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Temat
Tematem Warsztatów jest adaptacja i rozbudowa obiektu zabytkowego zw. Elizeum,
wpisanego do Rej. Zab. nr 278, w lipcu 1965 r. (wpis obejmuje „park i groty d. ogrodu
K. Poniatowskiego, ul. Książęca 2”), położnego na skarpie w parku przy ul. Książęcej w
Warszawie, ze wskazaniem programu użytkowego. Adaptacja i rozbudowa ma zapewnić jego
użytkownikom współczesne standardy techniczne. Wskazane jest, aby nowatorstwo cechujące
rozwiązania ideowe i artystyczne z epoki stanisławowskiej znalazło odzwierciedlenie i
kontynuacje w obiektach realizowanych współcześnie.

Lokalizacja
Obiekt obecnie znajduje się na terenie Parku im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego.
Park powstał w latach 1952-1964 wg projektu Aliny Scholtzówny, Zygmunta Stępińskiego,
Longina Majdeckiego i do roku 1992 nosił nazwę Centralny Park Kultury, który opierał się na
adaptacji i modernizacji historycznych założeń pałacowych i parkowych położonych na
skarpie i przekształceniu ich w miejskie tereny wypoczynkowo-rekreacyjne.
Z tego okresu pochodzi budynek ujęcia wody, sadzawka i tarasy widokowe na jej brzegach
oraz na koronie skarpy. Projektów adaptacji d. Elizeum – nie odnaleziono. Podejmowane w
latach późniejszych próby adaptacji obiektu (projekty) nie były realizowane.
W latach 70. zaprojektowana i zrealizowana została trasa turystyczna od pl. Zamkowego do
Zamku Ujazdowskiego z kładkami nad wąwozami ulic: Tamka, Książęca, Piękna, trasa
Łazienkowska. Nowe obiekty powinny poszerzać dotychczasowy program terenów
parkowych na skarpie. Postuluje się by miały formę i gabaryty pawilonu ogrodowego z
przypisaną im funkcją użytkową, a ich lokalizacje uwzględniały relikty d. ogrodów
„Na Książęcym” (Elizeum, Minaret, „Karczma wiejska”).
Relikty pawilonów ogrodu „Na Górze” (ks. K. Poniatowski, projekt i realizacja Sz.B. Zug,
1779-1787 ) przykładowo przebudowano na siedzibę Muzeum Ziemi (oficyna pałacu
Branickich, willa Pniewskiego).
Do najważniejszych wcześniejszych przekształceń zagospodarowania tego odcinka terenów
przyskarpowych należy budowa Muzeum Narodowego (konkurs 1924 r. budowa 1927-32,
1935-38), które rozbudowane w 1965-72 r. obejmuje obecnie część terenu d. ogrodu „Na
Książęcym” (tzw. mały wąwóz). Dotychczas opracowywane koncepcje rozbudowy MN
w Warszawie obejmują cały teren górnego tarasu skarpy do ul. Książęcej, lecz nie wykazują
powiązań z reliktami dawnych budowli ogrodowych w ogrodzie „Na Książęcym”.
