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Nowe wiadomości dotyczące
wyposażenia wnętrz pałacu
w Krystynopolu w świetle
nieznanego inwentarza z roku 1775

modus
prace z historii sztuki
xiv, 2014

Pałac wojewody kijowskiego Franciszka Salezego Potockiego (1700-1772) w Kry- dagny
stynopolu należy do najokazalszych osiemnastowiecznych rezydencji magnackich nestorów
znajdujących się na ziemiach Rusi Koronnej. Budowla, choć od dawna budziła
zainteresowanie badaczy, to jednak do chwili obecnej nie doczekała się mono-
graficznego opracowania* 1. Autorstwo pałacu oraz kwestie związane z etapami
jego rozbudowy były już dość obszernie omawiane w literaturze, natomiast za-
gadnienia dotyczące układu apartamentów, ich funkcji oraz wyposażenia, a także
programu ideowego zostały w zasadzie pominięte przez badaczy. Jedynie Roman
Aftanazy przeanalizował pokrótce osiemnastowieczny rzut oraz przekroje pałacu,
autorstwa Pierre a Ricauda de Tirregaille a (opublikowane niemal w całości przez
Emanuela Świeykowskiego)2.

Pierwotny zamek został zbudowany w roku 1691 z fundacji Szczęsnego Kazi-
mierza Potockiego (1630-1720), założyciela miasta3. Do czasów Franciszka Sale-
zego Potockiego (wnuka Szczęsnego) brak informacji o wyglądzie i jakichkolwiek
przekształceniach przeprowadzonych w krystynopolskim założeniu rezydencjo-
nalnym. W roku 1719 Józef Felicjan Potocki, starosta bełzki (ojciec Franciszka

1 Zob.: E. Świeykowski, Plany zamku Franciszka Salezego Potockiego wojewody kijowskiego w Kry-
stynopolu nad Bugiem w powiecie Sokalskim, w: Sprawozdania Komisji do Badania Historii
Sztuki w Polsce, 8,1907-1912, s. CCXVIII-CCXXIV; J. Czernecki, Mały Król na Rusi i jego sto-
lica Krystynopol, Kraków 1939, s. 45-46; T. Mańkowski, Architekt - Pierre Ricaud de Tirregaille,
Wrocław 1948, s. 396; J. Kowalczyk, Pierre Ricaud de Tirregaille - architekt ogrodów i pałaców,
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 33,1988, z. 4, s. 270-272; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji
na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 6, Warszawa 1995, s. 61-80; R Wątroba, Pierrea Ricauda de
Tirregaillea nieznany plan założenia palacowo-parkowego księżnej Eleonory Michałowej Czarto-
ryskiej w Wołczynie, „Ikonotheka” 14,2000, s. 42-44; A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy
a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010, s. 177, przyp. 160, 235,302.

2 Zob. E. Świeykowski, Plany zamku, s. CCXVIII-CCXXI. Obecnie są przechowywane w Archi-
wum Narodowym w Krakowie, Oddział I Akt Staropolskich na Wawelu (dalej: ANK), w zespole
Archiwum Potockich z Krzeszowic (dalej: AKPot.), sygn. 3137.

3 Zob.: E. Świeykowski, Plany zamku, s. CCXVIII; J. Czernecki, Mały Król na Rusi, s. 45-46;
T. Mańkowski, Architekt, s. 396; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji, s. 62.
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1. Krystynopol, rzut zało-
żenia pałacowo-ogrodo-
wego. Fot. ze zbiorów ANK,
AKPot., sygn. 3137

Salezego Potockiego) zamówił w podkrakowskiej Czer-
nej marmurowe nadproża za kwotę 162 zł4. Najpraw-
dopodobniej były one przeznaczone do wznoszonego
przez niego pałacu. Więcej wiadomości dotyczących
architektonicznych dziejów krystynopolskiej rezyden-
cji pochodzi z czasów Franciszka Salezego Potockiego,
który podjął się gruntownej przebudowy rodowej sie-
dziby. W tym celu zatrudnił architekta Pierre’a Ricau-
da de Tirregaille’a. Okoliczności, w jakich ten artysta
zjawił się na dworze wojewody kijowskiego pozostają
niejasne. W literaturze, jako datę rozpoczęcia prac przy
budowie krystynopolskiego pałacu, przyjęto rok 17565.
Jednak zarówno Jerzy Kowalczyk, jak i Przemysław
Wątroba podają datę około roku 17576. Roczny poślizg
wynika, jak tłumaczą autorzy, ze zobowiązań architekta
wobec wcześniejszego mocodawcy. Jeszcze w roku 3756
architekt przeniósł się wraz z rodziną do Lwowa, a jego
pierwszym poważnym zleceniem były projekty rezy-
dencji w Krystynopolu wraz z rozległym założeniem
ogrodowym, ukończone w roku 17577. Nie ma jednak
pewności czy plany Ricauda zostały w ogóle zreali-
zowane. Najstarsza znana informacja dotycząca prac
przy pałacu krystynopolskim pochodzi z roku 1755,
kiedy to zawarto kontrakt, z pochodzącym z Oleska

mozaicystą, Antonim Nowickim, na wykonanie posadzki w pokoju i alko-
wie. Podłogi miały zostać ozdobione herbem Potockich Pilawa, natomiast
ściany - białymi boazeriami ze złoconymi listwami8. W cztery lata później,
czyli w roku 1759, plenipotent Potockiego, I. Jaroszyńki podpisał kontrakt,

4 Archiwum Karmelitów Bosych w Czernej (dalej: AKC), rkps 322, s. ii4v; rkps 323, s. 294. Za
udzielenie tych wypisów składam serdeczne podziękowania Panu dr. Józefowi Skrabskiemu.
Być może jest on identyczny z wymienionym w r. 1775: „Marmuru czarnego szlufowanego na
połowę rozpadłego sztuk wielkich 2” (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie
[dalej: CPAH-Kijów], f. 49, op. 1, sp. 2127, Regestr fabryczny różnych materiałów i naczynia do
Fabryki należących znajdujących się diebus Mai 1775 oto spisany w Krystynopolu, k. 39v).

5 Zob.: E. Świeykowski, Plany zamku, s. CCXVIII; J. Czernecki, Mały Król na Rusi, s. 413; T. Mań-
kowski, Architekt, s. 6-7; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji, s. 53.

6 Zob.: J. Kowalczyk, Pierre Ricaud de Tirregaille, s. 303; P. Wątroba, Pierrea Ricauda de Tirregaillea
nieznany plan, s. 42.

7 Zob.: J. Kowalczyk, Pierre Ricaud de Tirregaille, s. 303-304; P. Wątroba, Pierrea Ricauda de Tirregaillea
nieznany plan, s. 42.

8 CPAH-Kijów, f. 49, op. 2, sp. 468, Kontrakt Franciszka Salezego Potockiego z Antonim Nowic-
kim, 7 września 1755. Jako pierwszy informację tę podał Andrzej Betlej (Sibi, Deo. Posteritati,
s. 177, przyp. 160). Ten niepublikowany kontrakt z uwagi na jego niewielką objętość można
w tym miejscu w całości zacytować: „Kontrakt z Antonim Nowickim mozaistą y obywatelem
oleskim, który podejmuie się w pałacu moim krystynopolskim zrobić posadzkę mozaykową
y boazeryę w pokoju i alkowie, która ma być taka: to iest boazerya sama biała w dessen iak
nayglancowniejsza, filunki (f?), do pozłocenia fangultem robione, z lusztrami”. Posadzka w ko-
lorze orzechowym „fladrowata z kopertymentem we środku który ma być biały, a koło niego
lisztewki z obu stron koloru zułtogoroącego. We środku kopertymentu cyfra imienia naszego
ma być koloru białego. Lisztwy pokątne maią być takie jak kopertyment, której to roboty abrys
na papierze ręką moią podpisany, Pu Nowickiemu oddaie się”.
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z pochodzącym z Brodów żydowskim szklarzem, Chaimem, na wykonanie okien
do pałacu9. Niestety, niedatowany jest wykaz drewna do fabryki krystynopolskiej,
gdzie wymieniono m.in. drewno niezbędne do murowania wozowni, a także na
więźbę dachową oficyny, parkan w ogrodzie czy budynek bażantarni10. Bliżej
nieokreślone prace budowlane przy pałacu prowadził syn Franciszka Salezego,
Stanisław Szczęsny, czego dowodzi wspomniany wcześniej rejestr materiałów z roku
1775, w którym wymieniono m.in. duże ilości cegły (ponad 104 tys.), wapna, a także
drewno do oficyn11. Może to świadczyć o tym, że budowa czy też rozbudowa pałacu
przez Franciszka Salezego Potockiego nie została ukończona za jego życia.

