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ZAMEK LUBELSKI W XIX WIEKU

W ANDA TOMICKA

Po pożarze, który nawiedził Lublin w r. 1719, zamek nie powrócił już do 
swej dawnej świetności. Niektórzy starostowie jak Jakub Zamoyski czy W incenty 
Potocki wykazują zainteresowanie stanem pozostałych zabudowań zamkowych 
i nawet przeprowadzają pewne inwestycje, ale ma to sporadyczny charakter. P lan  
Lublina z roku 1783 1 wykazuje w obrębie Góry Zamkowej szereg budynków, 
m. in. na dziedzińcu zamkowym dom wzniesiony przez Jakuba Zamoyskiego
w r. 1747 na pomieszczenia Archiwum Akt Grodzkich, późniejszą kancelarię 
Notarialną wraz z mieszkaniem Notariusza 2. Plan austriacki z r. 1807 podaje 
jego rzut, zaś w r. 1821 Budowniczy Woj. Lubelskiego Jakub Hempel z racji 
wizytacji terenu zamku notuje:

,,— W gm achu m urow anym  na Zamku po lew ej stronie w chodząc Wny N otariusz  
Górski zaym uie Pokoie dw a salę iedną z przepierzeniem . Po praw ey stronie podob
nież ty le  pokoi i Salę  iedną na froncie ieden pokoi i kom órek 2 ... za murem S ien i 
iest pokoik w  którym  iest jakiś skład“ 3.

1 P lan L ublina z r. 1783. K opia z r. 1851 przechow yw ana w  Woj. A rchiw um  
Państw ow ym  w  Lublinie.

2 H. G a w a r e c k i ,  Z historii zamku lubelskiego. „Sztandar Ludu“, dod. K ultura
1 Zycie, Lublin 28. II. 1954.

3 A rtykuł n in iejszy  został opracow any na podstaw ie m ateriałów  zachow anych  
w A rchiw um  G łów nym  A kt D aw nych w  W arszawie, a mian.: akt K om isji Rządowej 
Spraw  W ew nętrznych, Wydz. Adm. Og., Dom y Rządowe... w olum iny 6512— 15 i 6523— 5, 
Budżety... w ol. 3729—31, Ogólne... w ol. 3656—71. Ponadto uzupełniono w zm iankam i 
pochodzącym i z n ieliczn ie zachow anych akt M iejskich L ublina z okresu budow y  
„Zamku“ (przech. w  W. A. P. Lublin). P lany dot. tego obiektu przechow yw ane  
w  A. G. A. D., a m ianow icie 2 rzuty z r. 1826 (Hempel) sygn. AD 512 ark. 4— 5 oraz
2 rzuty, przekroje, elew acja  z poł. X IX  w . (Kamieński) sygn. AD 512 ark 1— 3 zo
stały odszukane w  ram ach prac dla P. P. Pracow ni K onserw acji Zabytków  w  zw iązku  
z przygotow yw anym  kontrprojektem  adaptacji „Zamku“.
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Ryc. 186. Lublin — zamek, elew acja od strony południowej. 
(Album Projektów  Lubelskich)

M ury samego zamku są w początku w. XIX w stanie daleko posuniętego
zniszczenia i jak pisze prefekt Dep. Lub. w r. 1812 „ spowodu rozwalenia
się niebezpieczeństwem z a g ra ż a ją  “ i stąd przeznaczone zostały na roz
biórkę i użycie do restauracji m ły n a  “. Rozbiórka murów nie została jed
nak przeprowadzona całkowicief skoro w r. 1817 prezes Komisji Woj. Lubel
skiego donosi namiestnikowi królewskiemu Zajączkowi:

„— Zamku Starościńskiego znayduią się ieszcze zw aliska, te  zostaną rozebrane  
a kam ień przyda się do szosow ania dróg — góra zaś cała podług w oli N am iestn ika  
będzie obsadzona drzew am i“, dalej zaś „— na tey Górze znayduie się kościółek pod  
tytu łem  Ś -ej Tróycy — — i M ieszkania obok tego lecz to w szystko zruynow ane  
i zaniedbane —“.