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W 1965 r. „Park i groty d. ogrodu K. Poniatowskiego, ul. Książęca 2” zostały decyzja
ministra z lipca 1965 r. wpisane do Rej. zabytków pod nr 278. Decyzja nie zawiera załącznika
graficznego wskazującego obszar objęty ochroną.
Muzeum Narodowe „z ogrodem” z lat 1926-38, Al. Ujazdowskie 3 (w obecnych granicach)
zostało wpisane do Rej zabytków 7 listopada 1989 r. pod nr 1379-A; w decyzji nie
wymieniono budowli podziemnej w „małym wąwozie”.
Ogród „Na Książęcym” (1776-1779) był jednym z trzech założeń ogrodowych ks. Kazimierza
Poniatowskiego założonych po 1772 r. na skarpie warszawskiej pomiędzy Solcem zamkiem
na Ujazdowie1, a obecną ul. Nowy Świat. Należy do typu ogrodów krajobrazowych, które od
1712 r. powstawały w kręgu kultury angielskiej w oparciu o kult przyrody, modną w epoce
oświecenia filozofię powrotu do natury i wypracowania na tej podstawie nowego modelu
edukacyjnego. Ludzi tej epoki charakteryzował żywy stosunek do pamiątek przeszłości
(pionierzy systematycznych badań archeologicznych) łączony z racjonalistycznym
światopoglądem badacza zjawisk, również społecznych. Nowy typ sztuki ogrodowej,
adaptującej naturalne krajobrazy, czerpał równolegle inspiracje z wzorów literackich
starożytnej epiki i poezji (Homer, Wergiliusz) oraz sielanek epoki renesansu (Dante,
Petrarka). Ogród „Na Książęcym” zrealizowany został przez Sz. B Zuga w latach 1776-17852
równolegle z kilkoma innymi podwarszawskimi wiejskimi posiadłościami o tym charakterze.
Wśród podwarszawskich ogrodów z okresu Oświecenia ogrody „Na Książęcym” wyróżnia
osoba mecenasa. Książe Kazimierz Poniatowski należał co prawda do grona, wykształconych,
obeznanych z nowymi prądami w sztuce i filozofii, znawców i kolekcjonerów sztuki, jakim
było środowisko polskich arystokratów związanych z tzw. „Familią”, lecz wyróżniał się
niekonwencjonalnym sposobem bycia, co i u współczesnych i wśród następnych pokoleń było
oceniane negatywnie. Należy jednak mieć na uwadze, że grono bywalców ogrodu „Na
Książęcym” pracowało nad naprawą Rzeczpospolitej, a książę zrzekł się funkcji
podkomorzego po nieodwracalnym upadku swej polityki tj. pierwszym rozbiorze Polski.
Autorski opis Sz. B. Zuga założenia ogrodowego „Na Książecym” pochodzi z 1784 r.3
„Ogród ...chociaż przed siedmiu laty zaczęty, dotychczas nie jest jeszcze ukończony; wszakże
sa już niektóre piękne części całkowicie wykonane; takimi są: grota i wodozbiory w skale
kute, oraz kaskada spadającą u stóp góry.. Obszerna sadzawka z wyspą, na niej wybudowano
1

