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1. Białystok. Pałac Branickich, widok od dziedzińca. 
Fot. K. Przylicki, 2011. 

Białystok. Branicki Pałace, view from the courtyard. 
Photo: K. Przylicki, 2011. 
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Rewaloryzacja pałacu Branickich 
w Białymstoku. 

Uwagi dotyczące dalszych prac 

Pałac Branickich w Białymstoku jest obiektem zabytkowym najwyższej 
rangi. Zdając sobie z tego sprawę jego użytkownik, Uniwersytet Medyczny w Bia
łymstoku, prowadzi przy nim od lat bardzo poważne, utrzymane na znakomitym 
poziomie prace rewaloryzacyjne (il. l, 2). Dodatkową motywacją tych działań jest 
prowadzona przez Urząd Miejski w Białymstoku rewaloryzacja Ogrodu Branickich, 
tworzącego z pałacem integralną całość. Zrekonstruowano już dziedziniec wstęp
ny przed pałacem, stosunkowo bliskie ukończenia są prace w Salonie Ogrodowym 
(choć czekają tam jeszcze na wykonanie liczne brakujące rzeźby). Rewaloryzacji 
poddano już zatem, i to na najwyższym poziomie, bezpośrednie otoczenie pałacu 
- zarówno od strony dziedzińca, jak i ogrodu. Konieczną więc staje się również re
waloryzacja dziedzińca honorowego, leżącego pomiędzy pałacowymi oficynami, 
a także poprawienie i uzupełnienie niektórych elementów w zewnętrznym wystroju 
pałacu i w obiektach bezpośrednio z nim związanych. Korekty te zrealizowane być 
powinny przy okazji przeprowadzanych prac remontowych i konserwatorskich. 
W niniejszym opracowaniu podzielone one zostały na osiem grup. 

1. POZŁOCENIE ELEMENTÓW DEKORUJĄCYCH PAŁACOWE HEŁMY 

W reprezentacyjnych obiektach wznoszonych przez Jana Klemensa Branic
kiego elementy dekoracyjne, zdobiące pokryte miedzią dachy i hełmy, były pozłoco
ne. Można się o tym dowiedzieć z zachowanej korespondencji hetmana, jak również 
z zachowanych kolorowanych rysunków projektowych sporządzonych dla Branic
kiego. I tak Ignacy Koziebrodzki pisał do hetmana z Warszawy 25VI1753 r.: Boduar 
[przy pałacu warszawskim] ( ... ),nad który wazę zrobioną zaczął malarz gruntować. Ta 
waza, jeżeli ma być feinguldem [złotem], czyli [tzn. czy też] metalem wyzłacana, potrzebna 
wcześnie dyspozycja Pańska. Temat ten powraca kilka miesięcy później w liście z 7 IX 
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2. Białystok. Pałac Braruckich, widok od ogrodu. Fot. K. Przylicki, 2015. 
Białystok. Branicki Pałace, view from the garden. Photo: K. Przylicki, 2015. 

tegoż roku: Malowanie dachu nad Boduarem kończy malarz. Ceraty i inne ornamenta już 
powyzłacał1 . Podobną informację zawiera list Jana H. Klemma do hetmana, pisany 
w Białymstoku 13 IX 1758 r.: Buduary obydwa [przy pałacu w Choroszczy] blachą 
nakryte, ab extra skończone i pomalowane, ( ... ) trzeba by jeszcze wyzłacać ornamenta na 
tychże dachach2

• Szczęśliwie się składa, że zachowały się kolorowane projekty wy
mienionych wyżej 11Buduarów11 (il. 3, 4)3. Złocenia dekoracji hełmu wyraźniej widać 
na projekcie /1 Buduaru11 warszawskiego, na którym zaznaczono je kolorem żółtym. 
Mamy więc wiarygodne wzorce, na podstawie których można dość szczegółowo 
ustalić, które elementy dekorujące hełmy białostockiego pałacu powinny być pozło
cone. Dodajmy, że analogiczne złocenia wykonane już zostały na pokrytej blachą 
kopule Altany pod Orłem w przylegającym do pałacu ogrodzie (il. 5). 

Zestawiając zatem dwa hełmy wieńczące wieże korpusu głównego pała
cu w Białymstoku (il. 1, 6, 7) z projektem hełmu 11 Buduaru11 warszawskiego (il. 3) 
stwierdzić można, że pozłocone być powinny, poczynając od dołu, następujące ele
menty: a) kondygnacja dolna hełmu: wąska półeczka, opasująca hełm na dole; li
stewki, wyznaczające pola na połaciach hełmu; wazka nad lukarną; b) kondygnacja 
górna hełmu - wąska półeczka u dołu; lambrekiny na połaciach hełmu - lecz nie całe 
ich płaszczyzny Qak na projekcie /1 Buduaru11

), lecz tylko 11obwódki11 lambrekino
wych 11zębów

11 oraz zwisające z nich kampanule; cienki półwałek u góry; c) zwień-
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3. Buduar 
w pałacu 

Branickich 
w Warszawie, 

fragment 
z hełmem. 

Rysunek z ok. 
poł. XVIII w. 

Wg: I. Szymańska, 
A. Średzińska, 

Pałac Branickich. 
Historia i wnętrza, 

Białystok 2011, 
il. nas. 85. 

Boudoir in the 
Branicki Pałace 

in Warsaw, 
fragment with a 
hełmet. Drawing 

from ca. the 
mid-eighteenth 
century. After: I. 
Szymańska, A. 
Średzińska, Pa
łac Branickich. 

Historia 
i wnętrza, 

Białystok 2011, 
fig. on p. 85. 

4. Pałac 
Branickich 

w Choroszczy, 
elewacja 

od ogrodu. 
Rysunek z ok. 
poł. XVIII w. 

Wg: K. łopatecki, 
W Walczak, Pałac 

Branickich 
w Białymstoku, t. 1, 
Inwentarze z XVII 

i XVIII stulecia, 
część 2, il. 45 

nas. 259. 
Branicki Pałace in 
Choroszcz, garden 

ełevation. Dra
wing from ca. the 

mid-eighteenth 
century. After: K. 

Łopatecki, 
W. Walczak, 

Pałac Branickich 
w Biah1mstoku, 

vol. 1 Inwentarze 
z XVII i XVIII 

stulecia, part 2, 
fig. 45 on p. 259. 

Rewaloryzacja pałacu Branickich w Białymstoku. Uwagi dotyczące dalszych prac 
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5. Białystok. Altana pod Orłem w Ogrodzie Branickich. Fot. K. Przylicki, 2014. 
Białystok. The Under the Eagle Pavilion in the Branicki Garden. Photo: K. Przylicki, 2014. 
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6. Białystok. Pałac Branickich, 
hełm wieży. Fot. K. Przylicki, 2011. 
Białystok. Branicki Pałace, tower 
helmet. Photo: K. Przylicki, 2011. 

7. Białystok. Pałac Branickich, widok z Dolnego Ogrodu na Pawilon 
Pani Krakowskiej i galerię, w głębi hełm wieży. Fot. K. Przylicki, 2011. 

Białystok. Branicki Pałace, view of Mrs. Krakowska's Pałace 
and gallery seen from the Lower Garden; in the background: 

a tower helmet. Photo: K. Przylicki, 2011. 
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czenie hełmu: wąska półeczka w dolnej partii niższego cokoliku; wąska półeczka 
w dolnej partii wyższego cokoliku; „koszyczek" nałożony na dolną część „żołędzia" 
i podtrzymująca go „stopa" (tworzące razem rodzaj kielicha) oraz oplatające gład
ką część „żołędzia" przedstawienie węża; kulista forma ukształtowana z drobnych 
kuleczek; dwie kulki, większa i mniejsza; „kielich kwiatowy" na szpicu, jak również 
samo zakończenie szpicu. Z kolei w dwudzielnym hełmie przykrywającym tzw. Pa
wilon Pani Krakowskiej (il. 7, 8) pozłocić trzeba wypukłe listewki, ramujące pola na 
jego połaciach. Na wszystkich trzech hełmach złocone więc mają być jedynie cienkie 
listewki i drobne elementy, by bardzo delikatnie ubogacić zieleń blachy akcentami 
złota. 

·1 1 ~ 

8. Białystok. Pałac Branickich, widok od ogrodu na galerię, w głębi hełm Pawilonu Pani Krakowskiej. 
Fot. K. Przyliclci, 2011. 

Białystok. Branicki Pałace, view of the gallery seen from the garden; in the background: helmet 
of Mrs. Krakowska's Pałace. Photo: K. Przylicki, 2011. 

Pozłocenie tych hełmów dopełni listę dekoracji, które powinny być złocone 
w obrębie pałacowych dziedzińców. Złote już bowiem są: kula dźwigana przez Her
kulesa zastępującego Atlasa (na tympanonie głównego korpusu pałacu - il. 1), Gryf 
wraz z kulą (wieńczący Bramę Wielką - il. 9) oraz wazki (na tzw. Studniach). Gdy 
się to stanie, pałac uzyska kolorystyczną jedność i w pełni jaśnieć będzie należnym 
mu splendorem. 
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9. Białystok. Brama Wielka pałacv Branickich. Fot. K. Przylicki, 2011. 
Białystok. Grand Gate of the Branicki Pałace. Photo: K. Przylicki, 2011. 

