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OВJASNIENIE

DOTYCZJ\CE SЩ ZAMKU W КlELCACH

ZJ\DANE

PRZEZ

КОМISЩ

RZJ\DOWJ\

SPRAW

WEWN~TRZNYCH I DUCHOWNYCH Z DATY 9/ 21 WRZESNIA 1860 ROKU .Ni 188V./3I.1~2

Rzqd Gubernialny Radomski reskryptem z d. 17/29 lipca 1858 r. ~ 47463 powiadamiajqc
о majqcej nastqpic organizacji wladz .s qdowych i ulokowanie tychze wladz w zamku
pobiskupim w Кi e lcach, przy nadeslaniu planu tego gmachu, w Komisji Rzqdowej
Sprawied1iwosci w~konanego, polecil - sprawdzic zaprojektowanq dyslokacj~ i wedle
tegoz planu obliczyc potrzebne koszta jakich restauracja wymagac b~dzie. W projekcie
tym dwie wielkie sale pi~trowe w srodku gmachu mieszczqce si~ otrzymaly przeznaczenie: pierwsza wst~pna па pomieszczenie archiwum Izby Wyzszej z p.r zeforsztowaniem
balami tynkowanymi dla oddzielenia przejscia w glqb gmachu, lecz projekt ten forszto'
wania z powodu obawy ognia w Archiwum, Komisja Rzqdowa Spraw Wewn~trznych
i Duchownych reskryptem 2••• uсhуШа, polecajqc umieszczenie Archiwum w innym miejscu. Sala druga zwana portretowq miala Ьус przeforsztowana balami z drzewa па dlug05c i szeroko5c od podlogi do sufitu dla utworzenia saIi sesjonalnej z ust~pem i sieniCJ
dla skomunikowania z innymi pokojami. Sala pierwsza wst~pna та dlugosc 5t6p 45~,
szerok05ci 49, wYSOko5ci 21~, z pokladem belek modrzewiowychS w 5tylu starozytnym
wlozonych ankrami zelaznymi do werku wiszqcego mocowanych - oswietlonq trzema
oknami wielkimi kaZde wysokosci st6p 11~, szerokosci 7{, wysoko oprawionymi
w futryny z ciosowego kamienia z dekoracjami ozdobnymi - nad drzwiami herby ы
skup6w w~rzezbione w marmurach. Sala druga portretowa та dlugosci 5t6p 49, szerokosci 44, wysokosci 22~, z pokladem belek tegoz samego rodzaju malowanych
w stylu starozytnym - drzwi oprawne w marmury polerowane z herbami fundatora
rzezbionymi w marmurze. Okna wymiar6w saIi pierwszej. Na scianach znajduje si~
56 sztuk portret6w Wskup6w krakowskich poczynajqc od roku 932 do 1634
czterema
herbami biskup6w - brak 12 portret6w. Przeforsztowanie tych sal drzewem mialo Ьус
dokonane kosztem sali pierwszej i sali drugiej rs. 437 kop. 82. Na lewej stronie tych sal
znajdujq si~ pokoje biskupie, па prawej tak zwane podlug tradycji miejscowej kr6lewskie
goscinne. Со do samych portret6w: portrety jak wyzej w liczbie sztuk 56 sq wielkosci
naturalnej w popiersiach obwiedzione ramami malowanymi. Tradycja niesie, ze w drugim
rz~dzie i5tniala ich liczba wi~ksza, lecz te ulegly zamalowaniu wapnem wraz ze scianami
niegdys ozdobnie olejno malowanymi; pozqdanq Ьу wi~c bylo rzeCZq pod wzgl~dem
archeologicznym liczb~ brakujqcq dopelnic i powr6cic calosc pierwiastkowq tej saIi.
Portrety te od dawnych bardzo czas6w istniejqce, przy odswiezaniu ich nieudolnq r~kq
pociqgni~te zostaly werniksami niewlasciwymi, z restauracjq olejnq - со zmienilo ich
powierzchownosc - nast~pnie okr~ly si~ powlokq ciemnq, mianowicie z czas6w ostatnich,
kiedy zamek otrzymal przeznaczenie па pomieszczenie szpita16w i kuchni wojskowych
skqd wywiqzujqce si~ pary i dymy oraz kopec z lamp olejnych uformowaly па nich
grub q powlok~. Ocenienie wi~c rodzaju malowidel z powodu wysokosci sali bylo dla
oka nie podobne. Dopiero gdy malarze zacz~li prace swoje nad restauracjq obraz6w