W najlepszym stanie zachowana była w owym czasie wymieniona wyżej 
kaplica, używana zdaje się przez jakiś czas jeszcze dla celów kultowych oraz 
donżon, mocno obniżony w stosunku do stanu znanego nam z widoków z XVII 
i XVIII w. Od r. 1810 donżon został przeznaczony na pomieszczenia dla aresztan- 
tów. „Wykaz Domów Rządowych“ opłacających składkę ogniową za r. 1819

Ryc. 187. Lublin — zamek, fragm ent planu, elew acja zachodnia. 
(Arch. Gł. A kt D awnych)



wymienia „...Na Zamku.. Nr Dom 488... Archiwum z muru pod dachówką.. 
Domu z muru pod gątem... Baszta z muru pod gątem —“.

„Etaty na Utrzymanie Domów rządowych“ na lata 1820, 1821 i 1822 wymie
niają stale pozycje na remonty tych budynków zamykające się w granicach 
ok. 1000 zl. Przewidywana była wtedy:

„— reperacya murów w Archiwum, Kancelaryi Notaryusza i na wieży gdzie się 
więźniowie znayduią. Reperacya drzwi wszystkich z zamkami — pieców — okien — 
dachówki nad Archiwum, podrzucenia wapnem y poprawienie gzymsu oraz zrepe- 
rowanie dachów gontami krytych nad Kancellaryą Notariusza —“.

Uzasadniano te remonty przede wszystkim potrzebą zabezpieczenia Akt 
Grodzkich i Akt Ziemskich Urzędowskich i faktem, że dla archiwum tego nie 
ma w Lublinie pomieszczenia bezpieczniejszego od ognia. Istnieją trudności 
ze strony Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, która jest oporna w przy
dzielaniu kredytów, uważając budynki położone na górze Zamkowej za niedo
chodowe. Zapewne jednak istotnymi powodami było przewidywane już w tym 
czasie całkowite przebudowanie tego kompleksu.

Po utworzeniu urzędów Dozorców Miast i Rad Municypalnych w wielu 
miastach rozpoczęto akcję ich uporządkowania. W r. 1819 Generalny Budow
niczy Królestwa Groffe otrzymuje od Ministra Prezydującego Mostowskiego 
polecenie opracowania wspólnie z Komisją Woj. Lubelskiego „— Proiektfu] 
przyszłey Restauracyi i zabudowań tegoż miasta i ten Proiekt do zatwierdzenia 
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych przedstawi —“. W instrukcji tej 
Groffe otrzymał również sugestie co do ewentualnego rozszerzenia i dokład- 
nieyszego urządzenia“ więzienia na Zamku. W sprawozdaniu swym z tego w y
jazdu wymienia „Plan exystuiących na mieyscu dawnego Zamku Budynków 
i Ruinów ze wszelkimi szczegółami“ (prawdopodobnie nie zachowany) oraz pod
kreśla wielki nieład panujący wokół Góry Zamkowej i zaniedbanie i ruinę 
domów tej dzielnicy, kwalifikując je do rozbiórki. Jednocześnie zagadnienie 
Lublina bada radca stanu Okołow. Proponuje on rozbudowę więzienia na górze 
Zamkowej, motywując to raczej wymogami postępowych na owe czasy ten
dencji w sądownictwie (oddzielenia przestępców i przebywających na śledztwie 
od zbrodniarzy). Jednocześnie projektuje włączenie do kompleksu więziennego 
kościoła a „dochody tego probostwa zamkowego przyłączyć do kassy mieyskiey 
z obowiązkiem opłacania kapelana dla więźniów i chowània zmarłych inkar- 
ceratów ubogich —“.

Myśl rozbudowy zamku podtrzymywana jest w dalszym ciągu przez Ko
misję Rządową Spraw Wewn. W r. 1820 sprawa zatwierdzona zostaje oficjalnie 
przez Namiestnika Królewskiego Zajączka.