151 



Ks. JAN NtECIECKL 

2. POLICHROMIA KARTUSZY W TYMPANONACH PAŁACU 

Oba płaskorzeźbione kartusze w tympanonach korpusu głównego pałacu 
(il. 10, 11) powinny być polichromowane. Powrót do pokrywania kolorem tych 
elementów jest dzisiaj powszechnie stosowaną praktyką w europejskim konser
watorstwie. Za przykład niech nam posłużą polichromie kartuszy na XVIII-wiecz
nych fasadach w Moritzburgu, GroBsedlitz, Mosigkau i Monachium (il. 12-16). We 
wszystkich tych obiektach umieszczone w kartuszach herby oraz pola ze złotymi 
inicjałami (lub inskrypcjami) są barwne. Natomiast otaczające je dekoracyjne kartu
sze (wraz z towarzyszącymi im ornamentami, czasem nawet łącznie z insygniami) 
utrzymane są w jednym kolorze. Bywa nim powtórzony kolor z elewacji (il. 15, 16), 
bywa też, niezależny od niego, kolor biały (il. 12, 14) lub szary (il. 12, 13). Badania 
konserwatorskie przeprowadzone podczas gruntownego remontu Bramy Wielkiej 
w Białymstoku wykazały, że na dworze hetmana Branickiego analogiczne elementy 
malowano w kolorze elewacji. Taki też kolor, a więc żółty, odtworzono na pano
pliach dekorujących Bramę (il. 9). 

a) Kartusz z herbem Gryf w pałacowym tympanonie od strony dziedzińca 
(il. 10). Przy okazji remontu elewacji pałacu należy pomalować go kolorami herbo
wymi. Dotyczy to, oczywiście, jedynie samego herbu - ramka wokół niego, korona 
i towarzyszące mu panoplia powinny być utrzymane, tak jak obecnie, w kolorze 
"bladożółtym". Jak wyglądał, i jakie miał barwy herb Branickich-Gryfitów, dowie
dzieć się możemy z Herbarza polskiego Kaspra Niesieckiego, w którym znajduje się 
jego opis. Oto on: Gryf- Herb. W polu czerwonym Gryf biały, którego połowa przednia od 
głowy, orła z nosem zakrzywionym, z językiem wywieszonym, ze dwoma szponami w górę 
wspiętemi, także z dwiema skrzydłami do lotu wyniosionymi, reprezentuje: druga połowa 
lwa z dwiema łapami, na których stoi, z ogonem z pod łap w górę zadartym pokazuje: nogi 
jednak u niego przednie i nos żółty, twarz w lewą tarczy zkierowana4 (por. il. 17). Wydaje 
się, że ze względu na bliskie sąsiedztwo elementów pozłoconych (kuli na barkach 
Herkulesa i ornamentów na blaszanych hełmach) lepiej byłoby, gdyby w herbie 
w tympanonie kolor żółty na /1 przednich nogach" i 11 nosie" orła zastąpić pozłotą. 
Tym bardziej, że w heraldyce obie te barwy stosowane są zamiennie. Może dałoby 
się też, przy okazji, poprawić ogon Gryfa? Wprawdzie spuszczony ogon pojawia się 
w przedstawieniach Gryfa Branickich (na przykład na jednej z płyt kominkowych -
(il. 18), lecz w przeważającej ilości przypadków ogon ten jest na nich 11 zadarty" (np. 
il. 19). Wygląda to najczęściej w ten sposób, że spuszczony ogon wywija się pomię
dzy nogami ku górze, aż ponad korpus. 

b) Kartusz z monogramem ,,JB" w pałacowym tympanonie od strony ogro
du (il. 11). W kartuszu tym, podobnie jak w omówionym wcześniej kartuszu od 
dziedzińca, polichromowane być powinno jedynie pole wraz z widniejącym na 
jego tle monogramem ( 11 cyfrą") Jana (Klemensa) Branickiego. Obramowanie kar
tusza wraz z koroną oraz wybiegające od niego w obie strony palmy powinny 
być utrzymane w kolorze 11 bladożółtym" (a więc nie pomalowane na kolor złoty, 
jak to częściowo zostało wykonane podczas ostatniego remontu i co, niestety, źle 
wygląda, il. 11). Jakimi kolorami powinno być pomalowane wypełnienie kartusza, 
podpowiada nam XVIII-wieczny opis analogicznej tarczy z monogramem hetma
na, znajdującej się na Bramie Wielkiej w Białymstoku: wierzch Bramy na kształt pi-

152 



Rewaloryzacja pałacu Branickich w Białymstoku. Uwagi dotyczące dalszych prac 

10. Białystok. Pałac Branickich, tympanon ryzalitu od dziedzińca . Fot. K. Przylicki, 2011. 
Białystok. Branicki Pałace, tympanum of a projection facing the courtyard. Photo: K. Przylicki, 2011. 

11. Białystok. Pałac Branickich, tympanon ryzalitu od ogrodu. Fot. K. Przylicki, 2014. 
Białystok. Branicki Pałace, tympanum of a projection facing the garden. Photo: K. Przylicki, 2014. 
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12. Moritzburg k. Drezna. 
Zamek, kartusze z herbem 
i z inicjałem nad wejściem 

od strony miasta. 
Fot. H. Ziomek, 2010. 

Moritzburg near Dresden. 
Castle, cartouches with a 
coat of arms and initials 

above the entrance 
facing the town. 

Photo: H. Ziomek, 2010. 

13. Monachium. Kościół 
św. Kajetana (Teatynów), 

kartusz z herbami 
w tympanonie fasady. 

Fot. T. Mioduszewski, 2017. 
Munich. Theatine church 
of St. Cajetan, cartouche 

with a coat of arms on the 
fac;;ade tympanum. 

Photo: T. Mioduszewski, 
2017. 
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ramidy blachą białą wskroś obity, na którym stoi Gryf pozłacany w szponach na tablicy 
w błękitnym polu cyfrę z liter JB pozłacaną trzymający5 • Potwierdza to współczesna 
praktyka konserwatorska. 

Przy okazji uwaga dodatkowa: podczas kolejnego gruntownego remontu 
Bramy Wielkiej (il. 9) pamiętać trzeba, by przywrócić pierwotną kolorystykę blachy 
pokrywającej jej zwieńczenie. Z cytowanego wyżej inwentarzowego opisu Bramy 
wiemy bowiem, że wierzch Bramy na kształt piramidy był blachą białą wskroś obity. Po
zostawienie bowiem białego koloru blachy na „ piramidzie", nie pomalowanej tu 
na zielono Gak to z reguły czyniono na białostockim dworze) - nie mogło być przy
padkowe. Srebrzysty kolor „piramidy" dźwigającej złocistego Gryfa na kuli miał 
niewątpliwie znaczenie symboliczne. Złoty Gryf umieszczony na srebrnym obeli
sku stanowił alegorię sławy, odniesioną tu w sposób oczywisty do hetmana Branic
kiego - Gryf trzymał bowiem tarczę z „cyfrą JB". Wymowę taką wzmacnia jeszcze 
ustawienie owej piramidy-obelisku na, również symbolicznej, dolnej części Bramy, 
pomyślanej jako łuk triumfalny6. Ważne jest zatem, by srebrzysta blacha powróciła 
kiedyś na Bramę Wielką. A także, by pozłocony został na nowo Gryf wraz z kulą, na 
której spoczywa. Gryf, znakomity rzeźbiarsko (doskonale utrafione jest zwłaszcza 
jego upozowanie7

), pokryty jest jednak wątpliwą „ pozłotą". 

14. GroiSsedlitz k. Drezna. Oranżeria Górna, kartusz z herbem w tympanonie fasady. Fot. H. Ziomek, 2010. 
GroEsedlitz near Dresden. Upper Orangery, cartouche with a coat of arms on the fa~ade tympanum. 

Photo: H. Ziomek, 2010. 
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15. Mosigkau 
k. Dessau. Pałac, 

kartusz z inicjałem 
w zwieńczeniu fasady. 

Fot. H. Ziomek, 2008. 
Mosigkau near Dessau. 

Pałace, cartouche 
with an initial on the 
fa~ade superstructure. 

Photo: H. Ziomek, 2008. 

16. Monachium. 
Kościół św. Michała 

w Berg am Laim, 
kartusz z inskrypcją 

nad drzwiami 
w fasadzie. 

Fo t. T. Mioduszewski, 
201 7. 

Munich. Church of 
St. Michael in Berg 
am Laim, cartouche 
with an inscription 

above the fa~ade door. 
Photo: T. Mioduszewski, 

2017. 
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BRANICCY 
HERBU GRYF 

17. Herb Gryf Branickich. Wg: T. Zielińska, 
Poczet polskich rodów arystokratycznych, 

Warszawa 1997, il. na s. 33. 
The Gryf coat of arms of the Branicki family. 

After: T. Zielińska, Poczet polskich rodów 
arystokratycznych, Warszawa 1997, fig. on p. 33. 

18. Płyta kominkowa z herbem Gryf Branickich, 
XVIII w. Fot. S. Deptuszewski, 1963. 

Wg: IS PAN w Warszawie, neg. nr 91166. 
Fireplace slab with the Gryf coat of arms of the 

Branicki family, eighteenth century. 
Photo: S. Deptuszewski, 1963. A/ter: Institute 

of Art at the Polish Academy of Sciences 
(further as: IS PAN) in Warsaw, neg. no. 91166. 

19. Płyta kominkowa z herbami Gryf Branickich 
i Ciołek Poniatowskich, XVIII w. 

Fot. S. Deptuszewski, 1963. Wg: IS PAN 
w Warszawie, neg. nr 91165. 

Fireplace slab with the Gryf coat of arms of the 
Branicki family and the Ciołek coat of arms 

of the Poniatowski family, eighteenth century. 
Photo: S. Deptuszewski, 1963. A/ter: IS PAN 

in Warsaw, neg. no. 91165. 
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20. Białystok. Oficyna lewa pałacu Branickich, widok na ścianę 
czołową ze ślepymi oknami, po lewej Arsenał. Fot. K. Przylicki, 2014. 