Przebudowanym przez St. A. Poniatowskiego i przekazanym na szpital wojskowy w 1764 r.
Marek Kwiatkowski, Architektura... s.21, 320
3
S. B. Zug, Ogrody w Warszawie i jej okolicach opisane w r. 1784 przez Szymona Bogumiła Zuga,
budowniczego kościoła Ewangelickiego w Warszawie
2
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pawilon chiński; wyspa ta łączy się z brzegiem sadzawki prostym mostem, a zarośnięta jest
gęstymi krzewami drzew. Z drugiej strony wchodzi się do wąwozu, na początku którego stoi
stara wiejska gospoda, mieszcząca także kilka pięknych pokoi. W końcu tej drogi widać na
wzgórzu świątynię okrągłą, wznosząca się na jońskich kolumnach ponad otaczającymi ją
drzewami [...] Na wzgórzu znajduje się jeszcze wieża turecka, czyli minaret ze schodami
krętymi...”
Sz. B. Zug zwrócił uwagę czytelników na możliwość powrotu z Wilanowa: „Stąd powrócić
można do miasta albo aleją do wsi Służewo wiodącą [...] albo nową aleją doprowadzoną do
królewskiego zwierzyńca,; można też wybrać drogę do miasta przez wieś Czerniaków nad
brzegiem Wisły, prowadzącą potem na Solec. Ta ostatnia droga wprawdzie jest piaszczystą
ale z niej w niejakiej odległości całkiem nowy przedstawia się widok na okolice wyżej
opisane”
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Obiekt
Elizeum jest jedynym zachowanym w formie nieprzekształconej pawilonem z budowli
ogrodowych w d. ogrodach „Na Książęcym”, wybudowanych w latach 1776-1779 przez
Szymona Bogumiła Zuga (1733-1807) dla ks. Kazimierza Poniatowskiego (1721-1800),
podkomorzego nadwornego koronnego, brata króla St. Augusta (1732-1798, ostatniego króla
Polski 1764-1795).
Pochodzący z epoki opis pawilonu, zawierają pamiętniki angielskiego podróżnika Wiliama
Coxa (Travels in Poland, Russia, Sweden and Dennmark. London 1784-1790):
„Wieczorem dał przyjęcie brat króla w e wspaniałym , zdobnym w piękne budynki ogrodzie...
Spacerując po ogrodzie przybyliśmy wreszcie do groty, w sztucznych skałach wykutej,
z których spływała woda kaskadą...Następnie szliśmy droga prze długi, krety podziemny
korytarz, w którym tu i ówdzie lampa słabe siała blaski. Wreszcie dotarliśmy do drzwi
drewnianych , jakby wejścia do lichej chatki. Drzwi nagle otwarły się i znaleźliśmy się ku
naszemu zdziwieniu we wspaniałym salonie, oświetlonym niezliczoną ilością lampionów. Miał
on kształt rotundy z przepyszna kopuła o doskonałej symetrii. Dokoła wpośród kolumn ze
sztucznego marmuru znajdowały się cztery nisze, a w nich wygodne sofy i malowidła
al fresco, przedstawiające triumfy Bacchusa, Sylene, Amora oraz zwycięstwa cesarzowej
Katarzyny nad Turkami. Wśród ogólnego podziwu zachwyciła nasze uszy koncert
niewidzialnej orkiestry. ...4
Obiekt jest budowlą podziemną, zamaskowaną stokiem skarpy. Składa się z okrągłej sali
przekrytej kopułą, otoczonej w dwóch poziomach sklepionym kolebkowo korytarzem-galerią.
Sala ma kompozycję opartą na 4 osiach współśrodkowych. Na jednej osi umieszczono dwa
wejścia do sali, na osi do niej prostopadłej kominek i niszę na okrągły piec (palenisko
obsługiwane z korytarza; obecnie w tym miejscu znajduje się trzecie wejście do sali,
wykonane prawdopodobnie na pocz. XIX w.) Kolejne dwie prostopadłe osie wyznaczają
środek czterech nisz otwartych arkadą na salę środkową. Do sali z dolnego poziomu korytarza
prowadziły dwa wejścia; górny korytarz był prawdopodobnie połączony widokowo z salą
dwiema arkadami umieszczonymi w tylnej ścianie dwóch z czterech nisz okalających sale w
poziomie parteru. [il. 2 i 3] Wejście z ogrodu (dla przyjaciół i gości) prowadziło poprzez
nieistniejąca obecnie „Grotę” połączoną z dolnym korytarzem. [il. 3.1, 3.3, 3.4 ]
„Grota” – położona również w stoku skarpy – otwarta była na ogród arkadą zbudowaną z
4

