ka wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego�, Prace Naukowe Wydzia³u Architektury Politechniki War-
szawskiej, 2002, t. 2, s. 105-118. Na temat dziejów pa³acu zob. te¿: Alina BARCZYK, �Ambasada Królestwa Belgii w
Warszawie. Forma architektoniczna i jej geneza�, [w:] Pa³ac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy, red. Mariusz
KÊPIÑSKI, Sebastian LATOCHA, Katarzyna SCHATT-BABIÑSKA, £ód� 2016, s. 95-107; Bo¿ena POPIO£EK,
�Bêdzie to pa³ac osobliwej magnificencyi... Rzecz o warszawskim pa³acu Józefa Wandalina Mniszcha, marsza³ka wiel-
kiego koronnego�, [w:] Staropolski ogl¹d �wiata. Nulla dies sine linea. Ksiêga jubileuszowa dedykowana profesorowi
Bogdanowi Rokowi w 70. rocznicê urodzin, red. El¿bieta KO�CIK, Filip WOLAÑSKI, Ro�cis³aw ¯ERELIK, Toruñ
2017, s. 205-218.
4 ZNiO, Archiwum Mniszchów. Listy ró¿nych osób z lat 1716-1791. Lit. M, sygn. 2697/II; (dalej: 2697/II), passim;
ZNiO, 2664/I, passim; KWIATKOWSKI, op. cit., s. 13; POPIO£EK, op. cit., s. 210-212.
5 Data 1719 widnieje w szczegó³owym wykazie listów z teki, w której znajduje siê wzmiankowany list Baya; zob. ZNiO,
Archiwum Mniszchów. Listy ró¿nych osób z lat 1713-1775. Lit. A-Bia, sygn. 2688/II.
6 Monika WYSZOMIRSKA, �Ruch budowlany w Warszawie w dobie Sejmu Niemego z perspektywy pisarza dekreto-
wego kancelarii wielkiej koronnej Sebastiana Fabiana Rybczyñskiego�, [w:] Sejm niemy. Miêdzy mitem a reform¹ pañ-
stwa, red. Micha³ ZWIERZYKOWSKI, Warszawa 2019, s. 333. Badaczka poda³a informacjê, ¿e b³¹d powtarzany jest
nie tylko w pracach sprzed kilku dekad, ale te¿ w najnowszych opracowaniach, m.in. w moim artykule z roku 2016
(BARCZYK, op. cit.). W rzeczywisto�ci Carlo Bay nie zosta³ w nim uwzglêdniony w�ród architektów, którzy brali

1. Pa³ac Mniszchów w Warszawie, fragment Plan de Varsovie
Giovanniego Antonia Rizzi-Zannoniego, 1772. Fot. �l¹ska Biblioteka Cyfrowa
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by³ kierowany do Józefa Wandalina Mniszcha, ani ¿e dotyczyæ mia³ jednej z �fabryk�
z terenu Warszawy. W niniejszym artykule pragnê zarysowaæ kilka wybranych aspektów,

 udzia³ w powstaniu pa³acu Mniszchów przy ul. Senatorskiej, poniewa¿ w³a�ciwa data powstania listu, rok 1709, od lat
nie budzi w¹tpliwo�ci. Ponadto wskazanie przez Monikê Wyszomirsk¹ w przypisie zakresu stron ca³ego artyku³u, który
próbuje zdeprecjonowaæ, nie podaj¹c strony, na której rzekomo b³êdna informacja pojawia siê sugeruje, ¿e do jego tre�ci
nawet nie siêgnê³a.

2. Christoph Burchardt Graf von Münnich, 1737.
Fot. Sächsische Landesbibliothek, Drezno
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obrazuj¹cych skomplikowany proces budowy i nowatorsk¹ formê architektoniczn¹ pa³acu
Mniszcha na tle budownictwa czasów Wettynów7.

Budowa rezydencji marsza³kowskiej

Posesja przy ulicy Senatorskiej (nr hip. 471) zosta³a w³asno�ci¹ Józefa Wandalina
Mniszcha najpó�niej w drugiej dekadzie XVIII w.8 Za moment zakupu przyjmowane s¹
lata 1708-17099 lub rok 171410. Ostatnia z dat wydaje siê bardziej prawdopodobna, mo-
g³aby bowiem wi¹zaæ siê z objêciem rok wcze�niej funkcji marsza³ka wielkiego koronne-

7 Rekonstrukcjê procesu budowlanego i form dawnego pa³acu Mniszchów dokumentuj¹ przede wszystkim zbiory kore-
spondencji z lwowskiej Biblioteki Stefanyka, wroc³awskiego Ossolineum, archiwów i bibliotek warszawskich (AGAD,
BN) oraz krakowskich (BCz, PAU i PAN). Szczególnie cenne informacje zawieraj¹ listy kierowane przez nadzoruj¹ce-
go fabrykê Sebastiana Rybczyñskego oraz przez architekta Burkharda Christopha von Münnicha do Józefa Wandalina i
Konstancji z Tar³ów Mniszchów, a tak¿e pisma przesy³ane przez samego marsza³ka do ¿ony. Wygl¹d g³ównego korpusu,
jak i ca³ego za³o¿enia pa³acowego w poszczególnych fazach udokumentowano na sztychach i obrazach, których naj-
s³ynniejszymi egzemplifikacjami s¹ bordiura planu Ricaud de Tirregaille�a oraz weduta Canaletta. Podstaw¹ dla wery-
fikacji ustaleñ jest te¿ istniej¹ca bry³a pa³acu. Wbrew powszechnie przyjêtym informacjom w obiekcie czytelne pozostaj¹
elementy wskazuj¹ce na pierwotn¹ formê, kszta³towan¹ w XVII i XVIII w. Zniszczenia rezydencji po 1945 r. oszacowa-
no na 85%. W rzeczywisto�ci uszkodzenia murów i fundamentów wynosi³y zaledwie 30%, a ogólny wspó³czynnik
degradacji wyprowadzono ze �redniej uwzglêdniaj¹cej ca³kowit¹ destrukcjê miêdzy innymi dachu i instalacji; zob.
Stefan KRASIÑSKI, Resursa Kupiecka � Senatorska 40, Warszawa 1959, s. 1, maszynopis, Archiwum Sto³ecznego
Konserwatora Zabytków. Jeszcze po po³owie XX stulecia widoczne by³y XVIII-wieczne relikty, wspomniane w pracy
Berdeckiej (op. cit., passim). Wyszczególnienie zakresu ingerencji jest mo¿liwe dziêki dokumentacjom sporz¹dzonym
podczas badañ archeologicznych, projektom odbudowy autorstwa Stanis³awa Brukalskiego oraz rysunkom prezentuj¹-
cym koncepcjê adaptacji na siedzibê Ambasady Królestwa Belgii (zob. Stanis³aw BRUKALSKI, Odbudowa Pa³acu
Mniszchów. Projekt, Warszawa 1949, maszynopis, Archiwum Sto³ecznego Konserwatora Zabytków, passim) i pomia-
rom wspó³czesnym (zob. Gra¿yna MADUROWICZ, Marek TYSZKA, Remont Ambasady Królestwa Belgii w Warsza-
wie. Projekt budowlany � architektura, Warszawa 2001, maszynopis, Archiwum Sto³ecznego Konserwatora Zabytków,
passim). Na weryfikacjê ustaleñ pozwoli³a analiza in situ piwnic oraz kondygnacji naziemnych, zmiany podzia³ów
wnêtrz pozosta³y bowiem czytelne m.in. w dodatkowych wzmocnieniach konstrukcji, wprowadzonych w miejscach
pierwotnego wystêpowania �cian.
8 Teren ten w XV stuleciu nale¿a³ do Baryczków, nastêpnie sta³ siê w³asno�ci¹ ko�cio³a pw. �wiêtego Krzy¿a. W 1556 r.
dzia³kê oddano w tymczasow¹ dzier¿awê Zembrzuskim, a w 1624 r. sprzedano Zygmuntowi Kazanowskiemu, podko-
morzemu wielkiemu litewskiemu, który wybudowa³ drewniany dwór. Maj¹tek odziedziczyli nastêpnie podkomorzy
nadworny koronny, Adam Kazanowski. O budowli mieszkalnej wspomnia³ w Go�ciñcu albo krótkim opisaniu Warsza-
wy Adam Jarzêbski (1643): �Dwór [...] na Reformackiej ulicy� scharakteryzowano jako obiekt o znacznej skali, widocz-
ny z oddali i poprzedzony wielkim dziedziñcem. Dwie drogi dojazdowe prowadzi³y od strony ulicy oraz wa³u. Pokoje
mia³y byæ urz¹dzone �piêkn¹ inwencyj¹�; zob. Adam JARZÊBSKI, Go�ciniec albo krótkie opisanie Warszawy, Warsza-
wa 1909, s. 98. Po �mierci podkomorzego w 1649 r. dwór pozosta³ w rêkach jego ma³¿onki, El¿biety ze S³uszków.
W kolejnych dekadach nastêpowa³a kilkukrotna zmiana w³a�cicieli. Posesjê kupowali kolejno: wojewoda lubelski W³a-
dys³aw Rey, wojewoda poznañski Krzysztof Grzymu³towski. Miêdzy 1692 a 1701 r. teren zosta³ sprzedany przez spad-
kobierców wojewodzie kaliskiemu Feliksowi Aleksandrowi Lipskiemu, inicjatorowi budowy nowego dworu,
niezale¿nego od istniej¹cej wcze�niej drewnianej siedziby. Finalizacjê prac uniemo¿liwi³a �mieræ w³a�ciciela, a sam
grunt sta³ siê przedmiotem sporów miêdzy wdow¹, Urszul¹ z Krasickich, i ksiê¿mi misjonarzami. Duchowni podjêli
wówczas jedn¹ z kolejnych prób przejêcia posesji. Z polecenia zakonników w 1708 r. sporz¹dzono inwentarz, dziêki
któremu zosta³ udokumentowany stan zabudowy. W dokumencie potwierdzono istnienie zarówno dworu drewnianego,
jak i murowanego maj¹cego 20 par drzwi i 34 okna. Za siedzib¹ znajdowa³ siê regularny ogród z sadem. Po uzyskaniu
zado�æuczynienia w wysoko�ci 3000 tynfów ksiê¿a misjonarze zrzekli siê praw do ziemi. Urszula Lipska jako prawowi-
ta w³a�cicielka podjê³a decyzjê o sprzeda¿y maj¹tku; zob. BERDECKA, op. cit., passim; Eugeniusz SZWANKOWSKI,
Ulice i place Warszawy, Warszawa 1970, s. 192; PUTKOWSKA, �Warszawski zespó³ rezydencjonalny��, s. 107;
KWIATKOWSKI, op. cit., s. 9; BARCZYK, op. cit., s. 95-96; POPIO£EK, op. cit., s. 205-206.
9 PUTKOWSKA, �Warszawski zespó³ rezydencjonalny��, s. 106.
10 BERDECKA, op. cit., s. 7.
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go11, choæ oczywi�cie finalizacje analogicznych transakcji niejednokrotnie bywa³y proce-
sami kilkuletnimi12. Powy¿sz¹ teoriê dokumentuje �ród³owo potwierdzony czas budowy
pa³acu � lata 1717-171813. W chwili zakupu na terenie posesji istnia³ murowany, nieukoñ-
czony dwór o 34 oknach, przy którym prace przerwano z powodu �mierci inicjatora budo-
wy, wojewody kaliskiego Feliksa Aleksandra Lipskiego w 1702 r.14 W czasach Mniszcha
obiekt przekszta³cono w wielkoskalowe za³o¿enie rezydencjonalne. Analiza zachowanych
archiwaliów pozwala na jednoznaczne powi¹zanie prac z genera³em Burkhardem Chri-
stophem von Münnichem, który jako in¿ynier wodny i architekt militaris pe³ni³ s³u¿bê
u Augusta II (il. 2). Wcze�niejszy udzia³ w wyprawach wojskowych zaowocowa³ znajo-
mo�ci¹ architektury w³oskiej i francuskiej15. Najwiêkszy wp³yw na jego projekty mia³o
jednak �rodowisko saskie. Warto wspomnieæ, ¿e sam graf zas³yn¹³ jako budowniczy
Twierdzy Pietropaw³owskiej, gdzie kontynuowa³ prace po �mierci Domenica Trezziniego
w 1734 r.16 Wbrew powszechnie przyjêtym ustaleniom Münnich wraca³ jeszcze do War-
szawy w 1721 r., 26 kwietnia i 16 maja 1735 r. wydawa³ w stolicy kolacje � druga z nich
zosta³a zorganizowana z okazji koronacji cesarzowej Anny Iwanowny17. Münnich nie by³
jednak od pocz¹tku odpowiedzialny za tworzenie projektu budowy. W listach do marsza³-
ka wielkiego koronnego z 14 sierpnia i 17 listopada 1717 r. podkre�la³, ¿e wprowadzone
rozwi¹zania (m.in. nowatorski mansardowy dach) pozwol¹ na zwiêkszenie wygody