Białystok. Left outbuilding of the Branicki Pałace, view of the 
fa~ade with blind windows, to the łef t: the Arsenal. 

Photo: K. Przylicki, 2014. 

21. Białystok. Pałacyk Gościnny, widok elewacji bocznej 
ze ślepymi oknami. Fot. K. Przylicki, 2011. 

Białystok. Guest Pałace, view of the side elevation with blind 
windows. Photo: K. Przylicki, 2011. 

22. Białystok. Arsenał przy pałacu 
Branickich, widok z dziedzińca 
kuchennego na elewację boczną 

ze ślepymi oknami. 
Fot. K. Przylicki, 2014. 

Białystok. Arsenal next to the 
Branicki Pałace, view of the side 

elevation with blind windows 
from the kitchen courtyard. 

Photo: K. Przylicki, 2014. 

3. MALARSTWO ILUZJONISTYCZNE W ŚLEPYCH OKNACH 

W elewacjach pałacu białostockiego znajduje się kilka ślepych (zamurowa
nych) okien: jedno w elewacji korpusu głównego od strony ogrodu (na parterze, 
skrajne po prawej stronie - il. 2), dwa od strony dziedzińca honorowego (w par
terowej części korpusu głównego: ostatnie z prawej i sąsiadujące z nim okno nad 
drzwiami w jońskiej kolumnadzie) oraz dwa w lewej oficynie pałacowej (okna środ
kowe w ścianie czołowej, położone w superpozycji: porte-fenetre na parterze i okno 
na piętrze - il. 20). Okien tych jest zatem w pałacu pięć. Pokrywać je powinny ilu
zjonistyczne malowidła, wiernie naśladujące rzeczywiste okna. Taka jest powszech
na, wręcz obowiązkowa, praktyka w przypadku odnawiania barokowych elewacji. 
W baroku bowiem przywiązywano wielką wagę do symetrii, szczególnie przy roz
mieszczaniu okien, posługiwano się też chętnie iluzją. Tak też malowane są już od 
dawna okna Bramy Wielkiej i Pałacyku Gościnnego w Białymstoku (il. 9, 21). 
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Dodajmy, że iluzjonistycznie malowane powinny być też ślepe okna w poło
żonym tuż obok białostockiego pałacu i ściśle z nim związanym Arsenale (il. 20, 22). 
We wszystkich jego elewacjach takich okien jest dziesięć. Pokrycie ich iluzjonistycz
nymi malowidłami przyczyni się w istotny sposób do właściwego wyglądu całego 
zespołu pałacowego. 

23. Pawilon Pani Krakowskiej wraz kolumnadą w pałacu Branickich w Białymstoku. Rysunek z 1770 r. 
Wg: I. Szymańska, A. Średzińska, Pałac Branickich. Historia i wnętrza, Białys tok 2011, il. na s. 82-83. 

Mrs. Krakowska's Pałace with a cołonnade in the Branicki Pałace in Białystok. Drawing from 1770. 
After: I. Szymańska, A. Średzińska, Pałac Branickich. Historia i wnętrza, Biah1stok 2011, fig. on p. 82-83. 

4. MALOWANIE NA ZIELONO METALOWYCH BALUSTRAD 

W pałacu białostockim istnieje wiele przyokiennych metalowych balustrad, 
pojawiają się one także na balkonie i wokół tarasu. Dotychczas malowano je na 
kolor czarny, w przyszłości powinno się je jednak przemalować na zielono. Wraz 
z postępem wiedzy (z zakresu historii sztuki i konserwatorstwa) wiele powszechnie 
stosowanych wcześniej konserwatorskich praktyk uległo zmianie. W Białymstoku 
przywrócone już zostały XVIII-wiecznym budowlom pierwotne kolory elewacji 
(bladożółty z białym) i stolarki (szary), obecnie czekają na to samo balustrady. 

Co przemawia za tym, by białostockie balustrady malowane były na zie
lono? Podstawowe źródło w tym względzie stanowi rysunek z 1770 r., częściowo 
kolorowany, ukazujący elewację tzw. Pawilonu Pani Krakowskiej i przylegającą do 
niego kolumnadę jońską (il. 23)8. Na rysunku tym hełm Pawilonu, balustrada przy 
tarasie i schodach, jak również balustrada balkoniku przy porte-fenetre na parterze 
pomalowane są na zielono. Autorowi rysunku chodziło najwyraźniej o to, by po
kazać, że wszystkie elementy metalowe Pawilonu, a więc blacha hełmu oraz ba
lustrady, tworzyły kolorystycznie jednorodną całość. Nie tylko zresztą w samym 
Pawilonie - także w łączności z powiązanym z nim widokowo pałacowym hełmem 
(por. il. 7). 
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24. Charlottenburg 
w Berlinie. Pałac, widok 

bramy na dziedziniec, 
w głębi kopuła pałacu. 

Fot. K. Przylicki, 2009. 
Charlottenburg in Berlin. 

Pałace, view of the 
courtyard gate, in the 

background: 
the pałace dome. 

Photo: K. Przylicki, 2009. 

25. Wersal. Petit Trianon, 
pałac, widok bramy. 

Fot. M . Pawluczuk, 2012. 
Versailles. Petit Trianon, 
pałace, view of the gate. 

Photo: M. Pawluczuk, 2012. 

Rewaloryzacja pałacu Branickich w Białyms toku . Uwagi dotyczące dalszych prac 
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26. Wersal. Grand Trianon, pałac, widok bramy. 

162 

Fot. M. Jackowski, 2013. 
Versailles. Petit Trianon, pałace, view of the 

gale. Photo: M. Jackowski, 2013. 

27. Poczdam. Park Sanssouci, widok ogrodzerua. 
Fot. K. Przylicki, 2006. 

Potsdam. Sanssouci Park, view of the fence. 
Photo: K. Przylicki, 2006. 



28. Oliwa k. Gdańska. 
Pałac Opatów, balkon. 

Fot. J. Dettlaff, 2017. 
Oliwa near Gdańsk. 

Abbots' Pałace, balcony. 
Photo: J. Dettlaff, 2017. 

29. Oliwa k. Gdańska. 
Pałac Opatów, 
porte-fenetre. 

Fot. J. Dettlaff, 2017. 
Oliwa near Gdańsk. 

Abbots' Pałace, 
porte-/ enetre. 

Photo: J. Dettlaff, 2017. 

Rewaloryzacja pałacu Branickich w Białymstoku . Uwagi dotyczące dalszych prac 

Jaki jednak odcień miała owa zieleń? Odpowiedź na to pytanie znaleźć mo
żemy w korespondencji Jana K. Branickiego9• Okazuje się, że hetman życzył sobie, 
by w reprezentacyjnych obiektach wszystkie dachy kryte blachą (nawet miedzianą) 
malowane były na zielono. Dowiadujemy się o tym chociażby z listów Jana K. Bra
nickiego do Adama Bujakowskiego, pisanych 16 VIII i 7 IX 1758 r. W pierwszym 
z nich czytamy: Kaplica S. Maryi Magdaleny, że skończy się, kontent jestem. Wieżyczkę 
nad kopułą czyli latarnię pobić kazać blachą miedzianą i pomalować zielono. Polecenie, by 
malować blachę na zielono, pozostało aktualne także wówczas, gdy zdecydowano 
się użyć blachy „ białej". Kopułkę na kaplicy Maryi Magdaleny - pisał hetman w drugim 
liście - kiedy się zdaje lepiej, pobić blachą białą i zielono pomalować, tak uczynic'1°. Dodajmy, 
że również stosowany zastępczo gont i drewniane sztachety malowano na dworze 
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Branickiego na zielono11 . 

Najwidoczniej elementy 
metalowe, jak również na
śladujące je obiekty drew
niane, miały wyglądać jak 
spatynowana miedź. Taki 
zatem był najprawdopo
dobniej odcień zieleni, któ
rym malowano dachy i ba
lustrady na białostockim 

dworze. 
O tym, że tak było 

rzeczyw1sc1e, przekonują 

liczne XVIII-wieczne przy
kłady z terenu Europy. 
Przyjrzyjmy się kolorystyce 

1 bram w berlińskim Char
lottenburgu oraz w Petit 
i Grand Trianon w Wersa
lu, parkanu w Sanssouci 
w Poczdamie czy balustrad 
balkonu i parterowego 
porte-fenetre w Pałacu Opa
tów w Oliwie (il. 24-29). 
Szczególnie wymowne jest 
zdjęcie z Charlottenburga 
(il. 24), na którym widać 
jednocześnie bramę i ko-

30. Laxenburg k. Wiednia. Altana w ogrodzie. Fot. K. Przylicki, 2010. pulę pałacu, pokrytą spaty
Laxenburg near Vienna. Garden paviłion. Photo: K. Przylicki, 2010. nowaną miedzią. Możemy 

więc bezpośrednio porów
nać ich kolorystykę - jest taka sama. Z patyną miedzi kojarzy się też, mniej lub wię
cej, kolor pozostałych obiektów (il. 25-29). Nie znaczy to jednak, że nie pojawiają 
się na metalowych balustradach również inne odcienie zieleni (na przykład ciemna 
zieleń na balkonie pałacu w portugalskim Queluz - il. 44). 

Proponuję zatem, by wszystkie balustrady przy oknach pierwszego i dru
giego piętra w pałacu białostockim pomalować w przyszłości na zielono, w odcieniu 
takim, jaki ma spatynowana miedziana blacha pałacowych hełmów. Podobnie balu
strady przy porte-fenetre'ach w tzw. Pawilonie Pani Krakowskiej i przy 11Buduarze" 
hetmana (na parterze od strony dziedzińca) oraz balustrady na balkonie (od dzie
dzińca) i na tarasie (od strony ogrodu). 