St. Szenic Stolica 14(276) z 5 kwietnia1953 s.12
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nieforemnych sztucznych głazów, z drugiej, niższej arkady wypływała woda i po sztucznym
rumowisku spływała do stawu u stóp skarpy. Sala była oświetlona pawilonem-latarnią
umieszczoną nad otworem w zwieńczeniu kopuły. Latania miała formę „Chińskiego
pawilonu” (pagody) [il. 3.2] i w widoku z zewnątrz stała na koronie skarpy. [il. 5.1, 5.2] Sala
– pełniąca rolę salonu – wyposażona była w kamienne (oznaczenie kolorem na rysunkach
Sz.B. Zuga) ławy obiegające nisze; pozostałe meble były ruchome; ściany i niezrachowane
kolumny były marmoryzowane (stiuki) sklepienie kopuły podzielone na kasetony i
wykończone ozdobnym detalem [il. 4]; posadzka pozostaje do dziś nierozpoznana.
Należy domniemywać, że korytarz górny pełnił rolę służebną (balkon dla muzyków, kredens)
gdyż połączony był podziemnym korytarzem z „Domkiem Imama” (kuchnią) stojąca na
górnym tarasie parku w odległości ok. 60m, na południe od Elizeum. [il. 1 i 8] Zamurowane
światło tego korytarza widoczne jest obecnie z zewnątrz w stoku skarpy. Obejście dolne i
górny korytarz połączone były wąskimi schodami ze spocznikiem w połowie wysokości
korytarza dolnego. W projekcie budowli w korytarzu dolnym znajdowało się jeszcze jedno
przejście, zgodnie z opisem na rysunku – w kierunku pałacu-willi (nie zbudowanej,
projektowanej na północ od Elizeum). Jak należy przypuszczać, podobne przejście, łączyło
willę z „Wiejską Karczmą” zawierająca w dolnej kondygnacji obszerną salę bilardową
zagłębioną w stok tzw. „małego wąwozu”. [il. 1 i 8]
Korytarze oświetlone były pośrednio przez otwarcia w ścianach sali oraz dodatkowo
latarniami lub oliwnymi lampami, dla których w ścianach wymurowano niewielkie nisze
zachowane do dziś.
Ściany korytarzy są odcinkowo podzielone na regularne pola pilastrami, odcinkowo mają
falisty przebieg z wymurowanymi skośnymi bruzdami i niszami na lampy. Były tynkowane,
odpowiednio – gładko lub imitacją wykutej w skale powierzchni. Na zachowanej odcinkowo
wyprawie w korytarzu górnej kondygnacji widać relikty wzoru malowanego w pionowe pasy
biało-kremowo-czerwone (siena) Wentylację zapewniały pionowe, o przekroju stożkowym,
kanały wymurowane nad owalnymi otworami w sklepieniu zarówno korytarzy jak i groty.
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Zalecenia konserwatorskie
1. Zagospodarowanie.
1) Utrzymanie parkowego charakteru obszaru.
2) Projektowane nowe obiekty kubaturowe postuluje się umiejscowić w miejscu
historycznych budowli parkowych.
3) Zaleca się przy projektowaniu nowych obiektów zachowanie proporcjonalnej do obiektów
historycznych powierzchni zabudowy.
4) Zaleca się zachowanie zróżnicowanych gabarytów obiektów naziemnych zgodnych
wysokością odpowiednio: punktowych budowli wysokich – z budowlą wieżową – Minaretem
16,8 m (z zwieńczeniem 23,5m) [il. 8]; budowlą ogrodową – Chińska pagoda o średnicy 5 do
8 m i wysokości 5 m (zwieńczenie dachu do poziomu 8m , maszt do poziomu 12 m nad pow.
terenu) [Zał. 5], budowlą użytkową – Dom Imama (d. kuchnią, nie zachowana – jedna kond.
użytkowa naziemna i wysoki dach, łącznie 10-12m) [il. 8]
5) Dopuszcza się odtworzenie obiektów.
2. Podziemna sala.
Wskazane jest:
1) zachowanie proporcji i relacji przestrzennych wnętrza sali zw. Elizeum;
2) odtworzenie elementów architektonicznych z wykorzystaniem autentycznych reliktów
dawnego wystroju ,
3) odtworzenie sposobu oświetlenia budowli światłem naturalnym (świetlik w kopule),
3. Inne:
1) łączenie poszczególnych części funkcjonalnych obiektów (istniejących i projektowanych)
pod warunkiem zachowania zasady łączników podziemnych oraz
2) bezpośredniego wejścia z terenów parkowych.
3) ograniczenia projektowe: wentylacja – zachowanie systemu istniejących kanałów, ich
odtworzenie i uzupełnienie w systemie grawitacyjnym; ogrzewanie – wskazane jest czasowe
użytkowanie źródeł ogrzewania odpowiadających technicznie charakterystyce urządzeń
oryginalnych (kominek i piec); oświetlenie – wskazane jest użycie źródeł odpowiadających
technicznie charakterystyce urządzeń z XVIII w. tj. świece, lampy o zróżnicowanych
źródłach światła, zamknięte i otwarte.
Zasada i sposób odtworzenia aranżacji i wykończenia wnętrza obiektu zabytkowego stanowi
jeden z elementów tematu pracy warsztatowej.
8