olejnych па pl6tnach w plafonach kosztownych pomieszczonych - zrobiona zostala
pr6ba wlasciwymi srodkami oczyszczenia i ta dopiero przekonala, ze obrazy portretowe
nie sq alfreskami lecz malowane olejno па murze. АЬу wi~c portrety te przyprowadzic
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do stanu pierwotnego - potrzeba Ьу bylo koniecznie - za pomocq srodk6w chemicznych
zmyc powlok~ ciemnej plesni - nast~pnie zdjqc werniksa nieumiej~tn~e nalozone, zdjqc
farby olejne nieudolnej restauracji - па nowo odrestaurowac i werniksami zabezpieczyc
па przyszlosc. Portrety nie ulegly zadnemu uszkodzeniu i mogq Ьус doprowadzone do
stanu pierwotnego swej nowosci - ramy jedynie p6zniej klejowo domalowane wskutek
bielenia scian wapnem w czasie istnienia lazaret6w wojskowych ulegly uszkodzeniom
lecz te r6wniez mogq Ьус ро zeskrobaniu па nowo domalowane r~kq bieglego artysty
jakim jest Рап Rycerski . Anszlagujqc reperacj~ zamku, zawsze mialem па uwadze najwi~kszej, utrzymanie zabytk6w starozytnosci, i dlatego projektowalem jed~1llie sciany
zabrudzone zeskrobac i pomalowac - portrety zas oczyscic z plesni i brudu, а ramy
w uszkodzeniach domalowac, nie dotykajqc si~ samych portret6w, аЬу {е zachowane
zostaly czasom nast~pnym. Кiedy Wladze Rzqdowe tak troskliwie zachowujqce zabytki
archeologiczne, wydadzq SWq decyzj~ па ich odrestaurowanie - а {о jedynie z tego
powodu, iz Wysoka Komisja RZqdowa Spraw Wewn~trznych i Duchownych, przy fOl'mowaniu projektu restauracji gmachu zastrzegla zachowanie najwi~kszej oszcz~dnosci
w wydatkach - wydatek wi~c ten, jako znaczne koszta za sobq pociqgajqcy z anszlag6w
usuni~ty Ьус musial - zaliczajqc jedynie rs. 50 па oczyszczenie portret6w, reperacj~
гат i pomalowanie scian. Fundusz ten W. Komisja RZqdowa zatwierdzila па restauracj~
przedwst~pnq, а raczej zachowawczq - па wykonanie zas samej restauracji wedle udoskonalonych wymagan sztuki zqdanie Рапа Rycerskiego, Artysty, wynoszqce rs. 365 nie
jest wyg6rowane, Ьо portrety te zajmujqc st6p kwadratowych 406 wyr6wnywajq tej
samej cenie jaka przeciei~ przyznanq zostala za restauracj~ malowidel olejnych па
pl6tnach ро kop. 90 za stop~ kwadratowq - {и zas obowiqzuje si~ domalowac ramy
i 112 napis6w odswiezyc z czterema herbami pod portretami umieszczonymi. Restauracja
zamku w roku biezqcym ograniczonq Ьус musi do samego korpusu, аЬу ТгуЬипаl
Cywi!ny i Sqd Kryminalny pomieszczenie otrzymaly w terminie oznaczonym, а to z ро
wod6w p6znego rozpocz~cia fabryki, i niemoznosci zakupienia such~ch material6w
drzewnych - w korpusie bowiem samym okazaly si~ roboty nadanszlagowe nie mogqce
Ьус przewidziane przy anszlagowaniu, mianowicie zas przy reperacji wiez, kt6re dopiero
ро zdj~ciu pokrycia blaszanego odkryly koniecznosc wi~kszej reperacji. Pawilon zamkowy w roku 1861 majqcy Ьус ukonczony, nie гоЫ nadziei poczynienia oszcz~dnosci,
аЬу z tych restauracja obraz6w mogla Ьус dopelnionq. Na restauracj~ wi~c takowych
wykazuje si~ potrzeba udzielenia nowego dodatkowego funduszu gdyb;y bylo wolq Rzqdu
zachowac te zabytki starozytnosci, па со stosowny anszlag zalqcza si~.
W Кielcach, dnia 15/27 Wrzesnia 1860.
Budowniczy Powiatu (-) Borkows ki
or1>'ginale: gl~bsz
bez podania daty
s w oryginale: modrzejowych
, w oryginale: przeciesz
t W