Stopniowo przywracać trzeba będzie taki właśnie kolor metalowym ele
mentom również w innych obiektach zespołu: w Bramie Wielkiej, w tzw. Studniach 
i bramkach przy dziedzińcu wstępnym, w balustradach przy parterowych oknach 
Oranżerii, a także w ogrodzie. W tym ostatnim zielone być powinny metalowe bra
my i bramki (wśród nich częściowo złocona Brama Gladiatorów), żelazne pręty 
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w otworach muru i w oknach Salonu Włoskiego oraz balustrady na tarasie i scho
dach przy Altanie pod Orłem. Na zielono malować również trzeba będzie balustra
dy schodów przy moście, przed Bramą Gladiatorów (ale nie balustrad na moście, 
które mają być kamienne). Wreszcie, zielone powinny być też drewniane „balasy" 
płotu, gdy zrekonstruowany zostanie parkan po drugiej stronie mostu, zamykający 
perspektywę ogrodowego Salonu12

• Nie można też wykluczyć, że na ten sam kolor 
zostaną w przyszłości przemalowane również ogrodowe obiekty o konstrukcji treja
żowej. O tym, że z taką praktyką można dziś się spotkać, zaświadcza cesarska altana 
w Laxenburgu (il. 30). Gdyby tak się stało, wszystkie malowane na zielono obiekty 
w pałacowo-ogrodowym zespole tworzyłyby jednorodną kolorystycznie całość. 

5. KONSERWACJA RZEŹB 

Wiele z rzeźb dekorujących pałac 
w Białymstoku zostało już oczyszczonych 
i pobielonych. Wciąż jednak czeka na to 
osiem rzeźb stojących na kamiennej ba
lustradzie korpusu głównego od strony 
ogrodu, szesnaście puttów wieńczących 
galerie, również od ogrodu, oraz część 
attyk i balustrad oficyn, wraz z ustawio
nymi na nich rzeźbami (w tym licznymi 
wazonami). A także dwie wielkie rzeźby 
Herkulesów, które przy kolejnej konser
wacji powinny być wreszcie pomalowane 
na biało (il. 31). Zródła archiwalne nie po
zostawiają najmniejszych wątpliwości co 
do tego, że były one malowane. W Opisa
niu fabryki w Białymstoku ( ... ) na rok 1790 
czytamy bowiem: Kamienne figury i wazy 
w Górnym Ogrodzie, jako i Herkulesy przed 
pałacem, dla dalszej konserwacji olejno poma
lowac13. 

Na szczególną uwagę zasługują 
rzeźbione popiersia na konsolach, gdyż 
znaczną ich część stanowią XVIII-wieczne 
oryginały. Wymagają one zatem starannej, 
udokumentowanej konserwacji. O tym, że 
przetrwały zniszczenia II wojny światowej, 
świadczą archiwalne zdjęcia wykonane po 
wojnie. Jedynie część popiersi znajdowała 
się wówczas w tak złym stanie, że mu
siano sporządzić ich kopie (modele tych 
rzeźb zachowały się w zbiorach Uniwer
sytetu Medycznego). Pozostałe rzeźby, po 
przeprowadzeniu koniecznej konserwacji, 

31. Białystok. Pałac Branickich, posąg Herkulesa 
na dziedzińcu. Fot. K. Przylicki, 2011. 

Białystok. Branicki Pałace, statue of Hercules 
in the courtyard. Photo: K. Przylicki, 2011. 
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32. Białystok. Pałac Branickich, popiersie króla 
Leszka III na prawej oficynie. Fot. K. Przylicki, 2011. 
Białystok. Branicki Pałace, bust of King Leszko III 
on the right outbuilding. Photo: K. Przylicki, 2011. 

33. Białystok. Pałac Branickich, popiersie Julii, 
siostry Juliusza Cezara, żony Leszka III 

na prawej oficynie. Fot. K. Przylicki, 2011. 
Białystok. Branicki Pałace, bust of Julia, sister of 
Julius Caesar and wife of Leszko III, on the right 

outbuilding. Photo: K. Przylicki, 2011. 

powróciły na swe pierwotne miejsca. Należą do nich z pewnością cztery popiersia 
z elewacji oficyn, ukazujące antenatów Branickich herbu Gryf, w większości „ ba
jecznych" (il. 32-33). 

Konserwacji rzeźb towarzyszą zwykle remonty ich postumentów. Przy tej 
okazji powinno się je poprawić. Dotyczy to zwłaszcza tynkowanych murowanych 
attyk na pałacowych galeriach od strony ogrodu, które malowane były dotąd na 
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34. Canaletto, „Ulica Miodowa", po prawej widok na pałac Branickich. Obraz olejny z 1777 r. 
Wg: Bernardo Bellotto. Sekrety jego malarstwa. Prace konserwatorskie przy obrazach Bellotta (2000-2003), 

katalog wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 2003, il. na s. 45. 
Canaletto, Miodowa Street, to the right; view of the Branicki Pałace. Oil painting from 1777. 

After: Bernardo Bellotto. Sekrety jego malarstwa. Prace konserwatorskie przy obrazach Bellotta 
(2000-2003), catalogue of an exhibition held at the Royal Castle in Warsaw, Warsaw 2003, fig. on p. 45. 

biało (il. 7, 8). Czyniono tak zapewne na wzór kamiennych (wcześniej betonowych) 
balustrad pałacu (il. 1, 2, 10, 11, 20). Attyki te stanowią jednak integralną część archi
tektury galerii i należy je malować, tak jak galerie, na kolor bladożółty i biały. Kiero
wać się przy tym trzeba zasadami rządzącymi tektoniką architektonicznych podzia
łów. Tak będzie malowana analogiczna attyka na Salonie Włoskim, który wkrótce 
poddany ma być pracom rewitalizacyjnym. Kolory na attykach omawianych galerii 
powinny być rozłożone w sposób następujący: białe pozostać mają jedynie płyciny, 
cała zaś reszta, a więc ścianki, cokoły i gzymsy, powinna być żółta. Tak właśnie po
malowana była elewacja pałacu Branickiego w Warszawie, co widać na obrazie Ca
naletta z 1777 r. Ulica Miodowa (il. 34). Gdy obraz ten poddano konserwacji, podczas 
której usunięto stare werniksy, ujawniły się na nim niuanse kolorystyczne, wcześniej 
słabo widoczne14

• Można więc obecnie wyraźniej zobaczyć, że nie tylko ściany pa
łacu hetmańskiego malowane są na kolor bladożółty i biały, żółte są również słupki 
w attyce, oddzielające balustrady (dodajmy, że kominy pałacu były tylko bielone). 
Zatem podczas konserwacji rzeźb i attyk pałacu białostockiego należy pomalować 
na żółto także słupki (czy ścianki) balustradowej attyki (il. 1, 2, 7, 8, 10, 11, 20), a jeśli 
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występują na nich płyciny, to powim10 się je malować na biało (il. 7, 8, 10, 20). Żółte 
powinny być też słupki balustrady tarasu pałacowego od strony ogrodu (il. 2) oraz 
cztery postumenty rzeźb w górnej partii Bramy Wielkiej (il. 9). 

Przypomnijmy przy okazji, że posadzki we wszystkich pałacowych gale
riach (a więc i w obu galeriach od dziedzińca) wykonane były w XVIII w. z marmu
ru15, a nie, jak obecnie, z piaskowca. 

Z kolei z konserwacją rzeźb Herkulesów wiązać się winno poprawienie ko
lorystyki przylegających do nich murów. W przeciwieństwie do attyk na galeriach 
panuje tu niepodzielnie barwa żółta (il. 1, 20, 31) - trzeba więc do niej dodać nieco 
bieli, która powinna się pojawić w wąskich pasach płycin wokół nałożonych na owe 
płyciny wypukłych płaszczyzn. Poważniejszy problem wiąże się z cokołami tych 
murów. Nałożone na nie tynki wciąż odpadają i trudno będzie sobie z tym poradzić. 
Cokoły te wiążą się integralnie z cokołami oficyn, stanowiąc wręcz ich przedłużenie. 
Może więc właściwym byłoby obłożenie ich płytami z piaskowca, jak to ma miejsce 
w cokołach oficyn? I równoczesne obłożenie tymże materiałem dolnych cokolików 
pod kamiennymi postumentami rzeźb Herkulesów, podobnie jak cokoły murów też 
tylko tynkowanych i ulegających wciąż zniszczeniom? 

Poruszenie zagadnienia właściwej kolorystyki pałacowych murów i attyk 
przypomina o potrzebie zmiany kolorystyki także na elewacjach innych obiektów 
związanych z hetmanem Branickim. Chodzi zwłaszcza o budynek Arsenału, któ
rego ściany zostały pomalowane podczas ostatniego remontu na kolor biały (il. 20, 
22). Arsenał wyglądałby znacznie efektowniej i lepiej harmonizowałby z sąsiadują
cym z nim pałacem, gdyby jego ściany były bladożółte. Kolorystyka ta sprawdziła 
się już na elewacjach Pomarańczarni i na dolnych partiach białostockiego ratusza16. 

Wspomnieć należy także o elewacjach pałacu w Choroszczy, które wciąż czekają 
na odtworzenie pierwotnej kolorystyki, łącznie z polichromią herbów na fasadzie. 
W Choroszczy należy też zmienić blaszane przykrycie dachu ryzalitu (od ogrodu) 
na ceramiczne (por. il. 4) oraz pomalować na zielono balustrady. 

