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THE GARDEN-PARK COMPLEX IN THE CITY 
OF KRYSTYNOPOL UNDER THE PROJECT  
OF PIERRE RICO DE TIERREGAILLE

The research of garden-park complex at the palace of Fran-
ciszek Salezy Potocki by architect Pierre Rico de Tierregaille in 
Krystynopol (from 1951 — Chervonograd) is selective and in-
complete. To date are not known manuscripts or graphic infor-
mation about its original appearance. With the changing of po-
litical situation, the castle in Krystynopol, like many other build-
ings of this type, gradually lost its defensive significance, becаme 
an ordinary magnate residence. Francis becomes the sole owner 
(Didych) of Krystynopol after death of his father. The voivod 
was planning on getting a real crown. Ambitious plans of Fran-
ciszek Salezy Potocki Franciszek Salezy Potocki needed decent 
«future king» residence. The architect Pierre de Tierregaille 
Rico (Pierre Ricaud de Tierregaille), the French military engi-
neer helped him to make a reconstruction of the family cell who 
drafted the palace and garden and oversaw the construction for 
six years from 1756 to 1762. The project is kept in the National 
Archives of the city of Krakow in the collection «29/635/0 
Archiwum Potockich z Krzeszowic, Sign. 3137».

Problem Statement.The article is based on these and other 
archival documents, analyzed composition and landscape-
planning, functional, semantic solution of garden-park laying in 
a palace in the city of Krystynopol by the project of architect 
Pierre Rico de Tierregailla.

Purpose. The objective of this work is the garden-park com-
plex in a palace in the city of Krystynopol

Methods. The article relies mainly on comparative-typolog-
ical and historical-cultural approaches as well as elements of 
structural-typological and geographical methods of architec-
tural studies. 

Results. The architect Pierre de Tierregaille established a 
garden on the land of swamps, where rivers Western Bug and 
Solokiya merge, dedicated to the water element. The Garden 
had Central axis planning. It consisted of a parterre of which is 
adjacent to the palace and three longitudinal axial basins com-
bined together. From the south, east and north garden sur-
rounded by canals. Network channels and pools are function-
ally linked, resembling the alchemical retort, as the owner was a 
fan of alchemical hermetyzm. The palace complex consisted of 
two menagerie and a recreation palace in the village Perespa. 
Resting place of the owner full of luxury and entertainment life 
in Krystynopol served as a small palace «Côttê de la Cour».

The authorship of this project is also attributed to Pierre de 
Tierregaille Rico. Consequently, the palace and park complex 
in Krystynopol was a real architectural pearl of its time.

Keywords: garden, park, baroque, Franciszek Salezy Po-
tocki, Krystynopol, Pierre Ricaud de Tierregaille.
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Актуальність теми зумовлена вибірковими й непов-
ними дослідженнями садово-паркового комплексу при па-
лаці Францішека Салезія Потоцького за проектом архі-
тектора П’єра Ріко де Тірреґайля в м. Кристинополі (з 
1951 р.  — м. Червоноград). Об’єктом дослідження є 
садово-парковий комплекс при палаці Францішека Са-
лезія Потоцького за проектом архітектора П’єра Ріко де 
Тірреґайля в м. Кристинополі. Предметом дослідження 
є ландшафтно-планувальний уклад, композиційні прин-
ципи побудови, функціональне та семантичне вирішен-
ня садово-паркового комплексу при палаці в м. Кристи-
нополі. Хронологічні межі дослідження — XVIII ст., 
яке охоплює роки життя власника палацового комплексу 
у м. Кристинополі київ ського воєводи Францішека Сале-
зія Потоцького. У статті використовуються структурно- та 
порівняльно-типологічний та історично-культурологічний 
методи дослідження. Наукова новизна полягає у розкриті 
ландшафтно-планувального укладу та композиційних прин-
ципів побудови садово-паркового комплексу при палаці в 
м. Кристинополі на основі аналізу архівних матеріалів та 
наукових джерел.