2

Archlwum Gl6wne Akt Dawnych w Warszawie. Zesp61 KRSW, sygn. М99 : Akta Komlsjl Rzqdowej Spraw Wewnc:1rznych dotycz~ce Dom6w Rzqdowych w Guberni Radomskiej, k. 193-195.
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DO JASNIE WIELMOZNEGO PANA MUCHANOW DYREKTORA Gt6WNEGO PREZYDUJ1\CEGO W KOMISJI
RZ1\DOWEJ SPRAW WEWN~TRZNYCH I DUCHOWNYCH RADCY TAJNEGO. SENATORA 1 КAWALERA.

Najlaskawszemu RZqdowi winien jestem uksztakenie moje, albowiem skonczylem Gimnazjum w Radomiu i Szkol~ Sztuk Pi~knych w Warszawie. Rzqdowi te:i pragnqlem
i pragn~ wywdzi~czyc si~ niosqc ch~tnie nauk~ i pгac~ tam gdzie sposobnosc znajduj~. - Z tych zatem pobudek i przez mHosc sztuki podjqlem si~ restauracji trzech
plafon6w skladajqcych si~ z pi~tnastu kolosalnych obraz6w па p16tnie malowanych,
znajdujqcych si~ w najwspanialszym mo:ie w kraju pomniku architektury i smaku XVII
stulecia w zamku pobiskupim w Кielcach, za sum~ tak niskq, :ie prawie nie pokrywajqcq
koszt6w ро 90 kop. za stop~ kwadratowq wykonywujqc przecie:i robot~ z najscislejszq
sumiennosciq. Tudzie:i podjqlem si~ odmycia 56 portret6w biskup6w krakowskich аl
fresco malowanych w gl6wnej izbie zamkowej, za sum~ rs. 50 jedynie w dobrej wierze,
i:i to Sq freski. Lecz przystqpiwszy do tej czynnosci przekonaJem si~, :ie portrety te
nie Sq аl fresco jak pojasniono w anszlagu, ale olejno па murze malowane, о czym
nie latwo bylo przekonac si~ z dolu. Ьо wspaniala komnata obok dlug:osci 50-ciu st6p,
szerokosci 48-miu, jest wysoka 23{-, portrety zaczynajq si~ dopiero па 19 stopie
wysokosci i zajmuj(! przestrzeil 406 st6p kwadratowych; :ie odnowienie dokladne z wymaganiami sztuki zgodne nier6wnie wi~kszej i zupelniejszej wymaga roboty, а taka
tylko robota zapewni trwalosc tyle waznym zabytkom starozytnosci; odnowienie zas
tyCp portret6w podlug anszlag6w wywola tylko potrzeb~ ponowienia w kr6tkim czasie
restauracji - odnowienie zas artystyc~ne znaczne za sobq pociqgnie naklady dlatego,
ze to па murze, gdzie trzeba kosztowniejszych materia16w i kilkakrotnego werniksowania, ze portrety te byly juz restdurowane przez kogos wcale nieobznajmionego z tego
rodzaju czynnosciq, kt6ry je obwi6dl ramami klejowq farb q jaka prawie ze wszystkim
odpadla, ze restauracj~ takowq zdjqc koniecznie potrzeba, со nieslychanie wiele, przy
niezmiernej ostroznosci, zu:iyje czasu, koszt6w i mozolu - przytem trzeba wymalowac
olejno wszystkie гату i odnowic 112 napls6w, przeznaczona zas suma rs 50 ledwie
па rusztowanie, kt6re w anszlagu nie figuruje, \\'ystarczyc moze. Pewny wi~c, ze Jasnie
Wielmo:iny Рап dbaly о zachowanie szacownych pamiqtek w kraju oboj~tnie па to
patrzyc nie raczysz, osmielam si~ przedstawic potrzeb~ uzupelnienia wy:iej skreslonych
warunk6w, podlug kt6rych portrety te odpowiednio anszlagowi odnowic si~ Ьу nalezalo,
а zarazem, ze dokladnego odrestaurowania tych portret6w, ро najskrupulatniejszym
obIiczeniu, tylko za summ~ rs. 365 kop. 40 m6g1bym dokonac i to przy op6znionym
nieco terminie, kt6ry latwo przedluzonym Ьус moze, gdyz izba ta ро obj~ciu w posiadanie zamku przez wladze sqdowe b~dzie w pierwszych tygodniach tylko jako wst~pna
uzywanq - artysta wi~c па zr~cznym przesuwanym rusztowaniu wysoko siedzqcy zadnq
nie b~dzie przeszkodq. Oczekujqc przychylnej odpowiedzi тат zaszczyt pozostac
Jasnie Wielmoznego Рапа unizonym slugq. Z gl~bokim uszan owaniem (-) Aleksander
Rycerski Artysta Malarz. Na zamku pobiskupim w Кielcacb d. 26 Sierpnia/1 Wrzesnia 1860 r.
Archiwum Gl6wne Akt Dawnych w Warszawie. Zesp61 KRSW. sygn. М99: Akta Komisji
nc~trznych dot~czqce Dom6w Rzqdowych w Guberni Radomskiej, k. 192 1 196.
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Spraw Wew-