6. WYMIANA NIEKTÓRYCH RZEŹB W PAŁACU 

Odrębny problem stanowi potrzeba wymiany kilku rzeźb w elewacji ogro
dowej pałacu. Dotyczy to przede wszystkim dwóch rzeźb stojących w niszach przy 
wejściu do pałacu. Obie rzeźby wykonane zostały nieudolnie i znacznie odstają 
swym poziomem od rzeźb wcześniejszych, wykonanych przez warszawskie PKZ
ty, w pracowni kierowanej przez S. Kiliszka. Muszą być więc, prędzej czy później, 
wymienione na nowe. Jaka powinna być zatem ich treść i forma? Niczego niemo
żemy się o tym dowiedzieć z inwentarza z 1772 r., w którym znajduje się jedynie 
wzmianka, że w środkowej „galerii" pałacu od strony ogrodu znajdują się dwie 
w framugach statuy drewniane pobielane, na postumentach takichże1 7 . Pewnych informa
cji na ten temat, choć w bardzo ograniczonym stopniu, dostarczają XVIII-wieczne 
źródła ikonograficzne: rysunek z widokiem elewacji ogrodowej pałacu, ukazujący 
jej stan w latach 30. i 40. XVIII w. (il. 35)18, rycina Klemma-Rentza z lat 1747-1750 
(il. 36, 37)19 oraz rysunek, na którym widoczna jest połowa elewacji ogrodowej pała
cu, tak jak wyglądała od drugiej połowy lat 50. XVIII w. (il. 39, 40)20 • Na pierwszym 
z rysunków nie ma jeszcze ani „framug", ani stojących w nich 11 statui" (il. 35). Zoba-
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35. Pałac Branickich w Białymstoku, elewacja od ogrodu. Rysunek z ok. lat 1730-1740. 
Wg: PKZ w Warszawie, neg. nr 102340. 

Branicki Pałace in Białystok, garden elevation. Drawing from ca. 1730-1740. 
A/ter: PKZ in Warsaw, neg. no.102340. 

36. Ogród Branickich w Białymstoku, fragment z pałacem. 
Rycina J. H. Klemma - M. H. Rentza, ok. 1747-1750. Fot. Z. Sadowski, 1992 r. 

Branicki Garden in Białystok, fragment with the Pałace. 
Engraving:]. H. Klemm - M. H. Rentz, ca. 1747-1750. Photo: Z. Sadowski, 1992. 

czyć je już można na rycinie z lat 1747-1750 (il. 36, 37) i, oczywiście, na późniejszym 
rysunku, na którym okna parteru przebudowane już są na porte1enetre'y (il. 39, 40)2'1• 

Powstanie tych rzeźb należy więc datować na koniec lat 40. XVIII w. 
Z przedstawień omawianych figur na rycinie i na drugim z rysunków 

można częściowo odczytać ich upozowanie. Jedna z rzeźb, znajdująca się po lewej 
stronie drzwi (il. 40), wyraźnie przypomina tzw. Antinousa, rzeźbę niezwykle po
pularną w czasach nowożytnych, w dużej mierze dzięki ukazującym ją grafikom 
(np. il. 41 22). Stąd nie może dziwić, że upozowanie prezentowane przez Antinousa 
wykorzystywane było często w kompozycji antykizujących rzeźb. Odbywało się 
to w ten sposób, że Antinousowi dodawano atrybut, właściwy dla danej postaci 
(np. maczugę, gdy miał to być Herkules, por. il. 42, 43). Dlatego też bardzo trudno 
ustalić, kogo mogła przedstawiać schematycznie zarysowana postać na białostoc-
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37. Ogród Branickich w Białyms toku, 
fragment z portykiem pałacu . 

Rycina J. H. Klemma - M. H. Rentza, 
ok. 1747-1750. Fo t. Z. Sadowski, 1992 r. 

Branicki Garden in Białystok, fragment 
with the Pałace portico. Engraving: 

J. H. Klerom - M. H. Rentz, ca.1747-1750. 
Photo: Z. Sadowski, 1992. 

38. Ogród Branickich w Białymstoku, 
fragment z tympanonem pałacu. 

Rycina J. H. Klemma - M. H. Rentza, 
ok. 1747-1750. Fot. Z. Sadowski, 1992 r. 

Branicki Garden in Białystok, fragment 
with a Pałace tympanum. Engraving: 

J. H. Klerom - M. H. Rentz, ca. 1747-1750. 
Photo: Z. Sadowski, 1992. 

39. Pałac Branickich w Białymstoku, 
połowa elewacji od ogrodu. 

Rysunek z 2. poł . la t 50. XVIII w. 
Wg: IS PAN w Warszawie, neg. nr 9025. 

Branicki Pałace in Białystok, half of the 
garden elevation. Drawing from ca. the 

second half of the 1750s. 
A/ter: IS PAN in Warsaw, neg. no. 9025. 
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40. Pałac Branickich w Białymstoku, połowa 

elewacji od ogrodu, fragment z widokiem postaci 
w niszy pod portykiem. Rysw1ek z 2. poł. lat 50. 

XVIII w. Wg: IS PAN w Warszawie, neg. nr 9025. 
Branicki Pałace in Białystok, half of the garden 

ełevation, fragment with a view of a figure in a niche 
under the portico. Drawing from ca. the second half 
of the 1750s. After: IS PAN in Warsaw, neg. no. 9025. 

41. S. Thomassin „Antinous", rzeźba z Wersalu. 
Rycina z ok. 1724. Wg: Recueil des Statues, Groupes, 

Fontaines, Trmes, Vases, et au tres magnifiques Ornemens 
du Chateau et Parc de Versailles, La Haye 1724, s. 142. 

S. Thomassin, Antinous, scułpture from Versailles 
Pałace. Engraving from ca. 1724. After: .Recueil 
des Statues, Groupes, Fontaines, Termes, Vases, 

et autres magnifiques Ornemens du Chateau et Parc 
de Versailles, La Raye 1724, p. 142. 

kim rysunku (il. 40). Natomiast z drugiej rzeźby, stojącej po przeciwnej stronie 

drzwi, widoczna jest jedynie wyciągnięta w prawo ręka - resztę postaci zasłania 

kolumna portyku (il. 37). 
Kogo zatem przedstawiały dwie rzeźby znajdujące się po obu stronach 

ogrodowych drzwi białostockiego pałacu? Kojarzą się one w pierwszym rzędzie z 

parami posągów, symbolicznie strzegących wejść do pałaców. Jak choćby w Qu

eluz, gdzie straż taką pełnią Minerwa i Mars (il. 44), czy w Hampten Court, w któ

rym przy drzwiach od ogrodu stoją Mars i Herkules (il. 43). Upozowania najbliższe 

rzeźbom z Białegostoku prezentują jednak dwa posągi widoczne po bokach wej

ścia na projekcie głównej fasady Luwru, autorstwa Gianlorenzo Berniniego (il. 42)23 . 

Ukazują one wspartego na maczudze Herkulesa, w dwu okresach jego życia: jako 

dojrzałego męża (rzeźba heraldycznie po prawej) i jako młodzieńca (rzeźba po lewej 

171 



Ks. JAN N 1EC1ECK1 

stronie) . Posągi ustawione są, podobnie jak w białostockim pałacu, na niskich po
stumentach. Wydaje się niemal pewne, że takie właśnie przedstawienia Herkulesa 
flankowały w Białymstoku wejście od ogrodu. Tym bardziej, że analogiczne rozwią
zanie powtórzono później z drugiej strony pałacu, gdy w 1758 r . ustawiono tam dwa 
wielkie posągi Herkulesa (il. 1)24

• Jeśli rozpoznanie powyższe jest właściwe, znaczy 
to, że w Białymstoku zrealizowano jednorodną koncepcję, według której wszystkich 
wejść do pałacu strzec miał Herkules Gego rzeźba ustawiona była także na Bramie 
Wielkiej) . Sumując wszystko: wydaje się, że propozycja, by w niszach pod ogrodo
wym portykiem białostockiego pałacu ustawić rzeźby Herkulesa, wzorowane na 
posągach z projektu Berniniego (il. 42) - jest optymalna. 

Drugą grupę rzeźb dekorujących elewację ogrodową pałacu tworzą cztery 
pary figur stojące na attykowej balustradzie (il. 2) . Pierwotnie były one drewniane. 
Wiemy o tym z inwentarza z 1772 r., w którym znajduje się taka oto wzmianka: Tył 
pałacu od ogrodu architekturą i osobami drewnianymi przyozdobiony25 . I nic więcej . Nie 
jesteśmy jednak całkowicie pozbawieni informacji na ich temat. Ukazują je bowiem 
trzy źródła ikonograficzne, te same, o których była już mowa (il. 35, 36, 39). Naj
starsze z tych źródeł datować można na lata 30. i 40. XVIII w. Z lat tych też, a więc 
z lat 30. XVIII w. lub z początku lat 40. XVIII w., pochodziły najprawdopodobniej 
rzeźby z pałacowej attyki. Z przywołanych źródeł nie da się jednak odczytać, kogo 
one przedstawiały . Możemy się tego tylko domyślać. Na pewno nie były to Muzy26 

- uważniejsze przyjrzenie się postaciom widocznym na rycinie i dwu rysunkach po
zwala stwierdzić, że są wśród nich nie tylko kobiety, lecz także i mężczyźni. Kontekst 
ideowych treści, prezentowanych przez białostocką rezydencję, zdaje się sugerować, 
że figury te ukazywały alegorie cnót. Anna Oleńska ma rację, gdy pisze, że białostoc
ki pałac, dzięki posągom strzegącego go Herkulesa - obrońcy cnót, zyskiwał znaczenie 
siedziby cnót27

• Byłoby więc czymś naturalnym, gdyby popiersie gospodarza pałacu, 
wieńczące ogrodowy ryzalit pałacu, otaczały z obu stron alegorie cnót. Wśród nich 
mogłyby się wówczas znajdować cnoty przynależne władcy (Męstwo, Sprawiedli
wość, Ofiara, Nauka)28, jak również trzy cnoty bohaterskie Herkulesa, odpowiadają
ce trzem zdobytym przez niego złotym jabłkom („ powściąganie Gniewu", „miarko
wanie Chciwości" oraz „szlachetna pogarda dla rozkoszy i przyjemności")29 . 