11 BARCZYK, op. cit., s. 96. Na temat zakresu kompetencji marsza³ka wielkiego koronnego oraz pozycji spo³ecznej
rodów, których przedstawiciele piastowali powy¿sze stanowisko zob. Krzysztof WI�NIEWSKI, Urz¹d marsza³kowski
koronny w bezkrólewiach XVII-XVIII wieku (1632-1736), Warszawa 2015, passim.
12 Analogiczn¹ sytuacjê mo¿na wskazaæ m.in. w Dêblinie, gdzie Józef Wandalin Mniszech mieszka³ przed oficjalnym
przejêciem dóbr. Do �Marsza³ka W. Koronnego uprzejmie nam mi³ego w Dêblinie� skierowany by³ list królewski
z listopada 1725 r., podczas gdy zakup rezydencji nast¹pi³ w roku kolejnym; zob. Aleksander KRÓL, �Dêblin�, Prze-
gl¹d Lotniczy, 1937, nr 10, s. 1362; zob. te¿: Alina BARCZYK, �Akacyja bia³a z £azienek [�], Thuja occidentalis
z Królikarni. Za³o¿enie pa³acowo-ogrodowe w Dêblinie w drugiej po³owie XVIII stulecia� [w:] Ars et Scientia, t. 8, red.
Alina BARCZYK, B³a¿ej CIARKOWSKI, Krzysztof STEFAÑSKI, £ód� 2016, s. 20; ead., Pa³ac w Dêblinie. Inwenta-
rze z czasów Micha³a Jerzego Wandalina Mniszcha, Kraków 2017, s. 9.
13 ZNiO, 2664/I, passim; 2697/II, s. 169-174.
14 BERDECKA, op. cit., s. 5; BARCZYK, �Ambasada��, s. 96; POPIO£EK, op. cit., s. 205.
15 Burkhard Christoph von Münnich urodzi³ siê 9 V 1683 r. w Neuenhuntorf. Specjalizowa³ siê w in¿ynierii wodnej,
s³u¿y³ w armii alzackiej, pe³ni³ po 1701 r. rolê fortyfikatora we wschodniej Fryzji. Jako major korpusu pieszego uczest-
niczy³ w walkach we W³oszech, Niderlandach i Francji. Prace dla Józefa Wandalina Mniszcha i jego ma³¿onki wykony-
wa³ bêd¹c w s³u¿bie u Augusta II. Od 1717 r. by³ generalnym inspektorem si³ polskich, jednak po konflikcie
z Flemmingiem przeszed³ pod zwierzchnictwo cara Piotra I. Przez dwie dekady, w latach 1742-1762, Münnich przeby-
wa³ na zes³aniu na Syberii. Zmar³ w roku 1767; zob. Walter HENTSCHEL, Die sächsische Baukunst des 18. Jahrhun-
derts in Polen, Berlin (Ost) 1967, s. 39-42. Korespondencja Münnicha zachowa³a siê Landesarchiv Sachsen-Anhalt
w Dessau: Korrespondenz Fürst August Ludwigs mit dem Grafen von Münnich zu Sankt Petersburg, 1749-1751, sygn.
Z 70, A 10 Nr. 22; Schreiben des russischen Oberhofmeisters Burkhard Christoph Graf von Münnich (1683-1767) an
die Fürstin Johanne Elisabeth von Anhalt-Zerbst (1712-1760) und Briefe der Großfürstin Katharina von Russland
(1729-1796) an ihren Vater Christian August von Anhalt-Zerbst, sygn. Z 88, F 106 Nr. 24; i w Rosyjskim Pañstwowe
Archiwum Akt Dawnych w Moskwie (Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Driewnich Aktow): Ðàçðÿä XI. Ïåðåïèñêà
ðàçíûõ ëèö XVII-XIX ââ. (êîëëåêöèÿ) Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ëè÷íûå äîêóìåíòû
è ïåðåïèñêà: Ô. Ëåôîðòà, Â. Ìîíñà, À. Ä. Ìåíüøèêîâà, Ï. Ï. Øàôèðîâà, Á. Ï. Øåðåìåòåâà, Ã. È. Ãîëîâêèíà,
À. È. Îñòåðìàíà, Á. Ìèíèõà, Ý. Áèðîíà, Ï. ßãóæèíñêîãî, À. Ï. Âîëûíñêîãî, êí. êí. Êàíòåìèðîâ, Ìóñèíûõ-
Ïóøêèíûõ, Áåñòóæåâûõ-Ðþìèíûõ, Øóâàëîâûõ, Ì. È. Âîðîíöîâà, Í. È. Ïàíèíà, Ã. À. Ïîòåìêèíà, Ï. À. Çóáîâà,
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ä. Ãóðüåâà, À. Ñ. Ìåíøèêîâà, À. Ê. Ðàçóìîâñêîãî è äð., fond 11, op. 1.
16 Józef POKLEWSKI, �Domenico Trezzini (ok. 1670-1734) � architekt Piotra I�, [w:] Arty�ci znad jezior lombardz-
kich w nowo¿ytnej Europie. Prace dedykowane pamiêci Profesora Mariusza Karpowicza, red. Mariusz SMOLIÑSKI,
Renata SULEWSKA, Warszawa 2015, s. 218-219.
17 ¯ÓRAWSKA-WITKOWSKA, op. cit., s. 396-397.
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3. Pa³ac Mniszchów w Warszawie, fragment Prospect von Warschau Franza Conrada Schmidta,
1740. Fot. Sächsisches Hauptstaatsarchive, Drezno

4. Pa³ac Mniszchów w Warszawie, fragment bordiury Plan de Varsovie
Giovanniego Antonia Rizzi-Zannoniego, 1772. Fot. �l¹ska Biblioteka Cyfrowa
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i elegancji obiektu, który wedle zamys³ów poprzednich architektów �przypomina³by ra-
czej koszary ni¿ rezydencjê�18. Do spotkania architekta z Józefem Wandalinem Mnisz-
chem dosz³o prawdopodobnie w stolicy Saksonii, gdzie marsza³ek wielki koronny
przebywa³ regularnie. G³ówn¹ czê�æ inwestycji przeprowadzono do 1718 r., jednak prace
wykoñczeniowe trwa³y jeszcze w 2. po³owie lat 20.19 Rezydencja Mniszchów zyska³a
uznanie wspó³czesnych, zosta³a zaliczona do najbardziej reprezentacyjnych siedzib ma-
gnackich. Uwieczniono j¹ na panoramach C. F. Hübnera oraz Franza Conrada Schmidta
(il. 3), widnieje tak¿e (ju¿ po zmianie pokrycia dachowego, dokonanej przez syna Józefa,
Jerzego Augusta Mniszcha) na bordiurze planu Warszawy Giovanniego Antonia Rizzi-
Zannoniego (il. 4) oraz na obrazie Canaletta (il. 5).