Pałac krystynopolski powiela typ wielu rezydencji magnackich sprzężonych
z miastem12. Założony na planie czworoboku o lekko wygiętych skrzydłach bocz-
nych, poprzedzony był od frontu dziedzińcami avant cour i cour cThonneur, flan-
kowanymi przez dziedziniec gospodarczy, na którym rozmieszczono budynki
kuchenne, stajnie oraz wozownie (il. 1). Dziedzińce rozdzielał budynek bramny
w kształcie wydłużonego prostokąta, zintegrowany z parterowymi skrzydłami
bocznymi prowadzącymi do skrzydła wschodniego - głównego korpusu rezyden-
cji. Zgodnie z projektem, pałac (zarówno jego elewacja frontowa, jak i ogrodowa)
był budowlą parterową o symetrycznej, lizenowo-płycinowej artykulacji i trzech
piętrowych ryzalitach. W elewacji frontowej od strony dziedzińca ryzalit środkowy
był poprzedzony kolumnowym portykiem13 (il. 2,3).

2. Krystynopol, pałac,
widok od strony dziedzińca.
Fot. archiwalna ze zbiorów
IS PAN w Warszawie

3. Krystynopol, pałac,
widok od strony ogrodu.
Fot. archiwalna ze zbiorów
IS PAN w Warszawie

9 CPAH-Kijów, f. 26, op. 2, sp. 469, Kontrakt I. Jaroszyńskiego ze szklarzem Chaimem na wyko-
nanie okien do pałacu w Krystynopolu, 3 sierpnia 1759.

ro Ibidem, f. 49, op. 2, sp. 2127, Specyfikacya drzewa potrzebnego do fabryki krystynopolskiej [b.r.].
11 Ibidem, f. 49, op. 1, sp. 2127, Regestr fabryczny różnych materiałów i naczynia do fabryki nale-

żących znajdujących się diebus Mai 1775 oto spisany w Krystynopolu, k. ąor.
12 Zob.: E. Świeykowski, Plany zamku, s. CCXX; R. Czernecki, Mały Król na Rusi, s. 417; R. Aftanazy,

Dzieje rezydencji, s. 54.
13 Zob.: E. Świeykowski, Plany zamku, s. CCXIX-CCXXII; J. Czernecki, Mały król na Rusi, s. 418-

-419; T. Mańkowski, Architekt, s. 8-9; J. Kowalczyk, Pierre Ricaud de Tirregaille, s. 314; R. Aftanazy,
Dzieje rezydencji, s. 54-58; R Wątroba, Pierrea Ricauda de Tirregaillea nieznany plan, s. 42-44.
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Ricaud de Tirregaille zaprojektował również geometryczny ogród w sty-
lu holenderskim. Poprzez ściśle osiowe założenie kompozycyjne dążono do
stworzenia dalekich perspektyw. Dzięki doskonałemu położeniu u zbiegu rzek
Bugu i Sołokiji, głównym elementem kompozycji były baseny i kanały, a także
rozległe systemy kaskad i fontann bogato zdobionych rzeźbami o tematyce
mitologicznej14.

Pałac wojewody kijowskiego, Franciszka Salezego Potockiego, był jego rodową
siedzibą oraz centrum administracyjnym należących do niego rozległych dóbr.
W związku z powyższym w pałacu krystnopolskim zgromadził się dwór liczący
około trzydziestu dworzan, na czele których stał marszałek dworu Włodzimierz
Czetwertyński15. Przebywali tam szlachcice i szlachcianki ze znaczniejszych
domów, których córki wychowywały się wspólnie z dziećmi wojewody16. W la-
tach 1761-1763 działał teatr dworski wystawiający liczne sztuki baletowe i opery.
Potocki utrzymywał również nadworną kapelę17.

Dwór wojewody słynął z rygorystycznego ceremoniału, przepychu i wy-
stawności. Przestrzegania dworskiej etykiety pilnowała zwłaszcza druga żona
Franciszka Salezego, Anna Elżbieta Potocka18. Na dworze krystynopolskim obo-
wiązywała taka sama etykieta jak na dworze panującego19. Za przejaw dziwactwa
wojewody uważano obyczaj wcześniejszego wysiadania przybyłych gości przed
bramą pałacową, tak, by idąc pieszo, oddali uszanowanie gospodarzowi, jedynie
kobiety były zwolnione z tego obowiązku20. W czasie przechadzki lub przejazdu
wojewody „poddani klękali przed nim z obnażonymi głowami, które pochylali
w pokorze i pozostawali w tej pozycji tak długo, aż wojewoda dalej odszedł lub
odjechał”21. Ponadto oddział wojskowy pozostający zawsze w gotowości, gdy tylko
w pobliżu pojawił się wojewoda, „stawał pod bronią i oddawał mu honory przy
odgłosie trąb i biciu w bębny”22. Ten rodzaj rozbudowanego ceremoniału, który
przypominał rytuał panujący na dworze królewskim, obecny był na kilku dwo-
rach magnackich, głównie na terenach połodniowo-wschodniej Rzeczpospolitej.
Wymienić tu można dwory Józefa Aleksandra Jabłonowskiego w Lachowcach
czy Stanisława Lubomirskiego w Równem23.

Nowych informacji dotyczących wyposażenia wnętrz krystynopolskiego pała-
cu dostarcza analiza, nieznanego dotychczas, inwentarza ruchomego wyposażenia
pałacu24. Pozwała on na identyfikację układu reprezentacyjnej części rezydencji.

14 Zob.: E. Świeykowski, Plany zamku, s. CCXIX-CCXXIV; J. Czernecki, Mały król na Rusi, s. 420-
-422; T. Mańkowski, Architekt, s. 8; G. Ciołek, Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce, Łódź
1955, s. 96-103; L. Majdecki, Historia ogrodów, Warszawa 1978, s. 364-365,371; J. Kowalczyk, Pierre
Ricaud de Tirregaille, 1988, s. 310-312; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji, s. 58.

15 Zob. M. Czeppe, Potocki Franciszek Salezy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław-War-
szawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983, s. 814-823.

16 Zob.:). Czernecki, Mały Król na Rusi, s. 71; M. Czeppe, Potocki Franciszek Salezy, s. 821.
17 Zob.: J. Czernecki, Mały Król na Rusi, s. 428, 431; M. Czeppe, Potocki Franciszek Salezy, s. 821.
18 Zob.: J. Czernecki, Mały Król na Rusi, s. 71; M. Czeppe, Potocki Franciszek Salezy, s. 821.
19 Zob. J. Czernecki, Mały Król na Rusi, s. 50.
20 Zob. L. Cieszkowski, Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta, Warszawa 1906,

s. 13-14.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 50.
23 Zob. A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati, s. 235.
24 CPAH-Kijów, f. 49, op. 1, sp. 2127, Regestr memblów pałacu krystynopolskiego spisany die

prima Martij i775to Anno. Niniejszy tekst nie powstałby bez życzliwej pomocy dr Mirosławy
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© Marta Dubowa, 2012

Nazwy pomieszczeń, opisane na planie Ricauda de Tirregaillea, w wielu miejscach
nie pokrywają się z tymi wymienionymi w inwentarzu, co uniemożliwia iden-
tyfikację poszczególnych pokoi. Nie wiadomo, czy przedstawiony na planie rzut
pałacu został w ogóle zrealizowany w tym kształcie, czy też jest to jedynie wersja
projektowa. Na współczesnym pomiarze pałacu istnieją m.in. ryzality w korpusie
głównym pałacu od strony ogrodu, których brak na rysunku de Tirregaille’a25.
Poza tym układ pomieszczeń widoczny na pomiarze zdecydowanie odbiega
od sytuacji przedstawionej na osiemnastowiecznym projekcie. Zwraca uwagę
znacznie mniejsza liczba pomieszczeń zaznaczonych na pomiarze. Być może po-
wyższe niezgodności wynikają z późniejszych zmian w układzie funkcjonalnym
rezydencji, a zwłaszcza z kompleksowej przebudowy pałacu przeprowadzonej
w XIX i na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy to ówczesny właściciel Stanisław
Wiśniewski dokonał daleko idącej odbudowy w duchu neobarokowym26 (il. 4).
Niestety, historia budowy krystynopolskiego pałacu jest rozpoznana w niewielkim
stopniu, co znacznie utrudnia odtworzenie pierwotnego stanu budowli. Inwentarz
opisuje również pokoje znajdujące się na piętrze, których układu z powodu braku
planu nie sposób odtworzyć. Opisano w nim ponadto nie tylko reprezentacyjne
apartamenty i pokoje znajdujące się w korpusie głównym pałacu, lecz także
pomieszczenia gospodarcze rozlokowane w skrzydłach bocznych i w skrzydle
frontowym (bramnym). W związku z powyższymi trudnościami, przedstawio-
na rekonstrukacja układu apartamentów i ich wyposażenia pozostaje w dużej
mierze hipotetyczna. Opis inwentarzowy pomieszczeń odbiega tak znacznie od
planu de Tirregaillea, że bez wątpliwości udało się zidentyfikować jedynie pięć
pomieszczeń. Odnośnie pozostałych nie zgadza się zarówno ich lokalizacja, jak
i funkcja czy ilość otworów drzwiowych i okiennych. Dla przejrzystości opisu
posłużono się nazwami i numerami pomieszczeń odnotowanymi w inwentarzu,
w miarę możliwości w nawiasach podając odpowiadające im nazwy na planie

4. Krystynopol, współ-
czesny pomiar architek-
toniczny pałacu. Fot. ze
zbiorów Ukraińskiego
Stowarzyszenia Ochrony
Pomników Historii i Kultury,
rys. Marta Dubowa

Sobczyńskiej-Szczepańskiej, która udostępniła mi fotografie krystynopolskiego inwentarza, za
co składam jej serdeczne podziękowania.