W sytuacji, gdy nie ma pewności, kogo pierwotnie przedstawiały figury na 
ogrodowej attyce pałacu, najprostszym wyjściem jest pozostawienie rzeźb, stoją
cych tam dzisiaj. Podczas ich rekonstrukcji starano się bowiem naśladować, w miarę 
możliwości, formę figur widocznych na źródłach ikonograficznych. Poza tym, od
miennie niż rzeźby z nisz, nie wzbudzają one zastrzeżeń natury estetycznej. Rzeźby 
te, zestawione w pary, prezentują następujące treści: 1) Alegoria Męstwa, 2) Alego
ria Zwycięstwa, 3) Dwie Najady oraz 4) Hygieja i Panakeja. Wyjaśnijmy, że w mito
logii greckiej najady były nimfami źródeł i rzek, mającymi moc uzdrawiania, nato
miast Hygieję i Panakeję wymieniano wśród córek Eskulapa, boga sztuki lekarskiej . 
Pierwszą z nich uważano za uosobienie Zdrowia, drugą zaś uznawano za boginię 
- symbol uzdrawiania za pomocą ziół3° . Mimo iż rzeźby te nie prezentują ikonogra
fii z czasów hetmana Branickiego, można je w zupełności zaakceptować. Odwołują 
się one bowiem do antycznej mitologii i do alegorycznych przedstawień cnót, a więc 
do treści bliskich XVIII-wiecznemu programowi białostockiej rezydencji. Natomiast 
wprowadzona aktualizacja, w postaci wątków związanych z medycyną, posiada 
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dziś wartość historycznego 
świadectwa czasów, gdy go
spodarzem pałacu była Aka
demia Medyczna. Podobnie 
rzecz się ma z wężami Esku
lapa, dodanymi do „żołędzi" 
w zwieńczeniu pałacowych 

hełmów. Dodajmy, że rów
nież zrekonstruowane rzeźby 
igrających puttów, stojących 

na attykach przypałacowych 
galerii (il. 8), nie wzbudzają 
zastrzeżeń. 

Inaczej ma się spra
wa z kolejną rzeźbą z elewa
cji ogrodowej - popiersiem 
w1enczącym tympanon ry
zalitu (il. 11). Umieszczenie 
w tym miejscu popiersia ar
chitekta Stanisława Bukow
skiego stanowi bowiem wy
raźny anachronizm. Poniżej 

niego widnieje wszak kartusz 
z „cyfrą" Jana K. Branickiego, 
a cały ideowy program pałacu 

42. Bernini, projekt głównej fasady 
Luwru z 1665 r., fragment 

z postaciami Herkulesa 
strzegącymi wejścia. 

Wg: J. Banach, Hercules Polonus. 
Studium z ikonografii sztuki 

nowożytnej, Warszawa 1984, il. 113. 
Bernini, project of the Louvre main 

fa\ade from 1665, fragment with 
figures of Hercules guarding 

the entrance. 
After: f. Banach, Hercules Polonus. 

Studium z ikonografii sztuki 
nowożytnej, Warszawa 1984,fig. 113. 

43. Hampton Court. Pałac, rzeźba 
Herkulesa przy drzwiach od Privy 

Garden. Fot. H. Ziomek, 2010. 
Hampton Court. Pałace, figure 

of Hercules next to the door 
leading to the Privy Garden. 

Photo: H. Ziomek, 2010. 
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44. Queluz k. Lizbony. Pałac, rzeźby Minerwy i Marsa 
przy drzwiach od ogrodu. Fot. K. Przy/icki, 201 7. 
Queluz near Lis bon. Pałace, statues of Minerva 

and Mars next to the door leading to the garden. 
Photo: K. Przylicki, 2017. 

45. Tykocin. Kościół Św. Trójcy, popiersie 
J. K. Branickiego. Fot. K. Kostrzewska, 2011. 

Tykocin. Church of the Holy Trinity, 
bust of J. K. Branicki. 

Photo: K. Kostrzewska, 2011. 

i ogrodu głosi chwałę hetmana. Gdy obecnie przywraca się pierwotną ikonografię 
całego zespołu, pozostawienie tego popiersia na tympanonie pałacu odbierane być 
musi przez zwiedzających jako przykry zgrzyt. Inżynier Bukowski położył ogrom
ne zasługi przy odbudowie zarówno pałacu, jak i ogrodu. Można go jednak uczcić 
inaczej, nie mniej godnie. Powinno się zatem przenieść jego popiersie w inne miej
sce, najlepiej do przypałacowego ogrodu. Umieścić je można choćby na osi jednej 
z alei boskietu, na terenie będącym własnością Uniwersytetu Medycznego i na tle 
budynku do niego należącego (pamiętać trzeba, że popiersie jest własnością tejże 
uczelni). Lub też w zaprojektowanej przez Bukowskiego niszy w zachodnio-pół
nocnym odcinku muru ogrodowego, która to nisza powinna być zachowana przy 
rewaloryzacji Dolnego Ogrodu31

• 

174 



Rewaloryzacja pałacu Branickich w Białymstoku . Uwagi dotyczące dalszych prac 

Kogo pierwotnie przedstawiało rzeźbione popiersie, wieńczące pałacowy 
ryzalit od ogrodu? Przyjrzyjmy się uważnie znanym nam już dwóm ikonograficz
nym źródłom: jednemu z rysunków (starszemu) i rycinie Klemma-Rentza (il. 35, 
38). W widocznym na nich popiersiu, utrzymanym w konwencji all'antica, głowa 
pozbawiona jest wyraźnie brody, nie ma też na niej hełmu. Nie mógł to zatem być 
Herkules. Może więc Apollo? Umieszczenia w tym miejscu jego wizerunku nie za
powiadają jednak treści ideowe ani na dziedzińcach, ani też w ogrodzie. Wszędzie 
tam króluje, w warstwie mitologicznej, niemal wyłącznie Herkules. Ponadto, bez
pośrednio pod popiersiem wypisane zostały inicjały hetmana, umieszczone pod 
siedmiopałkową, baronowską koroną (il. 2, 11, 35, 36, 38, częściowo il. 39), często 
przez niego używaną (np. il. 19). Popiersie z tympanonu ukazywało więc chyba, 
w sposób idealizowany, gospodarza pałacu, Jana Klemensa Branickiego. Pojawić 
się jednak może pewna wątpliwość. Wiemy z dawnych inwentarzy, że w żadnym 
z reprezentacyjnych pomieszczeń białostockiego pałacu hetman nie umieścił swojej 
podobizny (znajdowały się one tylko w apartamentach małżonki). Był wszakże je
den wyjątek, choć już poza Białymstokiem. W swym warszawskim pałacu Branicki 
zawiesił w reprezentacyjnym wnętrzu, tzw. Pasażu, dwa wielkie portrety: swój oraz 
żony Izabeli32• Zachowała się też bardzo bliska analogia. W Wilanowie, na elewa
cjach pałacu znajdowały się niegdyś podobizny króla Jana III i królowej Marysieńki, 
które, po ich zaginięciu, zastąpione zostały idealizowanymi popiersiami później
szych właścicieli Wilanowa, Adama Mikołaja i Elżbiety Sieniawskich33

. Dodajmy, że 
pałac wilanowski pozostawał długo wzorem, do którego odwoływano się chętnie 
w polskich rezydencjach. Także w Białymstoku. 

Zatem to Jan K. Branicki ukazany był, jako antyczny heros, w popiersiu na 
tympanonie. Odpowiednikiem tego popiersia po drugiej stronie pałacu jest alego
ryczne przedstawienie Branickiego pod postacią Atlasa-Herkulesa (il. 10). Samo zaś 
popiersie, oglądane z mostu w pewnych porach dnia, widoczne jest na tle złotej kuli 
z grupy rzeźbiarskiej, wieńczącej tympanon od strony dziedzińca (il. 11). Być może 
miało ono ukazywać wówczas hetmana jako Herkulesa-Słońce. Herkules bowiem, 
tak jak Słońce, gasi swym blaskiem wszystkie inne gwiazdy niebieskie, jak pisał 
o nim Alojzy Osiński34 • Na pałacowym tympanonie należy więc ustawić popiersie 
Jana Klemensa Branickiego. Wykonując je można się odwołać do analogicznej rzeź
by z kościoła w Tykocinie (il. 45). Należy ją jednak nieco zmodyfikować a la antique, 
zwłaszcza w partii szat, rezygnując też, oczywiście, z przedstawienia orderów. 

7. KOLORYSTYKA BARIER I BUDEK WARTY NA DZ IEDZIŃCACH ORAZ KUBŁÓW ORANŻERYJNYCH 

Jak to już zostało wcześniej powiedziane, konieczne jest przeprowadze
nie prac rewitalizacyjnych na dziedziń.cu honorowym według sporządzonego już 
wcześniej i zatwierdzonego projektu realizacyjnego. Działania te poprzedzone być 
muszą pracami archeologicznymi, ważnymi dla poznania dziejów nie tylko pałacu, 
ale i Białegostoku. Dowodzą tego wyniki badań przeprowadzonych już wcześniej 
na dziedzińcu wstępnym. 

Rekonstrukcja bruków, a zwłaszcza drewnianych barier na dziedzińcu 
wstępnym białostockiej rezydencji, choć bardzo śmiała (nie praktykowana dotąd 
w polskim konserwatorstwie), zakończyła się sukcesem - podziwiano ją w całym 
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46. Widok Bramy Wielkiej i Pałacyku Gościnnego w Białymstoku z barierami nad stawem. 