W r. 1823 nadzór nad wszystkimi pracami restauracyjnymi i regula
cyjnymi w Lublinie obejmuje Naczelny Inżynier Dyrekcji Dróg i Mostów 
Stompf. W tymże roku pojawia się interesująca nas notatka, że „przedstawione 
zostały plany y anszlagi restauracyi Zamku Grodzkiego zwanego w Lublinie 
na Więzienie Kryminalne y poprawcze —“. Jednakże z zachowanych akt 
K. R. S. W. nie można wnioskować, kto był ich autorem.

W r. 1824 budowa już trwa, o czym dowiadujemy się z protokułu specjalnie 
delegowanej komisji „— w celu uprzątnienia niektórych trudności w wykona
niu Robót w mieście Lublinie“.

Sprawozdanie Staszica przygotowane dla Zajączka (datowane 10. X. 1824) 
brzmi odnośnie zamku:
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Ryc. 188. Lublin — zamek, rzut przyziem ia z r. 1826. W idoczne skrzydło zachodnie 
z w jazdem , południow e z donżonem  oraz kaplica. Od strony płn. zaznaczony dom  

m ieszczący Archiwum . (Arch. Gł. A kt D awnych)

„— D aley — (wjeżdżając od strony Zamościa) — w  tym że połokręgu w ystaw iaiąca  
się  góra Zam kowa na którey w  całey rozległości w idzieć now o w ym urow ane w ię 
zien ia  — dla ukończenia w idoku w ięzienia gm achów  należy cały front z tey strony  
podbieść i zakończyć go zgodnie z architekturą łączącego sie z w ięzieniem  starożyt
nego K ościoła. W idziałem  w ysokość i m yśl tę iuż oznaczoną w  rysunku — W ięzienie 
na Zam kow ey Górze ma iuż w szystk ie m ury pod dach w ykończone — do ukończe
nia tego gm achu potrzeba tylko dach postawić, pokryć go i mur frontow y ieszcze 
na dziesięć łokci podnieść dla w yrów nania go z m urem  kościoła z którym  się styka. 
Pozostałą na tey górze ieszcze do zrobienia dw ie rzeczy: p i e r w s z a  splantow anie  
pow ierzchni góry — D rugie urządzenie na tę  w ysokość w iazdu — “.

Sprawa wjazdu na zamek jest aktualna od momentu powzięcia decyzji 
wzniesienia więzienia tj. od r. 1820 i łączy się z całym zagadnieniem urbani
stycznym tej części miasta. Staszic zaproponował i następnie polecił wykonanie 
dwóch alternatyw: poszerzenia i uregulowania uliczki dotychczas prowadzącej 
do zamku oraz ukształtowania nowego wjazdu od strony trak tu  Lubartowskiego. 
Jednocześnie Komisja Województwa Lubelskiego proponuje, aby projekt w ja
zdu wykonał Stompf. Odbyta w październiku 1824 specjalna komisja z udziałem 
Staszica i Corazziego poleca inspektorowi Stompfowi wykonanie projektu 
w jazdu na górę od ulicy Szerokiej, co jednocześnie pociągało za sobą zniesienie 
kilku domów stojących u podnóża.

Projekt przygotowany przez Stompfa przewidywał wjazd ślimakiem obie
gającym górę. Komisja Woj. Lubelskiego nie chciała tego projektu przyjąć, 
argum entując przede wszystkim niewygodą dla komunikacji zwłaszcza pieszej, 
znacznymi kosztami, potrzebą wykupienia i burzenia szeregu domów usytuo
wanych u podnóża góry itp. Budowniczy Wojewódzki Hempel wykonał w r. 1825 
kontrprojekt przewidując wjazd od ul. Grodzkiej. Jednakże Stompf nie ustę
pował. W ytworzyła się duża korespondencja w tej sprawie, odbyto szereg ko
m isji i mimo, że Książę Namiestnik przychylał się do projektu Stompfa i obiecał 
asygnować nawet dodatkowe fundusze, sprawa ciągnęła się przez 3 lata. Dopiero 
w r. 1827 zdecydowano, że wjazd będzie od strony Bramy Grodzkiej poprzez 
most na arkadach, zbocza starasowane, zaś u podnóża przeprowadzony szeroki
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Ryc. 189. Lublin — plan zamku z ok. 1807 r. (odrys konserw atora woj. w  Lublinie).

obmurowany rynsztok dla zbierania spływającej wody. P rojekt ten praw do
podobnie wykonany był przez Groffego lub pod jego wyraźnymi sugestiam i1. 
Stosownie do tej decyzji w r. 1827 zawarto kontrakt na wykonanie robót.