25 Za udostępnienie współczesnego pomiaru architektonicznego krystynopolskiego pałacu skła-
dam serdeczne podziękowania Panu Andrijowi Saljukowi ze Lwowa.

26 Zob. R. Aftanazy, Dzieje rezydencji, s. 76-77.
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5. Krystynopol, rzut zało-
żenia pałacowego. Fot. ze
zbiorów ANK, AKPot.,
sygn. 3137

6. Krystynopol, rzut zało-
żenia pałacowego; numery
odpowiadające pomiesz-
czeniom opisanym w inwen-
tarzu z r. 1775:1. westybul,
2. „Sala Wielka”, 3. sala
bilardowa, 31. „Pokój Zielo-
ny”, 32. kaplica, 34. sypial-
nia. Fot. ze zbiorów ANK,
AKPot., sygn. 3137

pałacu, zachowując przy tym ich oryginalną
pisownię.

Inwentarz liczy osiem kart, został spi-
sany jedną ręką, z nielicznymi dopiskami
na marginesach. Regestr ten był nie tylko
wykazem różnego rodzaju ruchomości, lecz
także, choć sumarycznie, opisano w nim takie
elementy wystroju, jak boazerie, malowidła,
tapiserie itp.

Rozbieżności pomiędzy planem de Tirre-
gaillea a zapisem w inwentarzu odnotować
należy zwłaszcza w odniesieniu do liczby
pomniejszych pomieszczeń, takich jak gabi-
neciki, buduary czy sionki, a także ich nazew-
nictwa. Największe niezgodności pojawiają
się w opisie południowego skrzydła pałacu -
w inwentarzu zostały zlokalizowane i opisane
pokoje sypialne, gabinety i garderoby, nato-
miast na planie de Tirregaillea w miejscu tym
znajdują się m.in. pomieszczenia gospodarcze
(kuchnie). Kolejne nieścisłości dotyczą roz-
mieszczenia pokoi marszałka dworu, które
na planie de Tirregaillea zostały usytuowa-
ne w skrzydle zachodnim. W świetle inwen-
tarza w tej części pałacu były rozmieszczo-
ne pomieszczenia oficyn (występujące pod
nazwą pokoi). Powyższe sprzeczności mogą
sugerować, że plany de Tirregaillea były jedy-
nie wersjami projektowymi, które nie zosta-
ły zrealizowane lub wykorzystano je jedynie
częściowo (il. 5, 6).

Opis rezydencji obejmuje pięćdziesiąt dwa pokoje, do których należy do-
liczyć garderoby i gabinecki nie oznaczone osobnymi numerami. Sekwencję
pomieszczeń reprezentacyjno-mieszkalnych w głównym korpusie pałacu otwie-
rał westybul z sufitem ozdobionym dekoracją malarską, z czterema szklanymi
lampami „na postumentach złoconych y postumentach ściennych mozaikowo
malowanych, wyrzynanych, złoconych o dwóch lichtarzykach mosiężnych” (Ve-
stibule nr 1, il. 6). Pod ścianami było ustawionych osiem ław obitych czerwonym
suknem, a także cztery, czerwono malowane skrzynie. Pomieszczenie ogrze-
wały dwa ozdobne farfurowe piece wykonane z kafli pochodzących z dawnej
wytwórni Sobieskich w Jaworowie. Z westybulu przechodziło się bezpośrednio
do „Sali Wielkiej” (Salle a dancer; Sallon a Uitaliene), pokrytej w całości ma-
lowaną dekoracją al fresco, z sufitem wydzielonym sztukatorską fasetą (Salle
a dancer, Sallon a Uitaliene nr 2, il. 6). Wygląd i wyposażenie obydwu pomiesz-
czeń reprezentacyjnych, tj. westybulu i sali, odbiega znacznie od ich wyglądu
znanego z przekroju Tirregaillea. Warto zwrócić uwagę na niejednorodność
nazw jednego z najważniejszych pomieszczeń, określanego w inwentarzu jako
„Sala Wielka”, na wspomnianym przekroju zaś jako Sallon a Uitaliene, z kolei
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na rzucie całego pałacu jako Salle a dancer. Być może niezgodności te wiązały 7. Krystynopoi, przekrój

się z przygotowywanymi przez architekta projektami dekoracji 1 wystroju tego . SalaWielka„ Fot zezbio
pomieszczenia. Na przekroju można dostrzec charakterystyczną dla salonu rówank, AKPot.,sygn. 3137
a Uitaliene wielkoporządkową pilastrową artykulację oraz delikatną ramową,
rokokową dekorację ze ściennymi panneux wypełnionymi owalnymi, antyki-
zującymi popiersiami oraz zapewne złoconymi panopliami (ił. 7).

Po prawej stronie „Sali Wielkiej” znajdował się pokój bilardowy „cały obity
szpalerem z historią Trojańską” (nr 3, il. 6). Na jego wyposażenie składały się dwie
kanapy pokryte zielonym suknem, dwadzieścia cztery krzesła wybijane złoconą
skórą oraz dwa stoliki. Z mebli został wymieniony również stojący zegar angielski
z napisem „London”, umieszczony w fornirowanej szafie.

Następnym wspomnianym w inwentarzu pomieszczeniem był pokój, którego
lokalizacja na planie jest nader niepewna. Być może jest on identyczny z poko-
jem sypialnym na planie de Tirregaille’a, przyległym do pokoju bilardowego.
Pomieszczenie to wyłożone było zielonym adamaszkiem, z sufitem pokrytym
sztukateriami i supraportami nad drzwiami. Na ścianach wisiało trzydzieści
obrazów oraz zwierciadło w srebrnej ramie. Z mebli wymieniono dwie kanapy
obite żółtym adamaszkiem i dwanaście krzeseł. „Pokój Piąty” (trudny do ziden-
tyfikowania na planie Tirregaillea), zlokalizowany przed pokojem „Paradnym
Chińskim” i „Pokojem Portretowym”, był obity tapetą angielską imitującą wzo-
rzysty materiał27. Na ścianach wisiało siedemnaście portretów, w tym siedem
przedstawiających rodzinę Potockich, wszystkie w złoconych ramach, na wypo-
sażenie składały się również kanapy i stoliki. Pokój ten ogrzewany był piecem
jaworowskim. Za tym pomieszczeniem znajdował się pokój „Paradny Chiński”,
z sufitem pokrytym złoconą sztukaterią. Na ścianach zdobionych karmazyno-
wą materią „w Osóbki i deseń chiński w kwiaty zielono-białe” były zawieszo-
ne cztery wielkie zwierciadła (jedno nad kominkiem). Spośród ruchomości

27 CPAH-Kijów, f. 48, op. 1, sp. 2127, k. lr.
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wymienić można piec marmurowy, pięć wielkich waz ściennych z porcelany
saskiej „w kwiaty y osobki rznięty złoconej z nakrywkami i bez nakrywek”,
ponadto dwa złocone, ścienne paryskie zegary28.