Forma architektoniczna � korpus g³ówny

Dwukondygnacyjny pa³ac Mniszchów przy Senatorskiej zosta³ wzniesiony na rzucie
prostok¹ta o wymiarach oko³o 39,5×19,5 m20. Wi¹zania murów w piwnicach uwidacznia-
j¹ ich pierwotny obrys, stanowi¹cy �rodkow¹, lekko przesuniêt¹ ku wschodowi partiê re-
zydencji. Na obu kondygnacjach zastosowano system dwóch traktów rozdzielonych

18 ZNiO, 2697/II, k. 173-174.
19 BERDECKA, op. cit., s. 7-9.
20 MADUROWICZ, TYSZKA, op. cit., passim; BARCZYK, �Ambasada��, s. 99.

5. Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Pa³ac Mniszchów w Warszawie, 1779,
Zamek Królewski w Warszawie. Fot. Zamek Królewski w Warszawie
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centralnym korytarzem, równoleg³ym do g³ównej fasady (il. 6). Listy z lat 1717-1718,
kierowane do Mniszcha przez prowadz¹cego budowê Sebastiana Rybczyñskiego, obrazu-
j¹ skomplikowany proces inwestycji, której finalizacja opó�nia³a siê g³ównie z powodu
trudno�ci z pozyskaniem wapna oraz braku cegie³, wykupionych do innych �fabryk� war-
szawskich.

Objêcie funkcji marsza³ka wielkiego koronnego by³o mo¿liwe tylko przez najzamo¿-
niejszych magnatów � wielkie sumy poch³ania³y koszty reprezentacyjne21. Jednym z ta-
kich wydatków by³o w³a�nie przeznaczenie ogromnej kwoty na wzniesienie pa³acu przy
Senatorskiej. Zatrudnieni przy budowie Niemcy oczekiwali znacznie wy¿szych wyp³at
ni¿ polscy rzemie�lnicy22 � stawki nie tylko znacznie przewy¿sza³y kwoty wyp³acane
przez senatorów, dla których w tym czasie wznoszono rezydencje w Warszawie, lecz tak-
¿e by³y równe sumom z �fabryk� królewskich23. Na wydatki wp³ywa³o kilka czynników,
decyduj¹cych jednocze�nie o randze inwestycji i splendorze efektu finalnego. Istniej¹cy

21 Skalê wydatków maj¹cych na celu autokreacjê wizerunku w³asnego rodu (w przypadku niektórych marsza³ków nawet
przewy¿szaj¹cych zyski) prezentuje WI�NIEWSKI, op. cit., passim.
22 Pokaza³by[m], ¿e polscy cie�le za abrysem prêdzey i mniejszy[m] kosztem i tak dobrze jak Niemcy wystawiæ go
mog[¹]. Który dach, gdyby ten cie�la Niemiec umar³, ju¿ by stan¹æ nie móg³ i pa³ac bez dachu byæ by musia³ jakom
powiedzia³ Imci Panu Genra³owi [Münnichowi], srodze siê [�] urazi³ (ZNiO, 2664/I, k. 37).
23 Fabryka nie ustaje, coraz wiêcej rzemie�lnika przybieram, tylko o p³acê mam z Niemcami sprzeczkê, którzy sami
drogo bior¹, na tydzieñ po dziesiêæ po dwana�cie tynfów, a nigdzie nie p³aca na wszystkich fabrykach w Warszawie
dro¿ej nad dziesiêæ z³otych szel¹gami [�], lubo na królewskich robotach tak p³ac¹ jak ja dotychczas, ale ja ich nie chcê
regulowaæ do królewskiej fabryki, tylko do miejskich i innych senatorskich, których tu jest dosyæ, a przy ko�cielnych
tylko po o�m i dziewiêæ z³otych p³ac¹ (ZNiO, 2664/I, k. 5); por. POPIO£EK, op. cit., s. 209.

6. Pa³ac Mniszchów w Warszawie, korytarz na pierwszej kondygnacji. Fot. Alina Barczyk, 2016
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wcze�niej dwór przynajmniej w du¿ej czê�ci rozebrano wedle zaleceñ Münnicha, co po-
zwoli³o na uzyskanie lepszego uk³adu sal i zlikwidowanie ciemnych korytarzy prowadz¹-
cych do pieców. Niszczono równie¿ nowo powstaj¹ce �ciany, je�li nie spe³nia³y oczekiwañ
genera³a, co Rybczyñski relacjonowa³ marsza³kowi s³owami: �co tydzieñ albo dwie nie-
dziele robili, to znowu obalali i nowe z fundamentów w inszym miejscu stawiali�24.

In¿ynier by³ tak¿e odpowiedzialny za projekty oficyn, stajni, kuchni, kordegardy25.
Przygotowa³ równie¿ abrysy pa³acowych okien �jakich tu mody w ¿adnym pa³acu nie
masz� � na drugiej kondygnacji mia³y one wysoko�æ 3,57 m, za� nieco mniejsz¹ na parte-
rze. Du¿y koszt wykonania wszystkich 50 sztuk okien (po 25 na kondygnacjê) � �250
talarów bitych�, obejmowa³ jedynie pracê stolarza. Osobno nale¿a³o zleciæ wyrób szyb
i okuæ, zrealizowanych równie¿ wedle abrysów królewskiego genera³a. Do wykoñczenia
okien u¿yto kamienia, z którego wykonano te¿ schody. Zadbano o marmurowe kominy,
gdy¿ �drewniane nie maj¹ tej magnificencyi, co kamienne�26 . Materia³y sprowadzano
z ró¿nych regionów: z Krakowa sp³awiano Wis³¹ wapno, z Szyd³owca pozyskiwano ka-
mieñ, w Gdañsku zamówiono marmurow¹ posadzkê27.

Elewacje g³ównego korpusu oraz oficyn mia³y podzia³y ramowe. Okna obu kondygnacji
zosta³y zamkniête prosto i ujête profilowanymi, uszakowymi obramieniami. Na piano nobi-
le by³y wzbogacone o klucz i wsparte na dwóch konsolach. O charakterze pa³acu decydowa-
³a dekoracja rze�biarska. Osiem bocznych osi elewacji zwieñczono pe³noplastycznymi,

24 ZNiO, 2664/I, k. 13.
25 KWIATKOWSKI, op. cit., s. 13.
26 ZNiO, 2664/I, k. 34.
27 ZNiO, 2664/I, k. 33-34, 46, 52.

7. Pa³ac Mniszchów w Warszawie, elewacja. Od lewej: fragment Prospect von Warschau
Franza Conrada Schmidta, 1740; fragment Plan de la ville de Varsovie Pierre�a Ricaud

de Tirregaille�a, 1762; fragment obrazu Bernarda Bellotta (zob. il. 5), 1779; stan w 1948 r.
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pojedynczymi figurami, a dziewi¹t¹ personifikacjê ustawiono na szczycie frontonu. De-
koracjê dope³nia³a reliefowa kompozycja heraldyczna, wpisana w pole tympanonu. Ana-
logiczne p³askorze�by umieszczono w centralnym polu frontonów bocznych oficyn.

Na prospekcie Schmidta z 1740 r. p³yciny wieñcz¹ poszczególne osie, podczas gdy na
przekazach z drugiej po³owy stulecia, chocia¿by na mapie Ricaud de Tirregaille�a i p³ót-
nie Canaletta, oddzielaj¹ piêtro od parteru (il. 7). Dalsze ró¿nice wyznaczaj¹ zmiany wpro-
wadzone podczas przebudowy (naprawa murów, wymiana czê�ci belek) prowadzonej pod
kierunkiem Jakuba Fontany w czasach Jerzego Augusta Mniszcha: proste przekrycie da-
chowe oraz po³¹czenie korpusu ze skrzyd³em bocznym, wprowadzenie artykulacji pila-
strowej na elewacjach28. Na widokach z 2. po³owy XVIII w. odmiennie prezentuje siê
tak¿e ryzalit poszerzony o dwie osie, ³¹cz¹ce siê z doln¹ czê�ci¹ wypiêtrzenia d�wigaj¹ce-
go trójk¹tny fronton za po�rednictwem sp³ywów wpartych na cokole, na którego skraj-
nych, wy³amanych partiach umieszczono pojedyncze siedz¹ce putta. Brakuje jednak
personifikacji, które wcze�niej rozmieszczono na linii gzymsu. Ze sceptycyzmem mo¿na
siê odnie�æ do ró¿nic w rozmieszczeniu p³ycin. Obecno�æ ram pomiêdzy parterem a pierw-
szym piêtrem potwierdzaj¹ zarówno przekazy ikonograficzne z 2. po³owy XVIII stulecia,
w�ród nich weduta Canaletta, jak i analiza form architektonicznych pa³acu z czasów
przed- oraz powojennych29. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ obecny kszta³t budowli.
Wbrew powszechnie przyjêtej opinii, mury magistralne przetrwa³y w postaci prawie nie-
zmienionej XX-wieczne zniszczenia30. Prospect von Warschau Schmidta sugeruje sto-
sunkowo niewielk¹ odleg³o�æ pomiêdzy otworami okiennymi obu kondygnacji,
skontrastowan¹ z wiêksz¹ powierzchni¹ �ciany w górnej partii fasady, gdzie mia³y znajdo-
waæ siê podzia³y ramowe. W rzeczywisto�ci proporcje s¹ odwrotne. Nie jest mo¿liwe, by
w celu prowadzonej przez Fontanê �naprawy� konstrukcji, a tym bardziej ze wzglêdów
czysto estetycznych przemurowywano okna. Ich pierwotny charakter jest widoczny na
fotografiach dokumentuj¹cych zniszczenia z lat 40. XX w., które ods³oni³y w¹tki cegie³
i wi¹zania murów. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e obecno�æ p³ycin pomiêdzy parterem
a piano nobile pozwoli³a na podkre�lenie skali i reprezentacyjno�ci piêtra. Analogiczn¹
artykulacjê mo¿na odnale�æ w wielu obiektach rezydencjonalnych, które powsta³y
w pierwszych dekadach XVIII stulecia w krêgu oddzia³ywania architektury drezdeñskiej.
Przywo³aæ mo¿na rezydencje królewskie w Warszawie. Dwukondygnacyjny Pa³ac Saski
mia³ elewacje skrzyde³ o piêtrach przedzielonych p³ycinami, a g³ówne wej�cie usytuowa-
no w trójosiowym, wypiêtrzonym ryzalicie z trójk¹tnym frontonem. Analogiczny sposób
opracowania muru powielono na elewacjach Zamku Królewskiego od strony Wis³y, do
którego dostawiono monumentalne skrzyd³o, bêd¹ce pod wzglêdem skali i funkcji no-
wym korpusem. Wedle najnowszych ustaleñ, idea stworzenia dodatkowej przestrzeni
w Zamku ukszta³towa³a siê oko³o 1734-1736 r.31 Na jednym z projektów Gaetana Chiave-