Ключові слова: садово-парковий комплекс, бароко, 
м. Кристинопіль, Францішек Салезій Потоцький, П’єр 
Ріко де Тірреґайль.
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Вступ. Палацовий комплекс київського воєводи 
Францішека Салезія Потоцького (1700—1772) 

у м. Кристинополі (з 1951 р. — м. Червоноград) на-
лежить до найпрекрасніших резиденцій XVIII ст., 
розташованих на землях коронної Русі. Якщо окре-
мі питання, що стосувалися споруд резиденції, ав-
торства палацу, етапів його розвитку, досить доклад-
но обговорювались в науковій [1, s. CCXVIII—
CCXXIV; 2, s. 45—46; 3, s. 396; 4, s. 270—272; 
5, s. 61—80] і популярній літературі, то ландшафтно-
планувальний уклад, функціональне вирішення та се-
мантика садового закладення при палаці і звіринців за 
межами резиденції залишилися поза увагою дослід-
ників. Лише Г. Цьолек [6, s. 98], Л. Майдецький [7, 
s. 419—420] згадують про сад у палаці в м. Кристи-
нополі, зараховуючи його до мистецтва бароко, нато-
мість дослідник Я. Богдановський [8, s. 61, 64, 77, 
84, 258] вважає, що садово-парковий комплекс ви-
являє ознаки класицизму.

Рід Потоцьких належить до найстаріших у 
Польщі. Предком роду був Жирослав із Пото-
ка (бл. 1136 р.), — прізвище утворилося від то-
поніма Поток (пол. Potok), яким іменувалося село 
біля міста Єнджеюва Свентокшиського воєвод-
ства (пол. Jкdrzejуw, Wojewуdztwo њwiкtokrzyskie). 
Від дітей його сина Олександра походять шляхет-
ські роди Москожевських, Станіславських, Творов-
ських, Боровських і Стословських. Якуб Потоцький 
із Потоку дав початок магнатській лінії роду (1481—
1551), власне Потоцьким герба Пилява. Рід поділяв-
ся на три основні гілки: найстарша «Залізна Пиля-
ва» (пол. «Їelazna Pilawa»), «Гетьманська лінія», або 
«Срібна Пилява» (пол. «Linia hetmaсska»/«Srebrna 
Pilawa»), «Лінія примасів», або «Золота Пилява» 
(пол. «Linia Prymasowa»/«Zіota Pilawa»). Гетьман-
ська гілка, тобто гілка срібної Пиляви, була голов-
ною, її завжди вважали вищою, аніж примасівська. 
Представники роду Потоцьких, галицький підкомо-
рій, осадник у Галичині Якуб Потоцький (бл. 1481—
1551), полководець Анджей Потоцький († 1660), 
великий коронний гетьман Станіслав Потоцький 
«Ревер» (1579—1667) та інші представники родини 
були вславленими й відважними воїнами, вою вали зі 
шведами, татарами, козаками, мали численні заслу-
ги перед державою. Ця велика родина в проміжку 
часу від 1667 р. до 1831 р. дала Сейму Речі Поспо-
литої тридцятьох сімох сенаторів.

Після того, як королева Ядвіга у 1387 р. (1388) 
захопила Белзькі землі, поляки починають інтенсив-
но заселяти Руські землі. Мазовецький князь Зе-
мовит, якому король Ягайло віддав Белзьке князів-
ство, щедро роздавав земельні володіння мазовець-
кій шляхті в обмін на військову службу, знищуючи 
українське боярство як суспільну верству. Серед цієї 
шляхти були й представники роду «Срібна Пилява» 
Потоцьких. 

У травні 1685 р. підстолій коронний (1663), 
воєвода сєрадзький (1669), київський (1682 р.), 
краківський (1683) Фелікс Казімеж (Щенсний) 
Потоцький успадкував від свого батька Станіс-
лава Потоцького «Ревера» (1579—1667) частку 
белзької землі.

Свою вірність Польській Короні він доводив ме-
чем, воюючи під командуванням Стефана Чарнець-
кого, Станіслава Єжи Себастьяна Любомирсько-
го (майбутнього тестя), Яна III Собеського, беру-
чи участь в усіх важливих кампаніях, починаючи від 
Шведського потопу (1655—1660), московсько-
польської війни (1654—1667), командуючи кава-
лерійським полком у переможній битві під Чудновим 
(1660), у переможній битві над кримськими татара-
ми під Підгайцями (1698), під час взяття Хотина 
(1673), проти Османської імперії у Віденській бит-
ві під Парканами (1683). Фелікс Казімеж (Щенс-
ний) Потоцький прославився не тільки тим, що був 
безстрашним та вправним воїном щодо ворогів, але 
жорстоким та безжалісним господарем, який брав 
активну участь у придушенні народного повстання 
в Сокальщині 1648 року.