Za „Pokojem Chińskim” znajdował się gabinet, tzw. mozaikowy, z sufitem
zdobionym złoconą sztukaterią i posadzką mozaikową, ułożoną w szachowni-
cę. Ten niewielki pokój był ogrzewany marmurowym kominkiem z żelaznymi
wilkami ozdobionymi Pilawą Potockich. Z mebli wymieniono jedynie kanapę
obitą złoto-srebrną, kwiecistą, turecką materią. Zasadnicze wyposażenie owego
gabinetu stanowił zespół osiemnastu waz z porcelany saskiej z „Miniaturą y bez
w kwiaty różnego koloru z chińska malowaney”, ustawionych na przyściennych
złoconych konsolkach29. Przypuszczać można, że pod względem stylistycznym
gabinet nawiązywał do wystroju pokoju chińskiego. Kolejnym był „Pokój Por-
tretowy przedsypialny”, którego sufit, podobnie jak w pozostałych pomieszcze-
niach, był pokryty złoconą sztukaterią, ściany zaś zostały ozdobione malowaną
na biało boazerią, z polami wypełnionymi jedwabną tkaniną w tym samym
kolorze. W supraportach znajdowały się dwa historyczne obrazy przedstawiają-
ce Kleopatrę i niezidentyfikowaną osobę. Na ścianach, na niebieskich taśmach
było zawieszonych trzydzieści siedem obrazów różnego formatu, w tym wiele
portretów. Oprócz kilku rodzajów krzeseł i taboretów, a także kanap „snycerską
robotą złoconych”30, mniejszych i większych stolików, uwagę zwracają dwa for-
nirowane biurka z marmurowymi blatami i mosiężnymi okuciami. Podobnie
jak w poprzednich pokojach wystrój dopełniały złocone lustra oraz duża ilość
porcelanowych waz. Na uwagę zasługują też dwa sygnowane paryskie zegary
z napisem „Viger a Paris”. Z pewnością były to wyroby paryskiego zegarmistrza
Franęois Vigera i brązownika Roberta Osmonda. Ich dzieła zdobiły wnętrza wielu
dawnych polskich rezydencji m.in w Łańcucie31. W pokoju tym było niewielkie,
częściowo wydzielone (?) pomieszczenie mieszczące kaplicę. Niestety, bliżej nie
zostało ono opisane w inwentarzu. Wiadomo jedynie, że znajdował się w niej
wyszywany obraz Ukrzyżownia, a także relikwiarz z partykułą Krzyża Świętego.
Skromnego wyposażenia dopełniało dziesięć malowanych wizerunków Matki Bo-
skiej, Pana Jezusa i innch świętych. Kolejnym pomieszczeniem był w tej sekwencji
apartamentów „Pokój Sypialny”, w którym główne miejsce zajmowało ustawione
na zielonym tureckim dywanie baldachimowe łoże angielskie „snycerską robotą
złocone”32. Ściany sypialni były obite liońską tkaniną „na dnie karmazynowym
w wieńce z kwiatów i kłosów z przepiórkami”. Ściany zostały ponadto udekoro-
wane porcelanowymi, pozłacanymi lustrami33. Następne trzy pomieszczenia nie
zostały opisane, w inwentarzu określono je jako puste. Być może były one pozba-
wione wyposażenia wywiezionego po śmierci Franciszka Salezego Potockiego
lub pozostawały w trakcie modernizacji przez niego prowadzonej.

Przedpokój ozdobiony jasnożółtą boazerią, z pojedynczym stolikiem z szu-
fladkami prowadził do kolejnego ciągu pomieszczeń. Dalej znajdował się gabinet

28 Ibidem, k. ir-v.
29 Ibidem, k. iv.
30 Ibidem.
31 B. Majewska-Maszkowska, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816,

Warszawa 1976, s. 274.
32 CPAH-Kijów, f. 48, op. 1, sp. 2127, k. 2r.
33 Ibidem.
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(pokój?), którego ściany były ozdobione szarą boazerią, z polami obitymi bia-
łym, wzorzystym materiałem. Z ruchomości, na uwagę zasługuje umieszczony
w supraporcie portret matki wojewody, Teofili z Cetnerów Potockiej. Do wypo-
sażenia tego pokoju należały: kanapa, kilka par krzeseł i stolików. Wymienione
przedmioty, służące do pisania i malowania, podkreślały gabinetowy charakter
tego pomieszczenia34. Pokój ten przylegał do niewielkiego buduarku o ścianach
dekorowanych białym jedwabnym obiciem w srebrne kwiaty. Za pomieszczeniem
tym otwierała się sekewncja apartamentów, którą rozpoczynał „Pokój Pierwszy”,
zdobiony karmazynowym materiałem w zielono-białe kwiaty, z kanapą, krzesłami
i fornirowanym stolikiem oraz różnej wielkości szafkami35. Całości wyposażenia
dopełniał paryski zegar i dwa wielkie fornirowane biurka „w okowie paryskim
z marmurami różnego koloru”36. Następnym pomieszczeniem był „Przedpokój
Apartamentowy Drugi”, dekorowany czerwonym obiciem w różnego koloru
kwiaty. Z mebli wymieniono jedynie stolik i dwie szafy, ściany natomiast zdobiły
lustro i portret bliżej nieokreślonej osoby37.

W pokoju trzecim „Apartamentowym Sypialnym” centralne miejsce zajmo-
wało baldachimowe, angielskie łoże „snycerską robotą złocone, adamaszkowe,
karmazynowe” i turecki dywan. Ściany były ozdobione białą materią w kwiaty. Na
wyposażeniu tego pokoju znajdowały się dwa biurka, jedno z czarnym marmurem
„w różne żyłki, czarno lakierowane i deseń chiński malowane ze złotem”, drugie
fornirowane ustawione koło łóżka, z klęcznikiem i kratką marmurową. Nad nim
wisiał obrazek w hebanowych ramkach za szkłem przedstawiający wizerunek Pana
Jezusa Ubiczowanego. Charakteru wnętrzu dodawał krucyfiks z rzeźbą Chrystusa
z kości słoniowej, obrazek Matki Boskiej oraz srebrna kropielnica z pozłacaną
nakrywką, zdobioną „misternie odlewanymi aniołkami”. Odnośnie innych rucho-
mości wymieniono portret Franciszka Salezego Potockiego, kilka różnej wielkości
zegarów, zwierciadeł, stolików i krzeseł. Całości dopełniały szafy (głównie kątowe)
z ustawionymi na nich figurkami gipsowymi i porcelanowymi38.

Pokój czwarty określono jako „Gabinet Apartamentowy”. Na jego ścianach,
ozdobionych tkaniną o motywach chinoiserie, wisiały cztery portrety przedsta-
wiające: rodziców Franciszka Salezego Potockiego (Szczęsnego Kazimierza Poto-
ckiego i Krystynę z Lubomirskich) oraz jego żonę Annę Elżbietę Potocką. Oprócz
nich zostały wymienione „portrety gipsowe w pozłacanych ramkach”, malowane
portreciki, portret z kości słoniowej oraz miniaturowe portrety biskupa Wacława
Hieronima Sierakowskiego i rodziny Potockich. Ściany były także ozdobione ośmio-
ma kopersztychami. Na uwagę zasługuje również stojący zegar paryski z „osóbką
w górze y dwoma aniołkami”. W pokoju tym znajdował się biały marmurowy
kominek, na którym ustawiono różne miniaturowe, porcelanowe fugurki, oraz
owalna, szafirowa waza na owoce. Spośród innych ruchomości wzmiankowano
szafki, stoliki marmurowe o złoconych nogach, na których ustawiono porcelano-
wą zastawę, dwie kanapy oraz fornirowaną toaletkę z mosiężnym okowem39. Do
gabinetu przynależały dwie garderobki, w których z wyposażenia wymieniono

34 Ibidem, k. 3V.
35 Ibidem, k. ąr.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem, k. 4r-v.
39 Ibidem, k. 4v-5r.
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fornirowane szkatuły, krzesło, porcelanowe urynały oraz drewnianą, „ordynaryjną
szafę”40. Kontynuacją tej sekwencji apartamentów był pokój „Piąty Apartamentowy”,
ze ścianami obitymi białą materią i ozdobionymi portretami m.in.: niewymienio-
nego z imienia Kalinowskiego,„na papierze suchemi farbami malowany”, różnymi
kopersztychami i dwiema scenami o nieustalonej tematyce namalowanymi na
ścianach. Na wyposażenie tego pokoju składały się licznie wymienione szafy, wy-
sokie i niskie, fornirowane z marmurowymi wypełnieniami i mosiężnymi okowami
oraz ustawionymi na nich porcelanowymi figurkami. O jedną z nich oparty był
zegar, osadzony na hebanowym postumencie, drugi stał na kamiennym kominku.
Pozostałe wyposażenie pokoju stanowiły stoliki, krzesła, toaletki, a z drobniejszych
ruchomości lichtarze, wazy z saskiej porcelany zdobione miniaturami osób, z na-
krywkami i bez (tych wymieniono siedem sztuk, u spodu „Cyfra Augustus Rex”).
Znajdował się tu również relikwiarz św. Franciszka w srebrnej oprawie „w puzderku
czarnym” oraz pięć innych małych relikwiarzyków41. Do pokoju przylegała kance-
laria, w której usytuowane były trzy szafy na dokumenty oraz dwa stoliki. Ściany
tego niewielkiego pomieszczenia pokryto żółtym płóciennym obiciem w kwiaty.
Sekwencję apartamentów zamykał „Przedpokój Kancellaryi” o niemalże identycz-
nym wyglądzie i wyposażeniu jak wspomniana kancelaria42.