28 BERDECKA, op. cit., s. 25-26. Udzia³ Fontany w pracach przy ul. Senatorskiej jest �ród³owo potwierdzony
w korespondencji z 1754 r.; zob. Aldona BARTCZAKOWA, Jakub Fontana � architekt warszawski XVIII wieku, War-
szawa 1970, s. 128.
29 Stan po II wojnie �wiatowej po�wiadczaj¹ dokumentacje fotograficzne, ekspertyzy i projekty odbudowy (m.in. BRU-
KALSKI, op. cit., passim) oraz wnioski z analizy in situ przeprowadzonej przez Annê Berdeck¹ i Stanis³awa Lorentza
(BERDECKA, op. cit., passim).
30 Por. przyp. 8.
31 Wyniki najnowszych badañ nad dziejami przekszta³ceñ rezydencji prezentowa³ Jakub Sito podczas seminariów na-
ukowych organizowanych na Zamku Królewskim: Przemiany Zamku Królewskiego w Warszawie za panowania Augu-
sta II, 8 czerwca 2015; Przemiany architektoniczne Zamku Królewskiego w Warszawie za panowania Augusta III,
8 grudnia 2016.
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riego dekoracjê nowego korpusu ograniczono do podzia³ów ramowych z miêdzykondy-
gnacyjnymi p³ycinami o wykroju czworok¹ta i skromnych obramieñ otworów okiennych,
które na wszystkim trzech poziomach zosta³y zamkniêto prosto32. Z dachu wyprowadzo-
no pojedyncze lukarny. P³yciny zastosowano tak¿e pomiêdzy piano nobile a drugim piê-
trem dawnych skrzyde³ i pawilonów, uzyskano jednak odmienne efekty za spraw¹
artykulacji wielkoporz¹dkowej, dziêki której nast¹pi³o wiêksze zró¿nicowanie p³asz-
czyzn. Przekaz ideowy dope³ni³y reliefy i pe³noplastyczne rze�by. Twórc¹ zdobieñ by³
Johann Georg Plersch � artysta wi¹zany z dekoracj¹ warszawskiego pa³acu Mniszchów33.
Przebudowê rezydencji Augusta II finansowano wy³¹cznie z funduszy skarbu Rzeczypo-
spolitej, w odró¿nieniu od Nowego Zamku w Grodnie, wznoszonego z funduszy saskich,
czyli pochodz¹cych bezpo�rednio z Drezna. Pomimo nazwy grodzieñska budowla pod
wzglêdem funkcjonalnym i architektonicznym bli¿sza by³a pa³acowi ni¿ zamkowi. Fabry-
kê warunkowa³a zasada organizacji w mie�cie co trzeciego sejmu. Projekt rezydencji
w³adcy wykona³ Carl Friedrich Pöppelmann, wprowadzaj¹c po raz kolejny analogiczne
podzia³y ramowe34. Funkcje polityczne Grodna przyczyni³y siê do rozwoju miasta. Józef
Wandalin Mniszech w li�cie z 1726 r., pisanym po przybyciu na sejm, wspomina³, ¿e
w mie�cie �dworów piêknych pobudowano wiele�.

Na lata 1721-1731/1732 datowane s¹ rysunki projektowe Johanna Christopha von Na-
umanna dla pa³acu my�liwskiego Augusta II Hubertusburg w Wermsdorfie35. Szkice fasa-
dy ukazuj¹ prosto zamkniête okna i p³yciny miêdzykondygnacyjne (il. 8). Parter od piano
nobile oddzielono dodatkowo gzymsem. Na pó�niejszych projektach, wykonanych w 2.
po³owie lat 30. i w latach 40. XVIII w. przez Johanna Christopha Knöffla, widoczne s¹

32 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, d. 30117894.
33 Jak zauwa¿y³ Jakub Sito, Mniszech jako marsza³ek wielki koronny by³ zapewne odpowiedzialny za pilnowanie �fa-
bryki� królewskiej; zob. przyp. 31.
34 Analogie wykazuje te¿ ukszta³towanie dziedziñca, ujêtego bocznymi skrzyd³ami pa³acu.
35 Zbiór rysunków Naumanna znajduje siê w Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Planarchiv w Dre�nie: Signatur/
Inventar-Nr.: M 30 B. Z bogatej literatury dotycz¹cej niniejszej rezydencji wspomnieæ mo¿na chocia¿by artyku³ Steffe-
na Delanga omawiaj¹cy projekty oraz dzieje budowy; zob. Steffen DELANG, �Seine Baugeschichte und Seine Stellung
innerhalb der eurpäischen Schlossbaukunst des 18. Jahrhunderst�, [w:] Die königliche Jagdresidenz Hubertusburg und
der Frieden von 1763, red. Dirk SYNDRAM, Dresden 2013, s. 31-46.

8. Od lewej: Gaetano Chiaveri, projekt przebudowy pó³nocno-wschodniego skrzyd³a Zamku
Królewskiego w Warszawie, przed 1740. Fot. Sächsisches Hauptstaatsarchive, Drezno; Johann

Christoph von Naumann, zamek Hubertusburg w Wermsdorfie, 1721, elewacja.
Fot. Sächsisches Hauptstaatsarchive, Drezno
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bogatsze obramienia otworów okiennych i profile p³ycin36. Jedna z wersji (1743) zak³ada-
³a tak¿e po³¹czenie sal pierwszego i drugiego piêtra (z wy³¹czeniem skrajnych ryzalitów)
oraz wprowadzenie wysokich smuk³ych okien, które mia³y byæ zamkniête pó³koli�cie.
W efekcie p³yciny przeniesiono w górn¹ partiê budowli, wieñcz¹c nimi poszczególne osie,
co jest zbie¿ne z ukszta³towaniem lica muru pa³acu Mniszchów przy Senatorskiej na pro-
spekcie Schmidta z 1740 r. Przywo³ana wcze�niej analiza bry³y wyklucza jednak mo¿li-
wo�æ wystêpowania tego rozwi¹zania w warszawskiej siedzibie marsza³ka wielkiego
koronnego. Szkic Knöffla z 1743 r. jest o blisko æwieræ wieku pó�niejszy ni¿ czas powsta-

36 Projekty w zbiorach drezdeñskiego Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Planarchiv; Signatur/Inventar-Nr.: M 30;
por. DELANG, op. cit., s. 41.

9. Od góry: pa³ac B³êkitny w Warszawie, fragment obrazu Bernarda Bellotta Pa³ac B³êkitny,
1779, Zamek Królewski w Warszawie; pa³ac Prymasowski w Warszawie,

fragment Plan de la ville de Varsovie Pierre�a Ricaud de Tirregaille�a, 1762
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nia Hubertusburga. Ogólny wyraz bry³y pa³acu Wettynów pozosta³ jednak zgodny z cha-
rakterem nadanym mu we wcze�niejszej fazie budowy.

Siedziby monarchy pozostawa³y wzorcem dla magnatów, przyczyniaj¹c siê popularyza-
cji stosowanych w nich uk³adów i sankcjonuj¹c rozwi¹zania, które zyska³y uznanie w po-
przednich dekadach. Rozwój form zwi¹zanych z sask¹ genez¹ wystêpowa³ czê�ciej,
poniewa¿ w �fabrykach� wielokrotnie zatrudniano architektów i budowniczych pochodz¹-
cych z Saksonii b¹d� zdobywaj¹cych wykszta³cenie na terenach niemieckojêzycznych37.

37 O �rodowisku architektoniczno-budowlanym Warszawy czasów saskich zob. HENTSCHEL, op. cit., passim; S³ownik
architektów i budowniczych �rodowiska warszawskiego XV-XVIII wieku, red. Pawe³ MIGASIEWICZ, Hanna OSIEC-
KA-SAMSONOWICZ, Jakub SITO, Warszawa 2016, passim.

10. Przekrój wiê�by dachu mansardowego, ilustracja z Architectura Practica. Die würckliche
und tüchtige Bau-Kunst, so wohl bey Palatiis, als auch Bürgerlichen Häusern Johanna

Christopha von Naumanna (Budißin 1736). Fot. domena publiczna

11. Johann Christoph von Naumann, zamek Hubertusburg w Wermsdorfie, 1727, przekrój.
 Fot. Sächsische Landesbibliothek, Drezno
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Synonimiczny sposób ukszta³towania elewacji udokumentowano na bordiurze planu War-
szawy Ricaud de Tirregaille�a, gdzie przedstawione zosta³y pa³ace Godzkich, Branickich
czy rezydencja prymasa Stanis³awa Szembeka. Zbli¿on¹ artykulacjê, choæ wprowadzon¹
do obiektów o wiêkszej liczbie kondygnacji, zastosowano w górnej partii pa³acu Radzi-
wi³³ów oraz w drezdeñskiej siedzibie Flemminga-Su³kowskiego, co obrazuje miedzioryt
wed³ug rysunku Matthäusa Daniela Pöppelmanna38. Architekt ten, którego dzie³a bez
w¹tpienia wp³ynê³y na twórczo�æ Burkharda Christopha Münnicha, by³ tak¿e autorem
projektów drezdeñskiego pa³acu Jacoba Heinricha von Fleminga (nazywanego Holender-
skim pó�niej Japoñskim)39. Co znamienne, w wymienionych budynkach p³yciny rozdzie-
laj¹ przedostatnie i ostatnie piêtro, nigdy za� nie wieñcz¹ fasady.