Warsztaty Podziemna budowla zw. Elizeum w d. ogrodach „Na Książęcym”

Warszawa maj / czerwiec 2008 r.

Zakończenie
Elizeum jako nazwa własna powinno być raczej łączone z Eleusis – podateńską osadą, w
której w czasach starożytnych odbywały się misteria (Eleuzynie) na cześć bogini ziemi i
urodzaju Demeter związane z cyklem narodzin i śmierci natury, wyrażonym w micie o
Persefonie, córce Demeter, zaślubionej bogowi świata zmarłych Hadesowi.
Mityczne Pola elizejskie, po których „dusze cnotliwe błądzą w niewiedzy”, jako inspiracja
podziemnej sali nie odpowiada ideowo koncepcji parku sentymentalnego z epoki
stanisławowskiej. Najszerszy opis idei pochodzi z manuskryptu Augusta Fryderyka
Moszczyńskiego Rozprawa o ogrodnictwie angielskim, ofiarowanego królowi w 1774 r.;
niezachowane ilustracje do tej pracy wykonał Szymon B. Zug.
Z pośród wszystkich opisanych przez Augusta Fryderyka Moszyńskiego w Rozprawie...
wzorowych pawilonów ogrodowych Elizeum nie wykazuje właściwie związków z miejscem
nazwanym „Elizjum wielkich ludzi”5. Miała to być budowla ogrodowa w formie polany w
otoczeniu masywu drzew tworzących „ rodzaj nisz, w których umieszczone są biusty wielkich
ludzi, zasłużonych dla ojczyzny, literatury czy sztuki” 6 (s. 94/112). „Elizjum” inspirowane
Polami Elizejskimi antycznego świata podziemnych bogów, mogło być miejscem, gdzie
trafiały dusze ludzi prawych i dobrych, i nie trzeba było być kimś specjalnym, np. herosem,
wystarczyło być dobrym człowiekiem, żeby po śmierci trafić do „Elizjum”. Była to kraina
wiecznego dnia, bez mrozów, śniegu, gdzie nigdy nie ustawały gry, zabawy, muzyka i śpiew,
dająca możliwość powrotu między ludzi. Przesłanie to nie współgra z zapisaną przez
Sz.B. Zuga uwagą o przeznaczeniu budowli „dla pięknych pań”.
Najbliższa, Elizeum np. ze względu na temat dekoracji al fresco jest „Świątynia Bachusa” (s.
70/105) „...zewnętrzne ściany ozdobione są jońskimi pilastrami. Winne grona, winorośl,
tyrsy, wazy, a także narzędzia ofiarne wskazują jej przeznaczenie. Wielki relief wyobraża
Sylena prowadzącego wóz Bachusa, a nieco bluszczu i winorośli pnie się po murach. We
wnętrzu jest salon, gdzie widzimy relief i malowidła al fresco przedstawiające podbój Indii i
rozmaite bachanalie, plafon jest sklepiony i dekorowany w kunsztowne podziały. Dwa pokoje
urządzone w głębi służą jako miejsce samotności i kredens, który schodami dobrze utajonymi
łączy się ze starannie zbudowana piwnica i lodownią.”