Pozostałe pomieszczenia były zlokalizowane w zachodnim skrzydle (bram-
nym). Nie miały one paradnego charakteru i pełniły rolę oficyn pałacowych.
Pierwszy był tzw. Pokój Oficynny o ścianach pokrytych żółtym płóciennym
materiałem w kwiaty. Z wyposażenia wymieniono jedynie dwa stoliki oraz szary
piec. Wnętrze drugiego pokoju było równie skromne. Jego ściany obito żółtym
materiałem, w „deseń chiński”. Znajdowało się w nim kolbuszowskie, fornirowane
biurko, piec jaworowski oraz lusterko w ramach pozłacanych. Do tego pomiesz-
czenia przylegała garderoba wojewodziny Anny Elżbiety Potockiej. Znajdujące
się dalej pokoje zostały w inwentarzu określone jako „Panieńskie”, przeznaczone
dla córek wojewody (Marii, Antoniny, Ludwiki i Pelagii)43. W pierwszym z nich
ściany ozdobiono płóciennym materiałem w kwiaty. Na wyposażeniu znajdo-
wała się tam jedynie skórzana kanapa. Drugi pokój urządzono podobnie jak
poprzedni. A w następnym, o niesprecyzowanej nazwie, wymieniono jedynie
pięć szaf. Przynależał do niego alkierz i mały pokoik.

Nie do końca zrozumiały jest opis odnoszący się do pomieszczeń usytuowanych
przy bramie głównej. W inwentarzu określono je mianem „izb kredensowych”44.
Ostatnim pokojem wzmiankowanym w tej części pałacu była biblioteka, której
lokalizację podano w następujący sposób „na tey stronie Pałacu na rogu Pokoik
na drugim Piętrze w którym Biblioteka”. Na jej wyposażenie składało się pięć szaf
„czerwono lakierowanych y w figurki wyklejanych Xsiążkami założonych”. Ściany
były pokryte złotą tkaniną w kwiaty i ptaki, na nich zostały zawieszone portrety
przedstawiające „Jen Cessarskich Mci y Jego Cessarskiej Mci” (być może Józefa II
Habsburga i Marii Teresy Habsburg)45. Imponujący był tu księgozbiór, który liczył
dziewięćset dwadzieścia pięć pozycji. W zbiorze archiwum Potockich z Krzeszowic

40 Ibidem, k. 5v.
41 Ibidem, k. 5v-6r.
42 Ibidem, k. 6r.
43 Zob. M. Czeppe, Potocki Franciszek Salezy, s. 822.
44 CPAH-Kijów, f. 48, op. 1, sp. 2127, k. 6v.
45 Ibidem.
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(przechowywanym w Archiwum Narodowym w Krakowie, Oddział I na Wawelu)
inwentarz biblioteki krystynopolskiej z roku 1768 zawiera pięćset trzydzieści trzy
pozycje, wśród których przeważają książki dotyczące historii, literatury politycznej,
filozofii oraz nauk społecznych. Znajdują się w nim również pozycje geograficzno-
-podróżnicze, co niejako obrazuje zainteresowania Potockiego. Na uwagę zasłu-
guje kilka pozycji dotyczących historii starożytnej. W regestrze zabrakło traktatów
poświęconych architekturze, a jedyną pozycją tego typu była Architecture militaris
D. Dogen (z całą pewnością dzieło Mathiasa Dógena, Architectura militaris moderna
[...], Amsterdam 1647) oraz odnosząca się do ogrodów, a zwłaszcza uprawy roślin Les
]ardiner franęois (Nicolas de Bonnefons, Les Jar diner franęois [...], Rouen 1664)46.

Następnie autor regestru przechodzi do omówienia drugiej połowy wschod-
niego skrzydła rezydencji. Sekwencje apartamentów rozpoczyna opis wnętrza „Po-
koju Zielonego” o suficie z dekoracją malarską oraz o marmurowej, biało-czarnej
posadzce. W opisie pokoju wymieniono cztery okna i jedno z przyległej do tego
pomieszczenia kaplicy. Przypuszczać można, że był to pokój jadalny (Salle a Man-
ger), zaznaczony na planie de Tirregaillea, co więcej wspomniane w inwentarzu
okno kaplicy pokrywałoby się z oknem widocznym na projekcie (Salle a Manger,
nr 31 i 32, ii. 6). Z ruchomego wyposażenia odnotowano piętnaście mosiężnych
podwójnych luster i dziewięć złoconych. Na szczególną uwagę zasługuje dwana-
ście całopostaciowych portretów, jak można sądzić, były to wizerunki Potockich,
składające się na rodzaj galerii portretowej.

Przy jadalni znajdowała się kaplica malowana al fresco (nr 32, ii. 6). Jej wy-
posażenie przedstawiało się dość skromnie (krucyfiks z kości słoniowej oraz
dwanaście stacji Drogi Krzyżowej za szkłem). Z innych ruchomości wymieniono
pięć statuetek porcelanowych przedstawiających Matkę Boską, św. Annę, św. Jana
Nepomucena (uszkodzona), św. Feliksa i św. Klary. Ponadto na ścianach kaplicy
były zawieszone dwa obrazy przedstawiające Pana Jezusa Miłosiernego i Matkę
Boską Bolesną, a także kilkanaście obrazków o nieustalonej tematyce47.

Za kaplicą znajdował się kolejny ciąg pomieszczeń. Pierwsze z nich zostało
opisane jako „Puste”, dalej znajdowała się sypialnia ze stojącym pośrodku podwój-
nym łóżkiem przysłoniętym żółtą kotarą (nr 34, il. 6). Na ścianach zdobionych
również żółtą materią wisiały zegar i zwierciadło w złoconych, blaszanych ramach
w „kwiaty wybijane z osóbkami z wierzchu”. Z mebli wymieniono fornirowane
biurko orzechowe z mosiężnymi okuciami oraz kątową szafkę inkrustowaną czar-
nym marmurem, w środku której umieszczono kilka miniaturowych portretów.
W pokoju mieściły się również dwie żółte kanapy adamaszkowe, kilka par krzeseł
oraz stolik. Kominek wzbogacała porcelanowa zastawa, nad nim było zawieszone
zwierciadło. Przy tym pomieszczeniu rozmieszczono sionki przechodnie obite
adamaszkiem. Za nimi sytuowała się garderoba o ścianach obitych czerwoną
materią z portretem w supraporcie oraz z dwiema szafami. Kolejnym pokojem
był gabinet, o ścianach pokrytych szarą tapetą w pasy i czerwone kwiaty, dekoro-
wanych czterema okrągłymi portretami oraz zwierciadłem. Z ruchomego wypo-
sażenia wymieniono kanapę obitą białą, kwiecistą tkaniną i mozaikowy stolik48.

46 ANK, AKPot., rkps 3250, Le Registre des Livres de la Bibliotheąue de Leurs Excellences Les
Palatins de Kijovie a Christinopol. Ecrit L’an 1768 Le mois de May, s. 21-27.

47 CPAH-Kijów, f. 48, op. 1, sp. 2127, k. 6v.
48 Ibidem.
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Następnym opisanym pomieszczeniem był „Pokój Chiński”. Jego ściany i sufit
ozdobiono szarą boazerią z dekoracją w typie chinoiserie. Na wyposażenie tego
pokoju składał się komplet mebli złożonych z trzech szaf kątowych z biurkami,
kanapy, kilku rodzajów stolików i krzeseł. Wystroju dopełniały zwierciadła, lustra
i niebagatelna liczba trzydziestu trzech figurek „Osóbek Chińskich rżniętych na
sprężynach lakierowanych” ustawionych na przyściennych postumentach49. Z tego
pokoju przechodziło się, przez niewielkie sionki, do pomieszczenia o ścianach
obitych niebieską tkaniną50. W inwentarzu zostały w kolejności wymienione trzy
pomieszczenia: niewielki pokój, gabinet i garderoba znajdujące się na drugim
piętrze (w ryzalicie). Brakuje informacji na temat tego, w jaki sposób pomiesz-
czenia te były dostępne. Można się domyślać, że prowadziły do nich niewielkie
schody usytuowane w poprzedzających „Pokój Niebieski” sionkach. Z opisu
wynika jedynie, że ściany sionek, ogrzewanych jaworowskim piecem, pokryto
płóciennym materiałem w zielone kwiaty.