Najbardziej nowatorskim rozwi¹zaniem w pa³acu Mniszchów przy Senatorskiej by³o
wprowadzenie mansardowego dachu, po�wiadczaj¹cego zdolno�ci projektowe Münnicha
oraz aspiracje w³a�ciciela. Na podkre�lenie zas³uguje ówczesna �wiadomo�æ prekursor-
stwa konstrukcji. Rybczyñski niejednokrotnie relacjonowa³ w listach, ¿e w obiekcie wi-
doczna jest �cudzoziemska moda�, fabrykê prowadzono �wed³ug trybu saskiego�, a sam
dach mansardowy odczytywany by³ przez obserwuj¹cych budowê magnatów jako bliski
pa³acom w Saksonii i ca³kowicie nieznany w architekturze ziem polskich. Powstawanie
rezydencji wzbudza³o zainteresowanie przedstawicieli wa¿nych rodów, jak chocia¿by re-
ferendarza koronnego Stefana Potockiego i jego ma³¿onki, którzy �przeje¿d¿aj¹c [...]

38 Datowany ante 1736 Ansicht vom Palais Flemming-Sulkowski in Dresden ze zbiorów Sächsische Landesbibliothek
- Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Signatur/Inventar-Nr.: SLUB/KS B1682.
39 Zob. Kristina FRIEDRICHS, Stefan HERTZIG, Henrik KARGE, Das Japanische Palais in Dresden, Petersberg
2019.

12. Matthäus Daniel Pöppelmann, Widok pa³acu Flemminga-Su³kowskiego w Dre�nie,
miedzioryt Johanna Georga Schmidta, przed 1736. Fot. Sächsische Landesbibliothek, Drezno



429PA£AC �JAKO¯ NIGDZIE W POLSCE NIE MASZ�

przypatrowali siê murom i dziwowali siê, ¿e tak prêdko stanê³y, jako¿ dosy¿ wielka ma-
china�40). Pierwsze efekty prac ju¿ in statu nascendi by³y cenione przez wspó³czesnych
przedstawicieli elit41.

Prace nad dachem, prowadzone w latach 1717-1718, by³y tym bardziej zauwa¿alne, ¿e
konstrukcjê uk³adano na dziedziñcu, dziêki czemu mo¿liwe by³o obrabianie materia³ów
i wprowadzanie korekt (np. w k¹cie nachylenia, który nale¿a³o dostosowaæ do lokalnych
warunków klimatycznych). Na konieczno�æ uwzglêdnienia obfitych opadów �niegu wska-
za³ w marcu 1718 r. niemiecki magister cie�la, zatrudniony w tym samym czasie przy
budowie królewskiej ¿upy42. Zgodnie z zapewnieniem, ¿e �drzewa i kosztów ¿a³owaæ nie
bêdê�43, dostarczano nawet trudno dostêpne materia³y (problematyczne okaza³o siê spro-
wadzanie w drugiej po³owie listopada 1717 r. belek d³ugo�ci blisko 17 m44).

13a. Nowy Zamek w Grodnie. Fot. domena publiczna

13b. Pa³ac Saski w Warszawie, fragment Plan de Varsovie
Giovanniego Antonia Rizzi-Zannoniego, 1772.

Fot. �l¹ska Biblioteka Cyfrowa

40 ZNiO, 2664/I, k. 28.
41 Ju¿ w lipcu 1717 r. Rybczyñski zapewnia³, i¿ �piêkna dyspozycyja, wszyscy przyznaj¹� (ZNiO, 2664/I, k. 13).
42 Ten¿e magister [cie�la niemiecki] powiedzia³ mi, ¿e dachu trzeba zni¿yæ na trzy ³okcie blisko, a jak rozumia³, ¿e go
trzeba przyczyniæ dla �niegów, które na dachach, gdy niskie s¹, niespadziste w lód siê obracaj¹ i po tym przez dachówki
przeciekaj¹� (ZNiO, 2664/I, k. 37).
43 ZNiO, 2664/I,, k. 28.
44 W li�cie do Mniszcha Rybczyñski relacjonowa³: Cie�la now¹ mi trudno�æ zada³ podawszy mi regestr drzewa, jakiego
jeszcze potrzebuje sztuk 460, miêdzy którym drzewem potrzebuje belek d³ugich na ³okci trzydzie�ci, grubych na o�m
calów, a takiego d³ugiego drzewa tu trudno dostaæ [�], mi siê zda, ¿e miê tylko chcia³ odstraszyæ takim regestrem,
abym mu nie nagli³ o ten dach, bo jest drzewa ca³y dziedziniec (ZNiO, 2664/I, k. 28).
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45 HENTSCHEL, op. cit., passim.
46 Genera³ Münnich, pomys³odawca korekty abrysów przygotowanych przez innych budowniczych i zmiany sposobu
tradycyjnego przekrycia na dach mansardowy, swoj¹ propozycjê uzasadnia³ zarówno wzglêdami estetycznymi, ekono-
micznymi, jak i funkcjonalnymi. W listach deklarowa³, ¿e dodatkowa przestrzeñ mo¿e byæ wykorzystana do suszenia
prania, a nowatorskie rozwi¹zania konstrukcyjne zapewni¹ oszczêdno�æ i przyspiesz¹ tempo �fabryki� (ZNiO, 2697/II,
passim). W praktyce kwestia czasu i finansów przedstawia³a siê wrêcz przeciwnie (ZNiO, 2664/I, passim).
47 Münnich dokona³ zmian we wcze�niejszym projekcie. Budowê pa³acu rozpoczêto wiêc najpewniej w 1716 r. Zacho-
wana korespondencja jednoznacznie potwierdza, ¿e zastosowanie nowatorskich rozwi¹zañ konstrukcyjnych i estetycz-
nych by³o zas³ug¹ królewskiego genera³a; por. ZNiO, 2697/II, s. 174; ZniO, 2664/I, passim.

Prawdopodobnie dach tworzony wedle abrysów Münnicha by³ pierwszym przyk³adem
tego rodzaju konstrukcji w stolicy Polski, poprzedzaj¹cym powstanie przekryæ po³o¿one-
go naprzeciwko pa³acu B³êkitnego, rezydencji Bieliñskiego, Brühla, jak i pa³acu Pryma-
sowskiego (il. 9)45. Dachy mansardowe mia³y genezê francusk¹, jednak na ziemiach
niemieckich dokonano ich reinterpretacji � w nowej redakcji uzyska³y zmieniony k¹t na-
chylenia oraz charakter koresponduj¹cy z charakterystycznym dla sztuki saskiej sposo-
bem komponowania bry³ i opracowywania dekoracji architektonicznej. W Warszawie
Münnich pos³u¿y³ siê drezdeñsk¹ redakcj¹ form, znan¹ z autopsji zarówno samemu in¿y-
nierowi, jak i w³a�cicielowi rezydencji. Powiêkszenie powierzchni u¿ytkowej stanowi³o
jeden z atutów przekryæ mansardowych (il. 10)46. Powy¿szy aspekt dobrze ilustruje rysu-
nek Johanna Christopha Naumnna z 1727 r. (Sächsische Landesbibliothek), na którym
ukazano przekrój wspomnianego wy¿ej pa³acu Huberstusburg (il. 11). Konstrukcja da-
chowa stanowi blisko 40% wysoko�ci ca³ego budynku od przyziemia do kalenicy. Man-
sardy by³y powszechne w projektach Matthäusa Daniela Pöppelmanna z dwóch
pierwszych dekad XVIII stulecia. Tego rodzaju przekrycie umieszczono miêdzy innymi
na pa³acu Flemminga-Su³kowskiego (il. 12). Spo�ród innych, równie¿ wcze�niej wspo-
mnianych obiektów, dla których zaprojektowano analogiczne zadaszenia, przywo³aæ nale-
¿y królewskie siedziby � pa³ac Hubertusburg oraz Nowy Zamek w Grodnie (il. 13a).
W drugiej z rezydencji dach mansardowy ograniczono jednak do �rodkowego ryzalitu
i skrzyde³ bocznych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje drezdeñski pa³ac Holenderski Flem-
minga. Przedstawiaj¹cy go sztych Johanna Rudolpha Fäscha powsta³ w roku 1715, a wiêc
najwy¿ej dwa lata przed rozpoczêciem prac przy siedzibie Mniszcha przez Münnicha47.
Z rezydencj¹ Mniszcha ³¹czy go zarówno ukszta³towanie g³ównego korpusu, jak i sposób
komponowania przestrzeni ceremonialnej � dziedziñca ujêtego z dwóch stron wolnosto-
j¹cymi oficynami. Teren posesji ogrodzono parkanem o wy³amuj¹cej siê linii. Czê�æ fron-
tow¹ stanowi³y a¿urowe metalowe przês³a przedzielone murowanymi s³upkami, na
których umieszczono pe³noplastyczne rze�by figuralne. Tê dekoracyjn¹, akcentuj¹c¹ ran-
gê rezydencji koncepcjê powielono w warszawskiej siedzibie marsza³ka.