Prawdopodobnie projekt gmachu więziennego przewidywał od razu usytuo
wanie jego skrzydeł w czworobok, zamknięta bowiem forma była najbardziej 
korzystna dla jego przeznaczenia oraz najlepiej przystosowana do sytuacji.

W r. 1827 miała być ukończona pierwsza część gmachu, najpierw  skrzydło 
południowe na pomieszczenia więzienne, a następnie zachodnie na ulokowanie 
biur sądowych. „Wykaz Domów Rządowych...“ z r. 1829 mówi: „Zamek Grodzki 
ten gmach Masiv z cegły murowany dachówką kryty w dwóch częściach 
z kościółkiem z m urem obwodowym opasany“. Na wytworzonym w  ten 
sposób dziedzińcu zbliżonym do prostokąta istniał jeszcze wtedy budynek 
Archiwum.

Skrzydło południowe półtoratraktow e z korytarzem  od strony zewnętrznej 
a celami więziennymi od podwórza, przybudowane zostało swym krańcem do 
południowej ściany kaplicy. Na środku swej długości obudowywało ono połowę 
donżonu, który wystając znacznie ponad wysokość budynku stanowił oś syme
trii dla elewacji, podkreśloną jeszcze od strony południowej silnie wysuniętym  
ryzalitem. Po obu stronach ryzalitu umieszczono po 8 wnęk okiennych zakoń
czonych u góry ostrym łukiem, w nich zaś po dwa nieduże okna odpowiada
jące dwu poziomom w nętrza (parter i I piętro). Płaszczyznę ściany podzielono 
silnym boniowaniem w tynku. U góry zastosowano attykę z podziałem arkad- 
kowym i otworami strzelniczymi odpowiadającymi pionom okiennym, dalej 
zaś gzyms i zakończenie krenelażam i (ryc. 186, 187). A ttyka ta jest praw do
podobnie powtórzeniem attyki wieńczącej zamek renesansowy. Fragm enty jej 
zachowały się jeszcze w wieku XIX i widoczne są na rycinie wykonanej 
w r. 1814 przez Seweryna Urmowskiego (ryc. 190). W części nad ryzalitem

1 Plan Sytuacyjny części M iasta Ż ydowskiego Lublina okazujący położenie ure
gulow ać się m aiącey góry Zamku Grodzkiego i urządzenia w iazdu przez ulice grodzką  
do Zam ku proiektow any i odrysow any przez P. A ssesora Budow niczego W oiew ództw a  
L ubelskiego Jakób H em pel 3. Maja 1825 Roku.

A. G. A. D. zbiory kartograficzne sygn. 606/XXVIII-1.
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Ryc. 190. Lublin — zamek, w idok z r. 1814. Rys. S. Urm owskiego  
’ (własn. inż. H. Gawareckiego).

a ttyka potraktowana jest nieco odmiennie. Donżon został prawdopodobnie 
w tedy dopiero otynkowany. Spiczaste jego przykrycie z XVIII w. zastąpiono 
dachem dość płaskim, który osłonięto krenelażami.

Elewacja zewnętrzna skrzydła zachodniego, składa się z dwóch części bocz
nych 5-osiowych, traktow anych podobnie do elewacji południowej oraz z silnie 
wysuniętej części środkowej. Ta ostatnia, u jęta dwiema wieżyczkami zakończo
nym i rózgami liktorskimi, obejmowała jeszcze dwa piony okien, a między nimi 
otw ór sklepiony łukiem ostrym, wysoki na dwie kondygnacje, prowadzący 
jakby do przedbramia. Stąd brama jedno-kondygnacjowa otwierała przejazd 
do w nętrza kompleksu. Być może, że nad otworem wejściowym istniała p ier
wotnie wimperga neogotycka, zastąpiona następnie elementem, który można by 
traktow ać jako zniekształconą fialę „flamboyant“. Po obu jej stronach na ścia
nach attyki umieszczono elementy plastyczne z kół. Zamiast krenelaży w części 
tej zastosowano grzebień powstały z zachodzących na siebie ćw iartek kół. Na
roża całego budynku wzmocniono skarpam i zakończonymi wieżyczkami.