Opis „Pokoju Tureckiego”, którego wnętrzu został nadany orientalny klimat,
bowiem jego ściany ozdobiono karmazynowo-złotą tkaniną turecką, podobnie
jak obicia kanap i krzeseł, otwierał charakterystykę kolejnego ciągu pomieszczeń.
Z pozostałych mebli znajdujących się na wyposażeniu tego pokoju wymieniono
fornirowane orzechowe biurko ze skórzanym pokrowcem, stoliki oraz zwierciadło
w pozłacanych ramach. Dekoracji wnętrza dopełniały portrety: jeden zawieszony
na ścianie, drugi stojący na kominku i trzeci zawieszony obok kominka. Z pokoju
tego przechodziło się do gabinetu, którego ściany i sufit pokryte były czerwono
malowaną boazerią, zapewne imitującą lakę i dekoracją w typie chinoiserie. Na
skromne wyposażenie tego wnętrza składał się murowany kominek, z zawieszo-
nym nad nim zwierciadłem i stolik. Obok gabinetu znajdowała się garderoba
z okazałą szafą51.

Kolejną część pomieszczeń stanowił „Apartament” składający się z pięciu
pokoi. Pokój pierwszy - „Przedpokój” - był obity niebieską tapetą, z malowanymi
alfresco supraportami. Z wyposażenia wymieniono zegar paryski, kanapę i stolik
z szufladką. Dalej znajdowała się sypialnia o ścianach obitych tapetą z motywem
ptaków i malowanych alfresco supraportach. Z ruchomości odnotowano trzy ka-
napy, kilka stolików i krzeseł, biurko z białą marmurową płytą, a także zwierciadło
i portret zawieszone nad kominkiem, na którym ustawiono siedem wazonów
„Kompozycyi kamiennej angielskiej czerwono adornowanych”52. Uzupełnieniem
dekoracji wnętrza były trzy czarne figurki gipsowe osadzone na przyściennych
złoconych postumentach.

Następnym opisanym pomieszczeniem był gabinet, którego ściany obito nie-
bieską tapetą w gwiazdy, a posadzkę ułożono w biało-zieloną kostkę. Na ścianach
tego pomieszczenia zawieszono piętnaście rysunków oraz dwie gipsowe figurki
ustawione na przyściennych postumentach. Z mebli odnotowano kanapę oraz
stolik. Sekwencję pomieszczeń zamykał „Pokoik do ubierania” wyłożony żółtym
płótnem, którego wyposażenie stanowiło siedem krzeseł obitych niebieską skórą,
dwa stoliki i piec jaworowski. Do tego pokoju przylegała, lub też była z niego

49 Ibidem, k. 6v-yr.
50 Ibidem, k. 7r.
51 Ibidem, k.7v.
52 Ibidem, k. yv-8r.
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wydzielona, niewielka i skromnie urządzona „Garderobka” z kominkiem, stoli-
kiem i szafą53.

Na opisie tego apartamentu kończy się charakterystyka reprezentacyjnej część
pałacu. Dalej znajdowały się pomieszczenia określone jako oficyny, zlokalizowane
w skrzydle południowym i częściowo zachodnim, pełniące rolę pokoi gościnnych.
Składało się na nie jedenaście pokoi, w części poprzedzonych przedpokojami
i niewielkimi garderobami. Pod względem aranżacji wnętrz i wyposażenia, po-
mieszczenia te były podobne do siebie, dlatego też zostaną wspólnie omówio-
ne. Ściany najczęściej obijano tkaniną w kolorze żółtym i zielonym, nierzadko
0 motywach kwiatowych. Z ruchomości występujących w większości pokojów
można wymienić skromne kanapy, stoliki, krzesła i szafy. Wszystkie pomieszczenia
ogrzewano piecami. Za tymi jedynastoma pokojami znajdowały się pomieszczenia
gospodarcze, zapewne rozmieszczone już w skrzydle zachodnim. W inwentarzu
określono je jako „izby jedna przy Kuchni, cztery przy Bramie”54. Na ich opisie
kończy się charakterystyka zawarta w omawianym inwentarzu.

W rozplanowaniu wnętrz w krystynopolskim pałacu można dostrzec panującą
wówczas tendencję do mnożenia liczby pokoi wchodzących w skład apartamen-
tów, a także coraz częstszego i wyraźniejszego odzielania części prywatnych od
oficjalnych. W korpusie głównym zlokalizowano najważniejsze pomieszczenia
reprezentacyjno-mieszkalne, uzupełnione przez pokoje paradne. Apartamenty
były usytuowane po obydwu stronach „Sali Wielkiej” (Salle a dancer) i westybulu
(Vestibule), poprzedzone sekwencją paradnych pomieszczeń. Po stronie północ-
nej zlokalizowany był „Pokój Bilardowy”, dwa pokoje o nieznanej funkcji, „Pokój
paradny Chiński”, „Gabinet Mozaikowy”, „Pokój Portretowy”, pełniący równo-
cześnie fukcję kaplicy pałacowej. Dalej rozpoczynała się sekwencja pomieszczeń
jednego z apartamentów: „Pokój Sypialny”, „Przedpokój”, „Gabinet i Buduarek”.
Po przeciwnej, południowej stronie pałacu były rozmieszczone dwa apartamenty,
również poprzedzone pokojami paradnymi: „Salą Zielono Malowaną” (pełniącą
zapewne funkcję jadalni), z przyległą drugą pałacową kaplicą. Za nią znajdo-
wał się pierwszy apartament, na który składały się: „Pokój Żółty”, „Garderoba”
1 „Gabinet”. Dalszą sekwencję pokoi stanowiły pomieszczenia paradne: „Pokój
Chiński”, „Pokój” (o nieokreślonej funkcji i nazwie), „Pokój Turecki” z przyleg-
łym „Gabinetem” i drugi apartament: „Przedpokój”, „Pokój Sypialny”, „Gabinet”
i „Garderobka”. Pomieszczenia te stanowią zamknięcie reprezentacyjnego układu
głównego korpusu pałacu.

W skrzydłach bocznych, północnym i południowym, były rozmieszczone
apartamnety, będące w znacznej części pokojami gościnnymi. W skrzydle pół-
nocnym mieścił się jeden obszerny apartament składający się z sześciu pokoi,
z wydzielonymi dodatkowo garderobami i gabinecikami: „Pokój Apartamentowy
Pierwszy”, „Pokój Drugi”, „Pokój Trzeci Sypialny”, „Czwarty Gabinet Apartamen-
towy” z dwiema „Garderobkami”, „Pokój Piąty Apartamentowy”, „Kancellarya”
i „Przedpokój Kancellaryi”. W skrzydle zachodnim, po lewej stronie od bramy
głównej, mieściły się: „Pokój Officynny”, „Pokój Drugi”, „Garderoba JwPani”
„Pokój Panieński”, „Pokój Panien”, „Pokój przy którym Alkierz i pokoik mały
i pokoik przy Bramie”, oraz wspomniane wcześniej „Izby”. Po tej stronie pałacu,

53 Ibidem, k. 8r.
54 Ibidem, k. 8v.
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na drugim piętrze na rogu, znajdowała się biblioteka55. Po drugiej stronie pała-
cu, w skrzydle południowym były rozmieszczone oficyny, na które składało się
jedenaście pokoi, w jednym z nich wydzielono dwie garderobki. W dalszej części
były zlokalizowane trzy pokoje i „izby” przy kuchni i bramie. W opisie tej części
rezydencji trudno określić, które pomieszczenia znajdowały się w południowym,
a które w zachodnim skrzydle.

Krystynopolską rezydencję Franciszka Salezego Potockiego, określaną mia-
nem pałacu, z powodzeniem można nazwać zamkiem, ze względu na zamknięty
układ czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem, zgodnie z powszechnie przyjętą
definicją Adama Miłobędzkiego56. Wartość obronna tego założenia, pozbawio-
nego, o ile wiadomo, jakichkolwiek fortyfikacji bastionowych, była niewielka.
Wyeksponowano natomiast jego cechy reprezentacyjne, wyodrębniając z planu
zryzalitowany korpus główny, z zegarową wieżą bramną. Pałacowego charakteru
całości nadawał dwudzielny dziedziniec otoczony budynkami gospodarczymi
(Grandę Ecuerie, Basse Cour de Cuissines, Orangerie et Jardin Floriste, Remises),
a przede wszystkim rozległe założenie ogrodowe.