Otoczenie pa³acu � ogród i dziedziniec paradny

Dziedziniec pa³acu móg³by staæ siê przedmiotem odrêbnego opracowania. Przy oma-
wianiu �róde³ inspiracji czytelnych w architekturze rezydencji Mniszcha nie sposób jed-
nak nie wspomnieæ o kilku wybranych analogiach pokazuj¹cych popularno�æ i sposób
kreacji tego typu rozwi¹zañ. Istotna i stale aktualna by³a rola placów przed g³ówn¹ siedzi-
b¹, któr¹ uwzglêdniono ju¿ w pa³acu wersalskim. Wp³yw dziedziñca na ekspozycjê i re-
cepcjê bry³y oraz na rozwój ceremonia³u trafnie oddaj¹ materia³y ikonograficzne, w�ród
nich sztychy i akwarele Israëla Silvestre�a (1621-1691). Osiowo�æ za³o¿eñ podkre�lano
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przez centralnie usytuowan¹ bramê, wkomponowan¹ w liniê ogrodzenia. Redakcja form
w krêgu architektury �rodkowoeuropejskiej w pierwszych dekadach XVIII w. opiera³a siê
czêsto na zamykaniu trzech boków czworobocznego dziedziñca trzema skrzyd³ami pa³a-
cu. W omawianej siedzibie Mniszcha, podobnie jak w pa³acu Holenderskim, budynki
wydzielaj¹ce obszar pozostawa³y niezale¿ne (il. 14). W przypadku skrzyde³ zintegrowa-
nych mamy do czynienia z odrêbn¹ problematyk¹ architektoniczn¹, która w tym miejscu
musi zostaæ pominiêta. Nale¿y jednak podkre�liæ wspóln¹ cechê, opart¹ na sposobie ak-
centowania placu przed g³ównym korpusem. Pod tym wzglêdem interesuj¹co prezento-
wa³ siê Schloss Hoff z mansardowym nakryciem bocznych skrzyde³ (przekszta³cany od
1725), pa³ace w Augustusburgu czy Hubertusburg w Wermsdorfie, dok¹d jesieni¹ przeno-
si³ siê dwór Augusta II. Trzema skrzyd³ami ujêto tak¿e dziedziniec rezydencji wilanow-
skiej. Zw³aszcza w pa³acach miejskich dziedziñce starano siê poprzedzaæ parkanem,
bêd¹cym wyra�n¹ granic¹ miêdzy ulic¹ a przestrzeni¹ reprezentacyjn¹ przynale¿n¹ do
w³a�ciciela. Do ciekawszych rozwi¹zañ tego typu nale¿a³y pa³ace z obszaru niemieckojê-
zycznego, w tym wiedeñski Gartenpalast Harrach, którego oba dziedziñce poprzedzono
parkanami z monumentaln¹ bram¹. Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ wspomnianej ju¿ rezy-
dencji królewskiej w Grodnie, w którym front dziedziñca zamkniêto ogrodzeniem z bo-
niowanymi s³upkami oraz dekoracj¹ rze�biarsk¹.

W �wietle powy¿szych faktów czytelny staje siê nowatorski charakter g³ównego kor-
pusu siedziby marsza³ka wielkiego koronnego, gdzie forma architektoniczna stanowi³a

14. Pa³ac Mniszchów na planie Warszawy Carla F. Hübnera, 2. po³owa lat 30. XVIII w.
Fot. Sächsisches Hauptstaatsarchive, Drezno



432 ALINA BARCZYK

48 Jak zosta³o wspomniane, genera³ by³ tak¿e odpowiedzialny za projekty oficyn; ZNiO, 2664/I, k. 49, 63-64.
49 We wspomnianym wcze�niej inwentarzu z 1708 r. udokumentowano ju¿ istnienie alei lipowej oraz dwóch fontann,
w tym usytuowanej w centrum za³o¿enia, przedstawiaj¹cej �jedn¹ osobê drug¹ d�wigaj¹c¹�; PUTKOWSKA,
�Ogród��, s. 191.
50 ZNiO, 2664/I, k. 54. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje weduta Canaletta z przedstawieniem pa³acu B³êkitnego, na
której zosta³ udokumentowany fragment ogrodu Mniszchów wraz z parkanem.
51 ZNiO, 2664/I, k. 54.

odpowied� na potrzebê sankcjonowania pozycji w³a�ciciela i sprawowania funkcji poli-
tycznych. Równie wa¿na by³a opracowana przez Münnicha48 koncepcja przestrzenna
ca³ego zespo³u rezydencjonalnego49. W czasach Mniszchów przy Senatorskiej wprowa-
dzono rozwi¹zanie w typie entre cour et jardin. Osiowo�æ za³o¿enia zosta³a zachwiana
przez konieczno�æ dostosowania kompozycji do topografii posesji (il. 15). W konsekwen-
cji ogród podzielono na trzy czê�ci, obejmuj¹ce czterokwaterowy salon, tarasy oraz wa³,
z którym by³o �piêknie w ogrodzie�50. W korespondencji z lat 1717-1718 relacjonowano
prace przy altanie51. O istotnej roli kontekstu przestrzennego jako czynnika warunkuj¹ce-

15. Plan za³o¿enia pa³acowo-ogrodowego przy ul. Senatorskiej w Warszawie, ok. 1816,
Warszawa, Muzeum Narodowe, Rys. Pol. 15642. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
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go recepcjê pa³acu �wiadczy równie¿ figura �w. Jana Nepomucena, któr¹ w 1731 r. wyko-
na³ Giovanni Lievorati52.

Wnêtrza pa³acu

Informacje o dyspozycji wnêtrz mo¿na odnale�æ w korespondencji Münnicha i Rybczyñ-
skiego. W li�cie z 22 kwietnia 1717 r. genera³ relacjonowa³ budowê i wyznaczanie wysoko-
�ci pomieszczeñ parteru53. Ich uk³ad mimo licznych przekszta³ceñ pozostaje czytelny
w istniej¹cej bryle54. Od strony pó³nocnej (ogrodowej) urz¹dzono trzy gabinety: �Wielki�,
gabinet Mniszcha (przeznaczony na bibliotekê lub archiwum) i jego ma³¿onki). Podwy¿sze-
nie sal o kilka stóp i ich nowe rozplanowanie zosta³y przez in¿yniera uzasadnione chêci¹
zapewnienia wiêkszej wygody55. Z pó�niejszych przekazów Rybczyñskiego wy³ania siê
obraz autora projektu jako osoby uwzglêdniaj¹cej kwestie bezpieczeñstwa (unikanie drew-
na w pobli¿u kominków, by zniwelowaæ ryzyko po¿arów56), u¿yteczno�ci (wymiana desek
w sali balowej, by nie ugina³a siê w czasie tañca57) oraz d¹¿¹cej do estetyki form, nawet je�li
znacznie podnosi³o to koszty58. Wydaje siê oczywiste, ¿e skoro Münnich przywi¹zywa³ wiel-
k¹ wagê nie tylko do bry³y, lecz tak¿e do wykoñczenia detali elewacji (modyfikacje ju¿
wykonanych elementów59, kamienne oprawy okien60), to nie zaniedba³ te¿ wystroju sal.
Wedle projektu genera³a w pa³acu wystawiano schody, �które bardzo dobre bêd¹, ¿adnej
zakrêtki nie bêdzie, na te wschody grube i szerokie bale dêbowe obstalowaæ mi [Rybczyñ-
skiemu] kaza³ i ju¿ one mam, sklepienia i mury pod wschody murowali przez ten tydzieñ
mukarze, i co siê Imæ Genera³owi nie podoba³o kaza³ inaczej dawaæ�61.

Stosunkowo du¿a ilo�æ materia³ów ikonograficznych prezentuj¹cych dziedziniec z ogro-
dzeniem i g³ówn¹ fasadê kontrastuje z brakiem przekazów dotycz¹cych wystroju wnêtrz62.

52 Pomnik udokumentowany na obrazie Canaletta z 1779 r. jest jedynym sygnowanym dzie³em artysty; zob. Micha³
WARDZYÑSKI, �Giovanni Lievorati � the Casus of an Italian Sculptor in Early Eighteenth-Century Warsaw�, [w:]
Arty�ci znad jezior lombardzkich w nowo¿ytnej Europie�, s. 354-355.
53 ZNiO, 2697/II, k. 169-170.

54 Za mo¿liwo�æ dok³adnej analizy wnêtrz pa³acu pe³ni¹cego obecnie funkcjê siedziby Ambasady Królestwa Belgii
serdecznie dziêkujê Pani Ambasador Colette Taquet.
55 ZNiO, 2697/II, k. 169; ZNiO, 2664/I, passim.
56 ZNiO, 2664/I, k. 20.
57 Pan Genera³ [�] niektóre belki w wielkiej sali dolnej ka¿e wyrzuciæ i ¿eby grubszych dostaæ i wprawiæ, a to dla
tañców, aby siê pod³oga nie ugina³a na tak wielkiej szeroko�ci (ZNiO, 2664/I, k. 76).
58 Pan Genera³ Menich wokowa³ mnie do siebie pokazuj¹c mi model okien, z których dwa, jedno górne, drugie dolne
dêbowe w kratki stolarz zrobi³, jakich tu mody w ¿adnym pa³acu nie nasz. Bêd¹ osobliwe, ale bêd¹ si³a kosztowaæ
(ZNiO, 2664/I, k. 31).
59 W przesz³y czwartek Im Pan Genera³ Menich wzi¹³ mnie z sob¹ do pa³acu JWWMM Pana Dobrodzieja, gdzie byli
rzemie�lnicy z oknami ju¿ okowanemi bez szk³a przyprawuj¹c one, a to dla uwa¿ania proporcyi, kaza³ ich wiêcej robiæ,
te za� gotowe kaza³ w³o¿yæ do skarbca. Kraty ¿elazne, które tak rok robiono inaczej przerabiaæ ka¿e Imæ Pan Genera³
(ZNiO, 2664/I, k. 46).
60 Kamienie z ogroda wschody, które ja na wschody ¿yczy³ obróciæ, Im P. General daje do okien na drugim piêtrze, azali
i na wschody wystarczy i do okien, bo i w oknach piêknie widzê z niemi (ZNiO, 2664/I, k. 20).
61 ZNiO, 2664/I, k. 50.
62 Z pa³acem przy ul. Senatorskiej (nr hip. 471) b³êdnie uto¿samiono dokument odnosz¹cy siê do siedziby Jana Karola
Mniszcha przy ul. Miodowej (nr hip. 484) i sporz¹dzony w 1760 r. � post fata w³a�ciciela, który zmar³ rok wcze�niej;
zob. Wizya pa³acu warszawskiego Jana W. Mniszcha podkomorzego litewskiego, ZNiO, sygn. DE-2566. Tekst zosta³
powi¹zany z obecn¹ siedzib¹ Ambasady Królestwa Belgii przez Marka Kwiatkowskiego (op. cit., s. 18-19), który nie
wskaza³ wprawdzie �ród³a informacji o wnêtrzach przy ul. Senatorskiej, przywo³a³ jednak bez w¹tpienia fragmenty
powy¿szego opisu.
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Z 1727 r. pochodzi list, w którym marsza³ek wielki koronny pisa³ do ¿ony w sprawie po¿y-
czenia od �Pani Radogoskiej� do skopiowania wizerunków hetmanów Jab³onowskiego,
Sieniawskiego, Potockiego i Lubomirskiego63. Wyposa¿enie pozosta³ych siedzib Józefa
Wandalina Mniszcha mo¿e sugerowaæ, jak wygl¹da³y sale w nowo wybudowanym pa³a-
cu64. Splendoru wymaga³a równie¿ jego ranga miejsca, w którym organizowano bale, nie-
rzadko z udzia³em Augusta II65.