5

Agnieszka Morawińska, Augusta Fryderyka Moszczyńskiego Rozprawa o ogrodnictwie angielskim,
Ossolineum 1977,
6
cytaty z Rozprawy... za: Agnieszka Morawińska Augusta..., numeracja str. Rozprawa/ op.cit.
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Pomieszanie świata greckiego z rzymskim i zbieżność brzmienia imion może wskazywać
jednak, że wymalowania w Elizem w ogrodach „Na Książęcym” to grecki Dionizos (nie
rzymski Bachus) a Sylene to Semele, jego matka, którą zginęła trafiona piorunem „pełnego
blasku” mocy swego boskiego kochanka Zeusa, i którą syn Dionizos wyprowadził z Hadesu i
umieścił na Olimpie. Amor (grecki Eros) w parze ze swą matką Artemidą (Dianą) strażniczką
przyrody i zwierząt, siostrą Apolla, opiekuna poezji, muzyki i nauki stanowili by uzupełnienie
orszaku bóstw towarzyszących zabawom „pięknych pań” i uczynił z Elizeum przybytek muz.
Rozplanowanie wnętrza odpowiada ponadto „Latarni Diogenesa”. „W środku zawiera ona
duży pokuj ozdobiony różnobarwnymi mchami; kilka siedzisk ustawionych w niszach, waza
przysposobiona na pomieszczenie wielkiego kosza na żar stanowią urządzenie wnętrza. Stąd
przechodzi się do zimowego parteru. Wychodzi się z tego miejsca ... do jeziora, służącego
zimą do ślizgawki.”

ul. Książęca ok. 1928 r.

10

Warsztaty Podziemna budowla zw. Elizeum w d. ogrodach „Na Książęcym”

Warszawa maj / czerwiec 2008 r.

Ilustracje
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il. 1 Plan sytuacyjny 1:2000 z naniesieniem granicy opracowania; lokalizacji obiektu będącego
tematem Warsztatów oraz oznaczeniem miejsc usytuowania nieistniejących budowli
1. Grota;
2. Domek Imama (kuchnia)
3. Minaret (wieża widokowa);
4. Wiejska karczma (sala bilardowa) oraz poza granicami opracowania
5. Świątynia na sztucznej skale (na stoku małego wąwozu)
6. Mleczarnia z gołębnikiem, (na stoku ul. Książęcej)
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il. 2. Inwentaryzacja z 2007 r. 1. rzut dolnego poziomu; 2. rzut górnego poziomu; 3 przekroje.
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il. 2. Inwentaryzacja z 2007 r. 1. rzut dolnego poziomu; 2. rzut górnego poziomu; 3 przekroje.
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il. 2. Inwentaryzacja z 2007 r. 1. rzut dolnego poziomu; 2. rzut górnego poziomu; 3 przekroje.
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il. 3 kopie dokumentacji historycznej
– rysunki Szymona B. Zuga:
1. rzut dolnej kondygnacji z
grotą;
2. rzut i przekrój Chińskiej
pagody – latarni;
3. rzut i przekroje groty bez
Elizeum
4. rzut dolnej kondygnacji bez
groty;
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il. 4. dwie fotografie wnętrza okrągłej sali Elizeum, ok. 1925 (albo TONzP 1911r.)
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il. 5 dwa widoki ogrodów na Książęcym ok. 1785 lub 1786 r., Z. Vogel w: Rozprawa...il. 14 i 15,
Widok znad stawu na skarpę w Ogrodzie na Książęcym;

il. 5 dwa widoki ogrodów na Książęcym ok. 1785 lub 1786 r., Z. Vogel w: Rozprawa...il. 14 i 15,
Widok na ogrody na Książęcym z Ogrodu na Górze
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odrys wykonany w 1953 r z planu rysunku ogrodu Na Książęcym Sz.B. Zuga z ok. 1784 r.
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il. 7
rysunek z ok. 1784 r. planu ogrodu Na Książęcym Sz.B. Zuga (fragment terenów
przyskarpowych)
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il. 8 niezachowane pawilony Ogrodów na Książęcym; kopie dokumentacji historycznej – rysunki
Szymona B. Zuga: Domek Imama (kuchnia), Karczma (sala bilardowa), oraz Minaret (wieża
widokowa) – inwentaryzacja TOnZP z 1911 r.
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Orientacja, skala 1:10 000
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