O zamkowym charakterze rezydencji i jej siedemnastowiecznej genezie mogą
świadczyć plany rozbudowy ojcowskiej siedziby podjęte staraniem Franciszka
Salezego Potockiego. Dotyczyły one zapewne zmiany układu wnętrz, nadania
bryle nowego kostiumu stylowego, budowy założenia ogrodowego, a także po-
przedzających pałac dziedzińców. Tego typu ingerencje były charakterystyczne
dla wielu innych rezydencji magnackich w XVIII stuleciu, m.in. dla zamków
książąt Radziwiłłów w Nieświeżu, Ołyce i Białej Podlaskiej, a także Lubomirskich
w Wiśniczu Nowym, Rzeszowie i Łańcucie. Warto również przypomnieć, za
Tadeuszem Bernatowiczem, że w przebudowach dawnych zamków na okazałe
barokowe rezydencje, starano się nie zacierać całkowicie dawnego charakteru
owych miejsc, eksponując takie elementy, jak wieże, fortyfikacje itp57. Największe
zmiany dotyczyły przebudowy siedemnastowiecznych wnętrz reprezentacyjnych.
W czasach saskich adaptacje nowych „kostiumów” stylowych, inspirowanych
rozpowszechnionymi przez Wersal modelami francuskimi, następowały nie-
zwykle szybko58. Francuski program rozplanowania układu reprezentacyjno-
-mieszkalnych wnętrz pałacowych był różnie przyswajany, w zależności od typu
rezydencji, jej skali, usytuowania, a także w znacznym stopniu od stosunku właś-
ciciela do sztuki. W układzie wnętrz krystynopolskiego pałacu uwagę zwracają
apartamenty powielające podstawową recepcję wzorów francuskich: przedpokoju
(.Antichambre), sypialni (Chambre a Couche), gabinetu (Cabinet) oraz garderoby
(Garderobę). W wieku XVIII powszechną praktyką stało się mnożenie liczby
pokoi składających się na apartamenty (Antichambre I, Antichambre II, Anti-
chambre III) poprzedzających pokój właściwy - sypialnię. Nowego znaczenia

55 Trudno powiedzieć jak określenie to rozumiał inwentaryzator. Nie wiadomo, czy krystynopolski
pałac był dwupiętrowy. Być może określenie to stosowano na rozróżnienie parteru jako piętra
od przyziemia w rozumieniu piwnic.

56 Zob.: A. Miłobędzki, Polskie rezydencje wieku XVII - typowe programy i rozwiązania, w: Ar-
chitektura rezydencjonalna historycznej Małopolski. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, Łańcut 1982, s. 7-17; idem, Rezydencja wiejska czy miejska? Paradoksy kultury polskiego
baroku, „Barok. Historia - Literatura - Sztuka” 1,1994, nr 1, s. 49-67.

57 Zob. T. Bernatowicz, Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szla-
checkiej (1697-1763), Warszawa 2011, s. 195-212.

58 Zob. ibidem, s. 272-273.

152 ARTYKUŁY Dagny Nestorów



CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

nabrały garderoby, często wzbogacone o dodatkowe pomieszczenia, w tym modne
w owym czasie buduary59. Na podkreślenie splendoru i paradnego charakteru
wnętrz reprezentacyjnych wpływało zintergrowanie z „Salą Wielką” (Grandę Sa-
lon) poprzedzającej ją sieni - westybulu, mieszczącego przeważnie reprezentacyjną
klatkę schodową. Najokazalsze apartamenty zlokalizowano w głównym skrzydle
pałacu. Reprezentacyjno-towarzyski charakter miały wnętrza sal przeznaczone
na galerie portretowe, w których eksponowano dzieła sztuki i cenne przedmioty,
oraz pokoje bilardowe (Chambre de Billard). Wnętrza pałacowe zyskały nowy,
zaktualizowany wygląd, w części inspirowany formami stylu Ludwika XV oraz
modą na chinoiserie rozpropagowaną przez francuskich artystów, a częściowo
zawierający elementy wyposażenia utrzymane w tradycyjnym stylu siedem-
nastowiecznych wystrojów wnętrz (bogato dekorowane sztukateriami fasety,
dekoracje freskowe)60.

Wystrój wnętrz d la modę chinoise był widoczny w wielu pomieszczeniach
rezydencji wojewody kijowskiego. W Rzeczypospolitej moda na dekoracje w stylu
„chińskim” pojawiła się już w początkach wieku XVIII, szczególną popularność
zyskując na królewskim dworze Augusta II, który przyczynił się do jej rozpro-
pagowania. Jednym z kluczowych przykładów aranżacji wnętrz w tym stylu jest
Gabinet Chiński Augusta II w Wilanowie, uważany za „jedną z najpiękniejszych
imaginacji egzotyzmu”61. W początkach wieku XVIII dekoracje w typie chinoi-
serie zdobiły także Chiński Gabinet na zamku w Podhorcach, natomiast od po-
łowy XVIII stulecia moda na tę stylizację stała się powszechna. Jej wyjątkowym
zwolennikiem był Stanisław Leszczyński i jego córka królowa Francji Maria Lesz-
czyńska. Wyjątkowej klasy wnętrza, urządzone w guście chińskim, znajdowały się
w wielu osiemnastowiecznych rezydencjach magnackich, spośród których należy
wymienić apartament chiński w pałacu w Białymstoku (lata trzydzieste XVIII stu-
lecia) oraz Pawilon Chiński, według projektu Jana Zygmunta Deybla62.

Niestety z bogatego wyposażenia krystynopolskiego pałacu zachowało się
niewiele przedmiotów. Wyszczególnić tu można paradne łoże Anny Elżbiety
Potockiej, znajdujące się obecnie na stałej ekspozycji w Zamku w Pieskowej Skale,
zapewne identyczne ze wzmiankowanym w inwentarzu63. Przypuszczać należy,

59 Zob. ibidem, s. 277.
60 Zob.: A. Rottermund, O programie funkcjonalnym rezydencji monarszej w XVIII wieku,,, Materiały

Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie” 3,1984, s. 7-20; idem, Zamek warszawski w epoce
Oświecenia. Rezydencja monarsza,funkcje i treści. Warszawa 1989; idem, Kształtowanie się apar-
tamentu w nowożytnej architekturze polskiej, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 21,
2003, s. 13-19; A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati, s. 234; A. 01eńska,/a« Klemens Branicki. „Sarmata
nowoczesny”, Warszawa 2011, s. 96; T. Bernatowicz, Mitra i Buława, s. 272-277; S. Mossakowski,
Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego, Warszawa 2013, s. 123-130.

61 D. Zasławska, Chinoiserie w Wilanowie, Warszawa 2008, s. 220. Spośród najnowszych kom-
pleksowych opracowań tematu warto wymienić pozycję: M. Kopplin, A. Kwiatkowska, Chinois.
Drezdeńska sztuka lakiernicza w Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2006. Wskazuje się, że dekora-
cję wnętrz, przede wszystkim „Sali Wielkiej” pałacu Jana Fryderyka Sapiehy, wykonał Martin
Schnell, autor wystroju Gabinetu Chińkiego w Wilanowie, zob. J. Sito, Nieznane „Varsaviana”
w twórczości Martina Schnella, nadwornego lakiernika królewskiego, „Studia Wilanowskie” 18,
2011, s. 140-151. Dekorację rzeźbiarską owego gabinetu związano ostatnio z Johannem Georgiem
Plerschem, zob. J. Sito, Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery -
formacja artystyczna - organizacja produkcji, Warszawa 2013, s. 165-167.

62 Zob.: D. Zasławska, Chinoiserie, s. 220-222; I. Kopania, Rzeczy - Ogrody - Wyobrażenia. Chiny
w kulturze Rzeczypospolitej czasów Stanisława Augusta, Warszawa 2012, s. 144-238.

63 Zob. CPAH-Kijów, f. 48, op. 1, sp. 2127, k. 4r-v.
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że znaczna część wyposażenia została przewieziona przez Stanisława Szczęsnego
Potockiego do pałacu w Tulczynie. Być może wśród przedmiotów znajdujących
się obecnie w Krajoznawczym Muzeum w Tulczynie przechowywane są również
te, pochodzące z Krystynopola, jak np. barokowe krzesło64.