Ogrodzenie � rze�by

Zale¿no�æ od architektury Saksonii wykazywa³o te¿ dekoracyjne ogrodzenie. Jego ana-
lizê prezentowa³ Jakub Sito, wskazuj¹c na podobieñstwo do parkanu wspomnianego wy-
¿ej pa³acu Holenderskiego w Dre�nie66. Na miedziorycie Johanna Rudolpha Fäscha

63 ZNiO, 2646/I, s. 108.
64 Najbardziej reprezentatywnym, powszechnie znanym �wiadectwem zamo¿no�ci i ambicji magnata jest inwentarz
zamku w Laszkach Murowanych z 1748 r.; Inwentarz zamku laszeckiego (ZNiO, sygn. DE-4955), wydany przez Mie-
czys³awa Gêbarowicza; zob. Mieczys³aw GÊBAROWICZ, Materia³y �ród³owe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII
w., Wroc³aw 1973, s. 28-93.
65 Por. Kuryer Polski, 1731, nr. 56, s. 242; BERDECKA, op. cit., s. 10; ¯ÓRAWSKA-WITKOWSKA, op. cit., s. 403;
BARCZYK, �Ambasada��, s. 104.
66 Jakub SITO, Wielkie warsztaty rze�biarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery � formacja artystyczna � organi-
zacja produkcji, Warszawa 2013, s. 169.

16. Od góry: pa³ac Mniszchów w Warszawie, fragment Prospect von Warschau Franza Conrada
Schmidta, 1740; Johann Rudolph Fäsch, Pa³ac Jacoba Heinricha von Flemminga (tzw.
Holenderski) w Dre�nie, miedzioryt, 1715. Fot. Sächsische Landesbibliothek, Drezno
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z 1715 r. paradny dziedziniec poprzedzony jest parkanem o wy³amanej linii, tworzonym
przez s³upki zwieñczone wazami. Na filarach ujmuj¹cych przejazd bramny widniej¹ sfink-
sy dosiadane przez putta. W siedzibie Mniszcha, powsta³ej niewiele pó�niej, zastosowano
analogiczny, choæ nie identyczny uk³ad. Wy³aman¹ liniê parkanu z bram¹ na osi tworzy³y
boniowane s³upki, na których ustawiono 14 pojedynczych rze�b oraz 6 grup figuralnych.
W�ród personifikacji widocznych na obrazie Canaletta mo¿na dostrzec postacie z or³em
oraz globusem. Za twórcê pos¹gów uznany zosta³ nadworny rze�biarz Johann Georg
Plersch67. Na zasadno�æ atrybucji poza charakterem dzie³ wskazuje ranga artysty oraz
szacowany czas powstania prac, okre�lany na lata 1733-1737 (il. 16)68. Powi¹zania Pler-
scha z Mniszchami by³y równie¿ widoczne w kolejnym pokoleniu, gdy po �mierci ¿ony
Jerzego Augusta, syna Józefa Wandalina, wykona³ nagrobek w warszawskim ko�ciele
Reformatów69.

Niew¹tpliwie pa³ac Holenderski stanowi najbardziej oczywisty wzorzec dla rezydencji
Mniszcha. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e zbli¿ony sposób my�lenia o elementach architek-
toniczno-rze�biarskich, wprowadzanych w formie bram, ogrodzeñ czy portali, mo¿na do-
strzec w projektach Matthäusa Daniela Pöppelmanna z lat 1701-1715 (il. 17). Pó³kolisty
ci¹g arkad wieñczonych rze�bami figuralnymi, widoczny na projekcie przebudowy zam-
ku drezdeñskiego, tworzy a¿urow¹ strukturê, swego rodzaju przegrodê zamykaj¹c¹ pie-
rzejê placu70. Cechami ³¹cz¹cymi powy¿sze projekty z pa³acem Mniszcha jest rze�biarskie
kszta³towanie architektury parkanów, których integraln¹ czê�æ stanowi¹ pe³noplastyczne

67 Ibid., s. 168-169.
68 Datê pocz¹tkow¹ wyznacza brak ogrodzenia na planie Wernecka powsta³ym w roku 1732 r. i jego uwzglêdnienie na
zdecydowanie pó�niejszym planie Hübnera. Pytaniem otwartym pozostaje oczywi�cie dok³adno�æ pomiarów � byæ
mo¿e parkan zosta³ pominiêty lub by³ w³a�nie wznoszony.
69 SITO, op. cit., s. 205.
70 Sächsische Landesbibliothek Dresden. Signatur/Inventar-Nr.: SLUB/HS Mscr. Dresd. L. 4

17. Matthäus Daniel Pöppelmann, project zamku rezydencjonalnego w Dre�nie,
1701-1715. Fot. Sächsische Landesbibliothek, Dresden
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18. Od lewej: brama pa³acu Mniszchów w Warszawie, fragment Prospect von Warschau
Franza Conrada Schmidta, 1740; fragment obrazu Bernarda Bellotta (zob. il. 5), 1779;

Johann Conrad Schlaun, brama parku zamkowego w Lembeck, 1686/1700, modyfikacja po
1729; Carl Friedrich Pöppelmann, o³tarz g³ówny ko�cio³a parafialnego w Piasecznie, 1736.

Fot. Jakub Sito, 2009

19. Pos¹gi �Persuesza�
 i �Andromedy� z ogrodzenia pa³acu

Mniszchów w Warszawie,
 fragment obrazu Bernarda Bellotta

(zob. il. 5), 1779
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20. Od lewej: �Perseusz� z ogrodzenia pa³acu Mniszchów w Warszawie, fragment obrazu
Bernarda Bellotta (zob. il. 5), 1779; kr¹g Marco Pino, Perseusz, Siena, po³. XVI w.

 Fot. Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku; Jean-Charles Baquoy, Perseusz, 1721-1777.
Fot. £azienki Królewskie w Warszawie; Antonio Canova, Perseusz, 1804-1806. Fot. domena

publiczna; Franz Josef Spiegler, Perseusz, 1724-1725. Fot. Deutsche Fotothek

21. Od lewej: �Andromeda� z ogrodzenia pa³acu Mniszchów w Warszawie, fragment obrazu
Bernarda Bellotta (zob. il. 5), 1779; Andromeda, Sanssouci- Postdam, 1701.

Fot. Sächsische Landesbibliothek, Drezno; Lorenzo Mattielli, Andromeda, 1. po³. XVIII w.
Fot. Sächsische Landesbibliothek, Drezno
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figury. Uwagê zwracaj¹ te¿ esowato wygiête, sp³aszczone przyczó³ki wieñcz¹ce filary
bramne i d�wigaj¹ce pe³noplastyczne personifikacje. Redakcja form znajduje analogie
chocia¿by w zrealizowanym projekcie o³tarza Carla Friedricha Pöppelmanna w Piasecz-
nie71, a tak¿e w dzie³ach Johanna Conrada Schlauna, jak brama parkowa w Lambeck
(il. 18), gdzie analogicznie uformowano nie tylko same przyczó³ki, lecz tak¿e pozy
umieszczonych na nich figur.