Poslowie
Rok 1789 .stanowi wyraznq cezur~ w historii kieleckiego palacu bl.skup6w krakowskich.
Budowany w latach 1637-1642, па zlecenie Jakuba Zadzika w pewnym .sensie ;ako wyraz
rywalizac;i mecenasowskiej z kr6lewskim dworem ро odsuni~ciu go przez Wladyslawa lV
z grona najbliiszego otoczenia monarchy, zosta;e ukoftczony o.statecznie w roku 1645, Ьу
ро 152 latach przejsc, lqcznie z innymi dobrami blskupimi, па wlasnosc skarbu paftstwa.
Wraz z przejsciem oblektu zmienia si~ zasadniczo jego rola. Do roku 1789 moiemy
m6wic о piel~gnacji i ргасасп adaptacy;nych nie naruszajqcych jego podstawowej funkcji
reprezentacyjne;; natomiast ро tej dacie odnotowujemy nieuchronnq dewa.stac;~ palacu.
Publikowane tu dwa dokumenty r~kopismienne сеппе; kwerendy zr6dlowe;, przeprowadzonej przez mgra Olgierda Chojnackiego z Pracowni Kon.serwac;i Zabytk6w w Кielcach,
dzi~ki kt6rego uprzejmosci oddajemy do rqk grona milosnik6w tego jedynego w Rzeczypospolitej tak swietnie zachowanego zabytku rezydencjonalnego z pierwszej polowy Х VI1
stulecia, potwierdzajq tez~ о niszczyciel.skiej гоН p6zniej.szych jego uiytkownik6w. Dotyсху to szczeg6lnie okresu Kr6lestwa Polskiego, gdy przez kieleclzi palac przewi;a si~
przer6ine grono nowych lokator6w, z lazaretami wojskowymi wlqcznie i licznymi рг6bami dostosowania wn~trz zamkowych do potrzeb jego niewybrednych posiadaczy. Се
lowo zestawione dokumenty. stanowiqce przeciei. zaledwie ulamek bogatych poszyt6w
archiwalnych przebadanych przez Olgierda Chojnackiego, dajq tez jaskrawe odzwierciedlenie atmosfery dyspozycyjnosci sfer administracyjnych, jaka panowala w owoczesnych
Кielcach

-

malym miasteczku prowincjonalnym i trzezwosci pracownik6w ministerium,

Izt6re nie zgodzilo
to ...

wzgl~dami

si~ па

barbarzyftskie przer6bki w tak okazalym gmachu, argumentujqc

niebezpieczeftstwa pozaruJ
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W Oficynie Wydawniczej ,.Exbud" w J~drz ejowle.
odbito 444 numerowane egzemplarze
pod kierunkiem Elzbiety Chodkiewicz-Przypkowskiej.
Reprodukcja: Plan dolnego pl~tra w zamku kieleckim
przez budownlczego Sadkowskiego podany
dnia 15 pazdziernika 1811 r.
Fot. Pracownia Fotograficzna PKZ w Кielc a ch.
Do druku

antykw~ toruiIsk~

zlozyla Krystyna Nowacka.

Odbijali : J6zef OWerzynski, Wlodzimierz Sowula i Кrystyna Fura,
kt6ra wykonala r6wnlez prace introligatorskie.
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