Niezwykle interesująco przedstawia się sprawa wspomnianych szpalerów uka-
zujących historię wojny trojańskiej. Trudno powiedzieć, czy chodzi tu o cztery go-
beliny z serii przedstawiającej Historię Aleksandra Wielkiego, których tematyka być
może została źle odczytana przez inwentaryzatora, czy też o zupełnie inny zespół
tapiserii65. Wspomniane tapiserie zostały wywiezione przez Stanisława Szczęsnego
Potockiego, po śmierci rodziców i sprzedaży Krystynopola, do wznoszonej niema-
łym trudem, od roku 1775 rezydencji w Tulczynie66. Obecnie cztery gobeliny z tej
serii (Bitwa pod Arabelą, Wjazd Aleksandra Wielkiego do Babilonu, Król Prus przed
Aleskandrem) znajdują się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu i stanowią
część otworzonej w roku 1966 stałej ekspozycji w muzeum zamku w Pieskowej
Skale67. Gobeliny te wykonano pomiędzy majem 1755 a sierpniem 1757 roku, w kró-
lewskiej manufakturze rodziny Goubertów w Aubusson we Francji (założonej
w r. 1655)68. Seria ta składała się z pięciu sztuk przedstawiających kolejno Rodzinę
Dariusza przed Aleksandrem, Bitwę nad Granikiem, Bitwę pod Arabelą, Wjazd Alek-
sandra Wielkiego do Babilonu oraz Króla Prus przed Aleksandrem. W bordiurze
każdego gobelinu, w jego w górnej części, widnieją dwa połączone herby Pilawa
pod koroną, na tle panoplionu, przytrzymywane przez rycerza tarczownika, oraz
przy prawym brzegu (heraldycznie) dwa ordery uzyskane przez Potockiego: Orła
Białego (1750) i rosyjski św. Andrzeja (1730). Tkaniny te zdobiły zapewne wnętrze
sali bilardowej, którą prawdopodobnie można identyfikować z pomieszczeniem
ukazanym na planie de Tirregaillea po lewej stronie pałacu,bezpośrednio przyle-
gającym do „Sali Wielkiej” (nr 3, il. 6). Przyjąć można, mając na uwadze zróżnico-
wane rozmiary tapiserii (Wjazd Aleksandra Wielkiego do Babilonu była nadmiernie
wydłużona w stosunku do pozostałych), że już w momencie składania zamówienia
ich wielkość była dostosowanana do rozmiarów ścian, które miały one zdobić.
Przypuszczenie to dodatkowo potwierdza przeprowadzana w tym samym czasie
przebudowa krystynopolskiego pałacu i planowana ekspozycja wspomnianego
cyklu tkanin69. Niewątpliwie wybór przedstawień nie był przypadkowy i został
sformułowany w sposób przemyślany. Tematyka związana z historią Aleksandra
Wielkiego była niezykle popularna, z racji jawnie gloryfikującej wymowy. Jako
przykład można tu podać cykl pięciu obrazów autorstwa Augustyna Mirysa, znaj-
dujących się w białostockiej rezydencji Jana Klemensa Branickiego70.

Przedstawienia macedońskiego króla, postrzeganego jako władca idealny, utoż-
samiającego się z Flerkulesem, wybitnego stratega i zdobywcy świata starożytnego,
były swoistą paralelą obrazu chwały i wielkości Franciszka Salezego Potockiego,

64 Zob. G. Grinik, O. Jarosz-Zamojska, Kristinopil (1692-1951), Czerwonohrad 2010, s. 52, dostępne
online: <http://xn---www-k5dauhukuc.bookforum.ua/book/4i4/KpMCTiiHonmb+i692-i95i.
htmł> (stan na: 10.06.2014).

65 Zob. CPAH-Kijów, f. 49, op. 1, sp. 2127, k. n.
66 Zob. M. Hennel-Bernasikowa, Gobeliny XV-XIX wieku w zamku królewskim na Wawelu, Kraków

2000, s. 16-17,197-209.
67 Zob. ibidem, s. 16.
68 Zob. ibidem, s. 197.
69 Zob. ibidem, s. 198.
70 Zob. A. Oleńska, Jan Klemens Branicki, s. 234.
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pretendującego nawet do korony71. Odwoływanie się do antycznych motywów
służyło gloryfikacji osób, będąc jednym z podstawowych elementów nowożytnej
ikonografii władzy. Wzorem dla serii tapiserii były obrazy Charles’a Le Bruna
(1619-1690), które powstały na zlecenie Ludwika XIV w latach 1660-166172. Przed-
stawienia cykli tematycznych dotyczących historii życia Aleksandra Wielkiego
odgrywały istotną rolę w dekoracji pomieszczeń reprezentacyjnych, obrazując
przypisane magnaterii cechy - magnificencję i łaskawość. Innym przykładem
wykorzystania motywu macedońskiego króla, utożsamianego z „historycznym
wcieleniem cnót herkulejskich” jest dekoracja reprezentacyjnych apartamentów
w białostockim pałacu Jana Klemensa Branickiego73.

Nie można wykluczyć również, że w pałacu w Krystynopolu znajdował się
drugi zespół tapiserii z przedstawieniem Wojny trojańskiej. W takim przypadku
zastananawiające byłoby, że zamówiony przez Franciszka Salezego, niemałym
trudem i kosztem, wspaniały zespół gobelinów Historia Aleksandra Wielkiego,
nie został odnotowany w omawianym inwentarzu. Być może w czasie spisywania
inwentarza, który powstał w trzy lata po śmierci Franciszka Salezego, tkaniny te
zostały przewiezione wraz z częścią innych ruchomości do Tulczyna. Z pewnym
prawdopodobieństwem założyć można, że dwa gobeliny z serii Wojna trojańska
(Uprowadzenie Heleny, Bitwa Greków z Trojańczykami), zachowane w zbiorach
Zamku Królewskiego na Wawelu, pochodzące ze zbiorów Potockich z Peczary,
pierwotnie zdobiły ściany rezydencji krystynopolskiej74. Być może gobeliny te,
podobnie jak tkaniny z serii Historia Aleksandra Wielkiego, które po śmierci Stani-
sława Szczęsnego przypadły częściowo w udziele jego synowi Jarosławowi, drogą
spadku znalazły się w Peczarze, skąd zostały ewakuowane do Krakowa w roku
1916, nomen omen przez Franciszka Salezego Potockiego (1877-1949)75.

Należy mieć nadzieję, że dalsze badania nad pałacem w Krystynopolu po-
zwolą na wnikliwsze poznanie tej skrywającej wciąż wiele sekretów rezydencji
osławionego Królika Rusi.

SUM MARY The present paper is concerned with the pałace at Krystynopol, owned
by Franciszek Salezy Potocki (1700-1772), the Voivode of Kiev, which in the eighteenth
century was one of the most sumptuous aristocratic residences located in Crown Ruthenia.

The pałace, built in 1691 by Szczęsny Kazimierz Potocki (1630-1720), who had founded
also the city, was later expanded, probably by his son, Józef Felicjan, the Great Guard of
the Crown. In the next stage, begun on the initiative of Franciszek Salezy Potocki be-
fore 1755, the old edifice was completely remodelled, likely according to the plans of the
architect Pierre Ricaud de Tirregaille, and transformed into a magnificent aristocratic
residence. After Franciszek Salezy Potockis death, his son, Stanisław Szczęsny, continued

the expansion.

71 Zob.: J. Czernecki, Mały Król na Rusi, s. 55; J. Łojek, Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Po-
tockich z Tulczyna 1799-1921, Lublin 1980, s. 33; M. Czeppe, Potocki Franciszek Salezy, s. 817-818;
K. Gombin, Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego, Lublin 2009, s. 32.

72 Zob. M. Hennel-Bernasikowa, Gobeliny, s. 197.
73 Zob.: J. Banach, Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej, Warszawa 1984, s. 58;

A. Oleńska, Jan Klemens Branicki, s. 234.
74 Zob. M. Hennel-Bernasikowa, Gobeliny, s. 142-144.
75 Zob. ibidem, s. 199.
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The paper offers an attempt at recreating the layout of the apartments in the residence at

Krystynopol, as well as their interior decoration and furnishings, on the basis of a hitherto
unknown and unpublished inventory of 1775, preserved in the Central State Historical
Archives in Kiev. Very few objects from the once rich furnishings of the Krystynopol
pałace have survived. Among them are: the stately bed of Anna Elżbieta Potocka, now on
show in the permanent exhibition at the castle in Pieskowa Skała, apparently identical
which the one mentioned in the inventory, as well as four tapestries in the same collection,

from a series depicting The History of Alexander the Great (Battle ofthe Granicus, Battle of
Arbela [Gaugamela], Triumphal Entry of Alexander the Great into Babylon, and King Porus
before Alexander the Great). The Krystynopol pałace may have possessed also another set

of tapestries, this time representing the episodes from The Trojan War, sińce the inventory
mentions wali hangings depicting such themes. It may be assumed with some degree of
confidence that also the two tapestries from The Trojan War series, from the collection of
the Potocki family at Peczara and now part of the holdings of the Wawel Castle in Cracow
(The Abduction of Helena and the Battle ofGreeks and Trojans), initially decorated the walls

of the Krystynopol residence. #

Translated by Joanna Wolańska
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