Nierozstrzygalne pozostaje pytanie o program ideowy warszawskich rze�b. S³aba czy-
telno�æ figur w zachowanych materia³ach ikonograficznych pozwala na identyfikacjê je-
dynie czê�ci atrybutów, takich jak orze³ czy globus, widoczne s¹ równie¿ sfinksy.
Najbardziej charakterystyczn¹ postaci¹ jest nagi mê¿czyzna jedynie w nakryciu g³owy,
wsparty o tarczê i wyci¹gaj¹cy przed siebie lew¹ rêkê, widoczny na obrazie Canaletta
(il. 19). Zak³adaj¹c, ¿e dzie³o malarza jest odzwierciedleniem rzeczywistego wygl¹du war-
szawskiego pa³acu Mniszcha, �niewzbogaconego� przez fantazjê artysty72, postaæ tê mo-
¿emy identyfikowaæ z Perseuszem, którego liczne wizerunki odnajdujemy w nowo¿ytnym
malarstwie i rze�bie, a zarazem kontynuuj¹cymi ikonografiê wcze�niejszych epok. Z licz-
nych przyk³adów uwidaczniaj¹cych analogie wystarczy przywo³aæ drzeworyt powsta³y
w krêgu oddzia³ywania sztuki Marco Pino, sztych wykonany przez Jean-Charles�a Baqu-
oy (1721-1777) oraz fresk Franza J. Spieglera z lat 1724-1725, na którym jednak bohater
ubrany jest w d³ug¹ szatê. Perseusz w he³mie Hadesa, dumnie prezentuj¹cy g³owê Gorgo-
ny, zosta³ równie¿ przedstawiony w rze�bie Antonia Canovy (il. 20). Najczê�ciej stosowa-
nymi atrybutami tego boga by³y czapka, g³owa Meduzy (realna lub sprowadzona do
dekoracji tarczy) oraz broñ spoczywaj¹ca w wyci¹gniêtej d³oni (w³ócznia lub miecz).
Ostatniego z elementów nie mo¿na dostrzec na weducie Canaletta, lecz poza postaci wy-
ra�nie sugeruje mo¿liwo�æ umieszczenia tego rodzaju przedmiotu w lewej rêce. Gest
mo¿e byæ ponadto uzasadniony przez wprowadzenie �relacji psychicznych� pomiêdzy
figurami ustawionymi na kolejnych s³upkach ogrodzenia. Opisywany bohater zwraca siê
w kierunku s¹siedniej postaci, umieszczonej po stronie zachodniej. Gdyby hipotetyczna
identyfikacja Perseusza mog³a byæ przyjêta, kobiecy pos¹g najprawdopodobniej przedsta-
wia³by Andromedê. Co wiêcej, poza postaci jest zbie¿na z licznymi wizerunkami etiop-
skiej królewny. Przywo³aæ mo¿na chocia¿by wcze�niejsz¹ o ponad sto lat figurê
Michelangela Naccherina73, pracê z ogrodu Sanssouci w Postdamie (1749) czy pozosta³o-
�ci rze�by Lorenza Mattiellego (il. 21)74. Za czasów Józefa Wandalina Mniszcha nawi¹zy-
wano do dziejów Perseusza przede wszystkim przez u¿ycie motywu g³owy Meduzy
(widnieje ona np. na zbroi Jana III Sobieskiego namalowanej na portrecie ze zbiorów
wilanowskich75). Tarczê z g³ow¹ mitologicznej postaci podtrzymuje personifikacja
umieszczona na rewersie medalu wybitego z okazji zdobycia Kamieñca Podolskiego
w 1699 r.; jego awers zdobi podobizna Augusta II, który zainicjowa³ powstanie pami¹tki.
Nale¿y zarazem podkre�liæ, ¿e powy¿sza propozycja odczytu fragmentu programu ikono-

71 Konsekracja ko�cio³a po modyfikacjach przeprowadzonych z fundacji Aleksandra Józefa Su³kowskiego, obejmuj¹-
cych m.in. wzniesienie g³ównego retabulum, mia³a miejsce w 1736 r.; zob. Jakub SITO, �O³tarz g³ówny ko�cio³a
w Piasecznie � fundacja królewskiego faworyta�, [w:] Poza Warszaw¹. Arcydzie³a plastyki dawnej na Mazowszu, red.
Micha³ WARDZYÑSKI, Warszawa 2018, s. 193.
72 Kwestiê wierno�ci/wiarygodno�ci widoków Warszawy Canaletta omawia Ma³gorzata OMILANOWSKA, �Jak na
obrazach Canaletta. Rola wedut Bernarda Bellotta w odbudowie warszawskich zabytków�, [w:] ead., Kreacja, konstruk-
cja, rekonstrukcja. Studia z architektury XIX-XXI wieku, Warszawa 2016, s. 361-380.
73 Rze�ba z lat 1616-1618 znajduje siê Gallerii Palatina (Palazzo Pitti we Florencji).
74 Dokumentacja w zbiorach: Sächsische Landesbibliothek � Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (d. 81225671).
75 Obraz (olej na p³ótnie) datowany jest post 1783; Muzeum Pa³acu Króla Jana III w Wilanowie, sygn. Wil. 1348.
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graficznego jest wy³¹cznie jedn¹ z mo¿liwo�ci, albowiem podobieñstwo do he³mu Hade-
sa wykazuje m.in. nakrycie g³owy Tankreda, bohatera Jeruzalem wyzwolonej Torquata
Tassa, choæ to skojarzenie wydaje siê jednak mniej uzasadnione.

***
Przywo³ane powy¿ej zagadnienia tworz¹ jedynie zarys kilku wybranych w¹tków, uwi-

daczniaj¹cych charakter siedziby przy ul. Senatorskiej (il. 22). Silna pozycja Józefa Wan-
dalina Mniszcha na dworze królewskim sta³a siê jednym z g³ównych powodów
zaznaczenia swej obecno�ci w przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej Warszawy.
Wcze�niej podczas przyjazdów do stolicy wraz z Augustem II miejscem zamieszkania
arystokraty by³ Zamek Królewski76. Mimo presti¿u miejsca, zakres obowi¹zków przyna-
le¿nych marsza³kowi wielkiemu koronnemu tym bardziej sk³ania³ do stworzenia repre-
zentacyjnej siedziby, podporz¹dkowanej funkcjom ceremonialnym. Charakter bry³y
i kompozycji przestrzennej po�wiadcza rolê Saksonii i wywodz¹cych siê z niej budowni-
czych w rozwoju sztuki Warszawy w okresie panowania Wettynów, zyskuj¹c¹ uzasadnie-
nie w sferze polityki i zainteresowañ kulturalnych magnatów. Dziêki nowatorskim
rozwi¹zaniom konstrukcyjnym pa³ac sta³ siê istotnym przyk³adem recepcji architektury
Drezna na terenie Rzeczypospolitej.

76 Konstancja z Tar³ów Mniszchowa, ¿ona marsza³ka, podczas pobytu w Warszawie, wybiera³a ró¿ne miejsca zakwate-
rowania. Przyk³adowo wiosn¹ 1715 r. przeprowadzi³a siê z Zamku Królewskiego na przedmie�cia, do pa³acu, �gdzie
i inne damy staj¹� � s¹siaduj¹cego z dawn¹ siedzib¹ Teresy z Bieliñskich Dzia³yñskiej, zakupion¹ przez monarchê; zob.
A z Warszawy nowiny te.... Listy Jadwigi Rafa³owiczówny do El¿biety Sieniawskiej z lat 1710-1720, red. Bo¿ena PO-
PIO£EK, Kraków 2000, s. 90.

22. Pa³ac Mniszchów w Warszawie, stan obecny. Fot. Alina Barczyk, 2017
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The  raising of the residence of Józef Wandalin
Mniszech (1670-1747) in Senatorska Street was one
of the major constructing projects in Warsaw in the
1720s. The office of the Grand Marshal of the
Crown held by Mniszech, the palace�s owner,
stipulated the necessity to create ceremonial space.
The genesis and importance of extremely novel
architectural forms of the facility, including e.g.
mansard roof, become justifiable once the political
impact of the palace�s owner and his broad intel-
lectual horizons, the alterations of royal residences
undertaken in the period, as well as a wider Euro-
pean context, are taken into account. What emerges
as the main reference point is the architecture of
Saxony. Interestingly, craftsmen working simultane-
ously for Augustus II and his projects, were em-
ployed to work on the Marshal�s residence.

The analysis of the preserved archival records
allows to unequivocally affiliate the construction with
General Burkhard Christoph von Münnich, who being
a hydraulic engineer and architekt militaris served at
the court of Augustus II. Let us remind that the Count
won fame as the builder of the Peter and Paul Fortress
where in 1734 he continued its construction after the
death of Domenico Trezzini. Contrary to the generally
ascertained view, Münnich did not leave Warsaw for
good in 1721. On 25 April and 16 May 1735, he
hosted dinners in Warsaw; the latter was held to
celebrate the coronation of Empress Anna. The
architect may have met with Mniszech in Saxony
where the Grand Marshal travelled regularly. The
main part of the project had been implemented by
1718, however the finishing off works still continued
in the latter half of the 1720s. The Mniszech
Residence was highly appreciated by the contem-
porary and ranked among the most sumptuous
magnate residences; it was painted in the panoramas
by F. C. Hübner and F. C. Schmidt respectively, and
following the re-roofing conducted by Józef�s son
Jerzy August Mniszech, it was immortalized in the
famous painting by Canaletto.

Letters from 1717-18 addressed to Mniszech by
Sebastian Rybczyñski heading the construction
works illustrate the complicated process delaying the
completion of the project, such as, e.g.: difficulties
with obtaining lime due to low water level and
shortage of bricks purchased by other Warsaw
�factories�. Assuming the function of the Grand
Marshal of the Crown was possible only by the
wealthiest magnates: representation expenses were
high. One of these was the ample sum to be paid for
the palace in Senatorska Street. The Germans em-
ployed to do the construction works expected much
higher payment than Polish craftsmen; not only did
they demand fees higher than those paid by senators
for whom residences were at the time raised in
Warsaw, but also those paid for royal projects.

The most novel solution applied in the Mniszech
Palace in Senatorska Street was the introduction of
the mansard roof testifying to Münnich�s designing
talents and the owner�s aspirations. What is worth
emphasizing is the awareness of the fact that the
structure was precursory. Rybczyñski often reported
in his letters that a �foreign fashion� was visible in
the facility, while the construction was conducted
�following the Saxon mode�. The roof may have
been the first instance of such a structure in Poland�s
capital, preceding the roofs on the Blue Palace across
the street, the Bieliñski residence, as well as on the
Brühl and Primate�s Palaces.

The character of the mass and spatial composition
of the residence of Józef Wandalin Mniszech
confirm the role Saxony and stonemasons coming
from there played in the development of art in
Warsaw under the House of Wettin, being justified
in the sphere of politics and cultural interests of the
magnates. Thanks to novel structural solutions the
Palace became an essential example of the reception
of Dresden architecture in the Polish-Lithuanian
Commonwealth.

Translated by Magdalena  Iwiñska

The Palace �of the Kind You Have Nowhere Else
in Poland�.  Saxon Inspirations in the Architecture
of the Warsaw Residence Józef Wandalin Mniszech,

Grand Marshall of the Crown