Akwarela z ok. 1831 r. Fot. /. Glinka, 1933. Wg: TS PAN w Warszawie, neg. nr 26789. 

View of the Grand Gate and the Guest Pałace in Białystok with pond barriers. 

Watercolour from ca. 1831. Photo: J. Glinka, 1933. After: IS PAN in Warsaw, neg. no. 26789. 

kraju, nawet miejscowi malkontenci z czasem je zaakceptowali. Gdy więc prze

prowadzana będzie konserwacja owych barier, posunąć się będzie można o krok 

dalej i przywrócić „balasom" Qak je dawniej określano35) pierwotną kolorystykę . 

W XVIII w. malowane one bowiem były w skośne pasy, najczęściej w kolorze bia

łym i czerwonym. Poświadczają to dawne przekazy i liczne europejskie analogie. 

Dla barier przed pałacem białostockim najważniejszym źródłem jest akwarela z ok. 

1831 r., ukazująca Bramę Wielką i staw otoczony „balasami", malowanymi w sko

śne pasy, przemiennie jasne i ciemne. Barw na niej nie widzimy, gdyż akwarela nie 

zachowała się i znamy j ą tylko z czarno-białej fotografii (il. 46)36
• To, że kolorami 

tymi były biel i czerwień, podpowiada nam opis ogrodzenia Pałacyku Gościnnego 

w Białymstoku (analogicznego, w dużej mierze, do barier), zawarty w inwentarzu 

z 1772 r.: Ogrodzenie, którego („ .) sztachetowanie czerwono z białenz malowan.e37
• 

Na obrazie Canaletta z 1773 r. Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskie

go (il. 47, 48) szereg drewnianych obiektów znajdujących się na tarasie-dziedzill.cu 

Zamku Warszawskiego pomalowanych jest w skośne pasy w trzech kolorach: bia

łym, zielonym i czerwonym. Tak malowane są bariery, stojący na środku placu słup 

oraz kubły roślin oranżeryjnych (il. 48). W ten sam sposób pomalowane są bariery 

i dwa słupy przed Arsenałem w Warszawie na innym obrazie Canaletta (z 1778 r.) 

Ulica Długa z Arsen.alem i kościołem Brygidek (il. 49). Dlaczego właśnie tymi kolorami 

zostały pomalowane drewniane obiekty na zamkowym tarasie i przed Arsenałem? 

Odpowiedzi udzieliła Małgorzata Szafrańska: obiekty te związane były z królem 
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Stanisławem Augustem, a ów 
trójkolor tworzyły barwy herbu 
Poniatowskich Ciołek, w którym 
widniał na białym polu czerwo
ny Ciołek, stojący na zielonej 
łączce38 . W XVIII w. powszechnie 
dbano o to, by w pańskich rezy
dencjach pojawiały się kolory za
czerpnięte z rodowych herbów. 
Odnosiło się to zwłaszcza do „li
berii", czyli strojów dworzan39• 

Herb Branickich Gryf ukazywał, 
jak pamiętamy, białego Gry
fa na czerwonym polu. Jędrzej 
Kitowicz pisał, że dwór Jana K. 
Branickiego nosił liberią popielatą 
z czerwonym, co więcej, hetman 
odmienił kolor i krój munduru jan
czarom swoim, by upodobnić ich 
„ barwę" (tak nazywano wów
czas umundurowanie wojska40) 

do „liberii" swych dworzan41 . 

Na kolory herbowe Branickiego 
malowane więc były w Białym
stoku „balasy" i niektóre parka
ny, zapewne też i kubły drzew 
oranżeryjnych. Sumując zatem: 

47. Canaletto „Widok Warszawy 
z tarasu Zamku Królewskiego", 

fragment z drzewkami oranżeryjnymi. 
Obraz olejny z 1773 r. 

Wg: M. Wallis, Canaletto malarz 
Warszawy, Warszawa 1983, il. 78. 

Canaletto, View of Warsaw from the 
Terrace of the Royal Castle, fragment 

with orangery trees. Oil painting from 
1773. After: M. Wallis, Canaletto malarz 

Warszawy, Warszawa 1983, fig. 78. 

48. Canaletto „ Widok Warszawy 
z tarasu Zamku Królewskiego", 

fragment z budką strażniczą. 
Obraz olejny z 1773 r. 

Wg: M. Wallis, Canaletto malarz 
Warszawy, Warszawa 1983, il. 86. 

Canaletto, View of Warsaw from the 
Terrace of the Royal Castle, fragment 

with a sentinel box. Oil painting from 
1773. After: M. Wallis, Canaletto malarz 

Warszawy, Warszawa 1983, fig. 86. 
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49. Canaletto „Ulica Długa z Arsenałem i kościołem Brygidek", fragment z barierami i słupem 
przed Arsenałem. Obraz olejny z 1778 r. Wg: M. Wallis, Canaletto malarz Warszawy, Warszawa 1983, il. 63. 

Canaletto, Dhtga Street with the Church of the Sisters of St. Bridget and the Arsenal, 
fragment with barriers and a post in front of the Arsenal. Oil painting from 1778. 

A/ter: M. Wallis, Canaletto malarz Warszawy, Warszawa 1983, fig. 63. 

drewniane bariery na dziedzińcu wstępnym powinno się pomalować w przyszłości 
w biało-czerwone skośne pasy. Kontynuować one będą wówczas na dziedzińcu ko
lorystykę herbu z pałacowego tympanonu, ukazując, również i w tym miejscu, treści 
gloryfikujące gospodarza pałacu. 

W biało-czerwone „zygzaki" (czy zęby) powinno się też pomalować drew
niane kubły drzew oranżeryjnych w ogrodowym Salonie. Można to będzie zrealizo
wać, gdy zaistnieje potrzeba wymienienia ich na większe. W stosunku do kolorystyki 
kubłów pojawić się jednak może pewna wątpliwość. W inwentarzu z 1772 r. zostały 
one określone jako „wazki dębowe"42, co zdaje się sugerować, że ich nie malowano, 
dzięki czemu można było określić, z jakiego są drewna. Z kolei na rycinie Klem
ma-Rentza widoczne są w kubłach poszczególne klepki, co również chyba za tym 
przemawia. Wziąwszy jednak pod uwagę powszechny w tamtych czasach zwyczaj 
malowania drewna (w dużej mierze dla jego konserwacji), dalej, istotną rolę, jaką 
odgrywała w rezydencji Branickiego symbolika biało-czerwonej kolorystyki, wresz
cie niedawny przykład Zamku Królewskiego w Warszawie, w którym pomalowano 
donice ogrodowe na kolory herbowe króla (por. il. 47)43 

- należy się przychylić do 
wyrażonej wcześniej opinii, że białostockie kubły powinno się pomalować na kolor 
biało-czerwony. Jeśliby propozycja powyższa nie została zaakceptowana, należało
by pozostawić je bez malowania. Jak wówczas by wyglądały, zobaczyć możemy na 
zdjęciu, ukazującym kubły przy oranżerii w drezdeńskim Pillnitz (il. 50). 
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50. Pillnitz k. Drezna. Drzewka oranżeryjne w dębowych kubłach przed oranżerią. Fot. H. Ziomek, 2010. 
Pillnitz, district of Dresden. Orangery trees in oaken tubs in front of the orangery. Photo: H. Ziomek, 2010. 

Wprowadzenie tak intensywnej kolorystyki w pobliżu pałacu (na dziedziń
cu i w ogrodzie) mogłoby początkowo zaskakiwać, wręcz szokować - zwłaszcza pod 
względem estetycznym. Zaproponowane rozwiązanie uzasadnione jest jednak histo
rycznie. W baroku, także XVIII-wiecznym, nie unikano silnych kontrastów barwnych, 
w tym łączenia czerwieni z zielenią. W Białymstoku zestawienia tych dwu kolorów 
pojawiały się na przykład w dekoracji pałacowych pokoi44• Było więc czymś natural
nym, gdy zieleń gazonów dziedzińca wstępnego sąsiadowała z intensywną czerwienią 
pasów na „ balasach". Podobnie rzecz się miała i w Salonie ogrodowym z czerwienią na 
oranżeryjnych kubłach. Musimy zatem oswoić się z tym, że nasza wrażliwość estetycz
na odbiega nieraz znacznie od upodobań z czasów Jana Klemensa Branickiego. 

Gdy kiedyś dojdzie do rekonstrukcji ogrodzenia Pałacyku Gościnnego, nie 
powinniśmy się również lękać wiernego odtworzenia jego kolorystyki. Pierwotnie 
sztachety były w nim, jak pamiętamy, „czerwono z białem malowane". Powstaje 
jednak pytanie, jaki wzór tworzyło na sztachetach takie malowanie? Podpowiedzi 
udzielić nam może przywołana już weduta Canaletta Widok Warszawy z tarasu Zam
ku Królewskiego, a konkretnie przedstawiona na niej drewniana budka wartownicza 
(il. 48). Zarówno jej ściany, jak i przykrycie malowane są tam przemiennie w białe 
i czerwone pasy, ułożone w „zygzaki", ostrymi końcami zwrócone ku dołowi. Taki 
sam wzór tworzą trójkolorowe pasy malowane na drewnianych donicach (il. 47). 
Podobnie malowano wówczas analogiczne obiekty w całej Europie. Za przykład 
niech nam posłużą drzwi z zamków w podwiedeńskim Laxenburgu i morawskim 
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51. Laxenburg k. Wiednia. 
Zamek, drzwi. 

Fot. K. Przylicki, 2010. 
Laxenburg near Vienna. 

Castle, doors. 
Photo: K. Przylicki, 2010. 