Obie te elewacje, widoczne już na obrazie wykonanym z okazji wjazdu 
gen. Zajączka do Lublina w r. 1826 (ryc. 185), zachowały się bez zmian do 
chwili obecnej. Od strony dziedzińca budynek nie miał zdaje się specjalnego 
opracowania plastycznego.

W niedługim czasie po zakończeniu budowy skrzydła zachodniego i południo
wego, wzdłuż dziedzińca od strony północnej oraz wschodniej, aż do ściany 
kaplicy, dobudowano nowe pawilony parterowe z przeznaczeniem na dalsze 
cele więzienne, lazaret i w arsztaty 1.

Dalsza rozbudowa gmachów więziennych nastąpiła w drugiej połowie 
XIX w. i szła po linii dodania kondygnacji do skrzydeł północnego i wschod
niego, tak jednak, że nie zasłoniły one ciekawej górnej części północnej ściany

1 „Wykaz D om ów Rządowych" z r. 1834.

194



kaplicy, gdzie oprócz 
okna gotyckiego zacho
w ały się 3 pary  arka- 
dek w murze, b. po
dobnych do fragm en
tów attyki z okresu roz
budowy renesansowej.
Być może odkucie tyn 
ków attyki na połud
niowo-wschodnim na
rożniku budynku, w po
bliżu kaplicy i ewen
tualnie na jej płn. ścia
nie mogłoby dać jakieś 
konkretne dane co do 
jej pierwotnego wyglą
du i stanu zachowania.

Autorstwo projektu 
gmachu więzienia na 
Górze Zamkowej budzi 
wątpliwości. Na ogół 
przypisuje się je  Ja 
kubowi Hemplowi, k tó 
ry  w latach 1821—31 
był Budowniczym Wo
jewództwa Lubelskiego.
Jednakże w przejrza
nych woluminach Ko
misji Rządowej Spraw 
W ewnętrznych oraz Ko
misji Województwa Lu
belskiego nie udało się znaleźć żadnego potwierdzenia. Natomiast napotkałam 
pismo Komisji Woj. Lubelskiego z r. 1824 treści nast.:

„Przy zam ierzonym  uporządkowaniu y restauracyi M iasta Żydowskiego w  L u
b lin ie zachodzi potrzeba zrobienia Wjazdu na Zam ek Grodzki gdzie teraz m uruią  
się  W ięzienia plan tegoż którego Exem plarz ieden litografow any tu podl. załącza się, 
zrobiony był przez Pana Stom pf Inspektora Jlnego Dróg y M ostów, który znaiąc 
dokładnie położenie iego, oraz Żydowskiego M iasta przez które Wiazd w spom niany  
przechodzić m usi, m ógłby bydź użytym  do zrobienia proiektu y planu tegoż n aytraf- 
niey. Z pow odów  tych K om isja W oiewódzka ma honor przestaw ić K..R..S..W.. aby  
raczyła polecić D yrekcji J lney Dróg y  M ostów o zesłanie — do Lublina Pana Stom pf —  
gdy zaś podróż ta y zrobienie P lanu w ydatki za sobą pociąga, aby K..R.. raczyła  
z funduszu na w ystaw ien ie  w ięzienia assygnow anego przeznaczyć mu na koszta  
Zp 1000 tym bardziej, że d l a  z r o b i e n i a  p l a n u  s a m y c h  W i ę z i e ń  w s p o m 
n i a n y  I n s p e k t o r  S t o m p f  k i l k a  r a z y  s w y m  k o s z t e m  d o  L u b l i n a  
z j e ż d ż a ł ,  —“.