52. Kromieryż 
na Morawach. 
Zamek, drzwi. 

Fot. A. Chwalibóg, 2007. 
Kromeiiz in Moravia. 

Castle, doors. 
Photo: A. Chwalibóg, 

2007. 
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53. P. Ricaud de Tirregaille, Widok pałacu w Białymstoku od sh·ony głównego wejścia. 
Rysunek z ok. 1755-1756. 

P. Ricaud de Tirregaille, View of the Pałace in Białystok from the Main Entrance. 
Drawing from ca. 1755-1756. 

Kromieryżu (il. 51, 52). W taki więc wzór - zwrócone ku dołowi biało-czerwone 
„zygzaki" - powinno się kiedyś pomalować drewniane sztachety parkanu przy Pa
łacyku Gościnnym. 

Na rysunku Pierre' a Ricaud de Tirregaille (z lat ok. 1755-1756), ukazującym 
widok pałacu w Białymstoku od strony głównego wejścia (il. 53)45, widoczne są trzy 
pary niewielkich budek wartowniczych („szulerhauzów", jak je określano w XVIII
wiecznym Białymstoku). Ustawione są one tuż przed bramami prowadzącymi na 
oba dziedzińce oraz za drugą z tych bram, u początku dziedzińca honorowego. Za 
ostatnią parą budek znajdują się na dziedzińcu jeszcze dwa słupy. „Szulerhauzy" 
z rysunku odpowiadają trzem wartom, które wystawiane były na dziedzińcach za 
Jana K. Branickiego. Informację o tym zawdzięczamy Jędrzejowi Kitowiczowi, któ
ry tak o tym pisze: Przed pałacem hetmana wielkiego trzymała pierwszą wartę chorągiew 
janczarska, drugą węgierska, trzecią gwardia piesza koronna. W Sieni pałacu był jeszcze 
czwarty haubtwach z dragonii regimentu buławy, a przy drzwiach do pokoi hetmań
skich stali na warcie unteroficjerowie od gwardii z pikami, czyli szpontami46

• Może kiedyś 

zrekonstruowane zostaną na pałacowych dziedzińcach także i owe „szulerhauzy"? 
Pojawia się pytanie, jak powinny być wówczas malowane? Czy w biało-czerwone 
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pasy, jak królewska budka wartownicza na obrazie Canaletta (il. 48), a w Białymsto

ku płot przy Pałacyku Gościnnym? Za kolorami tymi zdaje się przemawiać (poza 
tym, że były to kolory herbowe hetmana Branickiego) także „ barwa" wszystkich 

formacji wojskowych, wystawiających wartę przy owych „szulerhauzach", utrzy
mana w tych samych kolorach47• A może, co jest znacznie bardziej prawdopodob

ne, „szulerhauzy" sprzed pałacu malowane były na kolor szary? Nie dowiemy się 
tego z inwentarza z 1772 r., w którym nie ma o nich wzmianki. Są w nim jednak 

wymienione analogiczne obiekty z białostockiego Odwachu i z dziedzińca pałacu 
w Choroszczy. Te drugie opisano bardzo lakonicznie: Dziedziniec z dwoma Szuler
hausami szaro malowanymi48• Nieco obszerniej napisano, bo uwzględniając również 
jego otoczenie, o takim samym obiekcie przy rynku w Białymstoku: Plac Obdwachu 
barierami czerwono malowanemi opasany, Szulerhauz szaro malowany. Latarni szklannych 
w białą blachę oprawnych dwie na słupach drewnianych czerwono malowanych przybitych49

. 

Spotykamy tu zatem sytuację niemal identyczną jak na dziedzińcu wstępnym - były 

tu bariery i słupy, stał też „szulerhauz". Te pierwsze były „czerwono malowane" 

(w rzeczywistości z pewnością biało-czerwono), natomiast „szulerhauz" był „szaro 

malowany". Również na szaro malowane były budki wartowników przed pałacem 

w Choroszczy. Bardzo możliwe, że malowano je na ten kolor, by na ich tle lepiej 
były widoczne czerwono-białe mundury żołnierzy. W Europie istnieje wiele budek 

strażniczych w tym właśnie kolorze, z tym jednak, że nigdy nie są one malowane 

jednolicie na szaro, lecz zawsze w pasy biało-szare (np. budki na praskich Hradcza
nach - il. 54). Sumując zatem to wszystko: gdyby doszło do rekonstrukcji omawia

nych obiektów na dziedzińcach pałacu w Białymstoku, „szulerhauzy" powinno się 
pomalować w pasy biało-szare, zaś dwa słupy za budkami na dziedzińcu honoro

wym - w pasy biało-czerwone (tak jak „balasy" na dziedzińcu wstępnym). 

54. Praga. Zamek Hradczat'lski, budki strażnicze. Fot. H. Ziomek, 2014. 
Prague. Hradeany Castle, sentinel boxes. Photo: H. Ziomek, 2014. 
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8. ODTWORZENIE APARTAMENTU PARADNEGO W PAŁA U 

Pałac Branickich w Białymstoku nie posiada, z wyjątkiem Sieni oraz kapli
cy i dwu gabinetów na piętrze, żadnych zachowanych (czy przynajmniej odtwo
rzonych) dawnych wnętrz50 . Były one bowiem później gruntownie przekształcone, 
a podczas drugiej wojny światowej niemal całkowicie zniszczone. Wystrój tych 
wnętrz nie istnieje już tak dawno, że nie ma wystarczającej dokumentacji, by móc 
je odtworzyć . Z jednym wszakże wyjątkiem: dawnym Apartamentem Paradnym, 
położonym na parterze, po lewej stronie. Apartament ten przetrwał aż do drugiej 
wojny światowej, stąd zachowały się jego liczne zdjęcia. Poza tym można się o nim 
wiele dowiedzieć z XVIII-wiecznych źródeł pisanych oraz, już w mniejszym stop
niu, z XIX- i XX-wiecznych rysunków inwentaryzacyjnych. Istnieje więc wystarcza
jąca ilość informacji, by móc go wiernie zrekonstruować. Możliwość taka stanowi 
wielką szansę dla gospodarza pałacu, Uniwersytetu Medycznego. Rzecz warta jest 
więc zastanowienia. Tym bardziej że wystrój Apartamentu Paradnego, pochodzący 
z początku lat 50. XVIII w., należał do najświetniejszych kreacji tego typu w Europie. 
Pokoje Apartamentu (Przedpokój Paradny, Gabinet przed Salą Stołową, Przedpokój 
Muzyczny, Pokój Sypialny i Gabinet) miały też w swej historii wielkie chwile, jak 
choćby wówczas, gdy mieszkał w nich król Stanisław August Poniatowski51, czy póź

niej car Aleksander 1152. Apartament Paradny pałacu białostockiego godzien jest więc 
z pewnością szczególnego zainteresowania. Oby mogło pójść za nim także jego od
tworzenie. Szersze jego zaprezentowanie wymaga jednak odrębnego opracowania. 
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R EVALORISATION OF THE BRAN ICKI P ALACE IN BI Ał~YSTOK. 

R EMARKS ON FuRTHER W oRK 

For years the Medical University in Białystok has been conducting extremely 
important revalorisation, maintained at a high level. Now, only certain elements of 
the Pałace interior outitting must be improved and supplemented. Such corrections 
ought to be carried out upon the occasion of conservation and refurbishing. Below is 
a list of those tasks. 

1. Gilding elements decorating the Place helmets. The article indicates parti
cular elements of helmets to be embellished. 

2. Addition of polychrome decoration to cartouches on the Pałace tympa
nums. a) The cartouche featuring the Gryf (Griffon) coat of arms on the Pałace tym
panum facing the courtyard should be painted with the armorial tinctures of the Bra
nicki-Gryfici family: a white Griffon, with paws and a yellow beak, in a red field . 
b) The cartouche featuring the "JB" monogram on the Pałace tympanum facing the 
garden should display the following colours: gilded letters against an azure field. The 
cartouche should be yellow. 

3. Illusionistic paintings on blind windows. All the Pałace blind windows, as 
well as those in the Arsenal, ought to be painted in the illusionistic manner. 

4. All metal balustrades of the Pałace windows and balconies are to be pain
ted the colour of green patinated copper. This colour should be restored also in the 
case of other objects belonging to the palace-garden complex. 

5. Conservation of sculptures. Statues of Hercules standing in front of the 
Palace should be painted white. The Pałace gallery attics and the wall next to the 
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Hercules statues ought be painted the same colours as the Pałace architecture, i.e. 
white and yellow. 

6. Exchange of certain statues on the Pałace elevation facing the garden. Two 
statues in niches next to the Pałace entrance are to be replaced by statues of the youn
ger and older Hercules-the Guard, and a bust from the Pałace tympanum - by a bust 
of J. K. Branicki. 

7. Colours of barriers and sentry boxes in the courtyards and of orangery 
tubs. It is necessary to carry out a revitalisation of the Pałace honour courtyard (cour 
d'honneur) . Wooden barriers in the forecour t (avant cour) should be painted in diago
nal red-and-white stripes. The same stripes, in the shape of downward "zigzags", 
should be painted on wooden tubs containing orangery plants in the garden. In the 
J. K. Branicki residence the red-and-white colour scheme was granted a symbolic 
meaning: these are the colours of the Gryf coat of arms. Should the wooden sentinel 
boxes be reconstructed in the courtyards they ought to be painted using white-and
grey stripes, and the posts behind them - in red-and-white stripes. 

8. Recreation of the Grand Apartment in the Pałace. This is the sole complex 
of rooms almost totally destroyed at the time of the Second World War and with suf
ficiently preserved documentation for its recreation. The outfitting, which dated back 
to the early 1750s, was one of the most magnificent of its sort in Europe. 