Autorstwo Stompfa potwierdzałaby w pewnej mierze wzmianka na rysun
kach elewacji zachodniej i południowej „Zamku“ zamieszczonych w „Albumie 
projektów Lubelskich“, która brzmi: „Proiektowano i Litografowano w Dyrekcji 
Jlney Dróg i Mostów“. Jednocześnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
zachowane są dwa rzuty więzienia podpisane przez Hempla i Ludwika Pod
stawkę Inżyniera Dróg i Mostów. Na jednym z nich istnieje dopisek „Zrewido
wano nieyszym Plan podług sprostowania przez Inżyniera Podstawkę i Assesora
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Budowniczego Hempel — 
w Warszawie 24 Lutego 1826. 
Budowniczy Generalny Grof- 
fe“ (ryc. 186). Ponieważ 
m ury budynku wzniesione 
były już w roku 1824 oraz 
z uwagi na fakt, że pla
ny architektoniczne bywały 
w tym okresie zwykle spo
rządzane tylko w jednym  
egzemplarzu, który przeka
zywano na budowę do bez
pośredniego korzystania (stąd 
częste nieprzechowanie się 
planów realizowanych) moż
na by przyjąć, że oba wy
mienione rzuty są pom iara
mi inwentaryzacyjnymi, w y

konanymi z racji jakichś zmian zaszłych w trakcie budow y1. Być może, sprawa 
ta  da się wyjaśnić przy dalszym szczegółowym przeglądaniu akt z okresu K ró
lestw a Kongresowego i przeanalizowaniu działalności architektonicznej Hempla.

R yc. 192. Lublin — zamek, fragm ent elew acji po
łudniowej. Stan obecny.

Gmach „Zamku“ będący od 130 lat więzieniem, zmienia obecnie swe prze
znaczenie. Decyzją Rządu ze stycznia br. zostanie on zamieniony na Wojewódzki 
Dom K ultury i Muzeum.

Zasadniczym stanowiskiem konserwatorskim  przyjętym  przy zagadnieniu 
adaptacji „Zamku“ lubelskiego, jest zachowanie jego charakteru neogotyckiego 
jako znamiennego dla epoki, w której powstał. Ocenę i krytykę walorów pla
stycznych tej przebudowy pomijam świadomie, będzie można przystąpić do niej 
dopiero po generalnym zrewidowaniu naszego stosunku do architektury okresu 
romantyzmu.

Adaptacja tego gmachu do jego nowej roli wymaga przeprowadzenia wielu 
zasadniczych zmian. Obecnie, po zniesieniu wszelkich chaotycznych dobudówek 
z drugiej połowy XIX oraz XX w. opracowuje się (według projektu mgr inż. 
arch. M. Kuzmy — M iastoprojekt Północ-Wschód) oprawę architektoniczną 
dziedzińca gmachu i zmianę układu w nętrz celem przystosowania do bogatego 
program u kulturalno-oświatowego. Jednocześnie elementy najwartościowsze 
tj. donżon i kaplica zostaną poddane troskliwej opiece konserwatorskiej. 
W pierwszym etapie prac wykonywanych pod nadzorem Pracowni Konserwacji 
Zabytków zostaną odsłonięte partie wątków gotyckich. Przewidywane jest dalej 
przywrócenie zewnętrznych schodów do kaplicy (właściwa kaplica mieści się 
na poziomie I piętra), konserwacja jej wnętrza a zwłaszcza słynnych malowideł 
z XV w. oraz konserwacja donżonu z ewentualnym przywróceniem go do pier
wotnego stanu.

1 A kta K. R. S. W. zaw ierają b. obfitą korenspondencję dot. przebudowy i rem on
tów  w ielu  budow li rządowych na terenie Lublina, natom iast sprawa budow y w ięzie
nia na górze zam kowej pojaw ia się raczej tylko przypadkowo. Może była ona uzgad
n iania z racji przeznaczenia budynku nie z K. R. S. W. a z Kom isją Spraw iedliw ości
i stąd luki w  naszych w iadom ościach, gdyż akta tej K om isji całkow icie spłonęły. 
Podobnie akta K om isji Woj. L ubelskiego do r. 1829.
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