Коронний гетьман Фелікс Потоцький провадив 
завзяту діяльність у польській політиці — у вибо-
рах короля Михайла Вишневського (1669—1673), 
саме Потоцький підписав документи на коронацію 
Яна III Собеського. В останні роки життя короля 
Яна ІІІ часто гостював у нього в Жовкві, Вілянуві, 
Куликові [9, s. 807—812]. Близькість до короля 
викликала бажання в усьому наслідувати його, що, 
імовірно, вплинуло на рішення заснувати нове міс-
то із замком для своєї родини. Татарські набіги все 
ще залишаються загрозою, «Чорний шлях», по яко-
му вони здійснювали свої спустошуючі набіги, якраз 
проходив і через Белз та Сокаль, тому місце для за-
кладення замка гетьман Фелікс Потоцький обирає, 
покладаючись на свій військовий досвід, зважаю-
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чи не тільки на прекрасні краєвиди обраної місци-
ни, а й на її фортифікаційні можливості. Він закла-
дає замок у дванадцяти кілометрах від Сокаля, се-
ред важкодоступних, оточених мочарами територій, 
там, де зливаються річки Західний Буг та Солокія, 
на землях поселення Новий Двір. Про поселення, 
яке було свідком заснування замка й міста навколо 
нього (того міста, яке згодом злилося з Новим Дво-
ром), відомо лише те, що вперше його назву згадано 
в 1613 р. у церковних хроніках сокальських оо. Бер-
нардинів, де під цією датою зазначено, що власник 
невеликої укріпленої садиби, навколо якої розміщу-
валися сільські хати, Христофор Тимінський похо-
вав свого сина Войцеха.

Після переселення гетьмана Фелікса Потоцького 
з родового маєтку матері Софії Калиновської у Тар-
такові в замок у новому місті, яке він назвав на честь 
своєї дружини Кристини Любомирської — Крис-
тинополем, це місто починає швидко розбудовува-
тися довкола замка. Щоб отримати численні еко-
номічні привілеї для свого нового міста, в 1692 р. 
гетьман звертається з проханням до короля Яна III 
Собеського надати Кристинополю Магдебурзьке 
право, але, попри всі свої особисті заслуги та ро-
динну впливовість, отримати його він не зміг. Влас-
не цей рік історики вважають початком заснування 
Кристинополя. 

У 1695 р. гетьман закладає монастир оо. Бер-
нардинів із дерев’яним костелом Зіслання Свято-
го Духа, для якого він із базиліки св. Климента в 
Римі привіз частки мощів св. Климента. У 1701 р. 
син гетьмана Фелікса Потоцького белзький старо-
ста Юзеф (Йосип) Потоцький на місці згорілого 
костелу зводить новий кам’яний храм у бароковому 
стилі. У кам’яній крипті костелу в 1702 р. був похо-
ваний гетьман Фелікс Потоцький, у 1723 р. — його 
син Юзеф Потоцький, пізніше — інші члени родини 
та деякі бернардини. Юзеф Потоцький був фунда-
тором василіанського монастиря з церквою св. Ми-
коли в м. Белзі.

На сьогодні не відомі рукописні чи графічні відо-
мості щодо первинного вигляду кристинопільсько-
го замка, який заклав гетьман Фелікс Потоцький. 
Відсутні також дані про будь-які перебудови в зам-
ку, які зробив Юзеф Потоцький, окрім замовлення 
в 1705 р. у Монастирі кармелітів босих у с. Черня 
(ґміна Кшешовіце Краківського повіту Малополь-

ського воєводства) двох чорних полірованих марму-
рових плит, вартістю 162 злотих [10; Подібний опис 
теж є у 11]. Зі зміною політичної ситуації кристино-
пільський замок, як і багато інших споруд цього типу, 
поступово втрачає своє оборонне значення, перетво-
рюючись у звичайну магнатську резиденцію. На від-
міну від свого батька, Юзеф Потоцький не мав та-
кого насиченого політичного та військового життя. 
У шлюбі з дочкою львівського старости полковни-
ка Яна Цетнера Теофілою (?—1742) народжуєть-
ся двоє дітей, дочка Антоніна і син Франциск Са-
лезій Потоцький, який прославив містечко Кристи-
нопіль на всю Європу.

20 листопада 1720 р. Юзеф Потоцький відсту-
пає Белзьке староство своєму синові Франциску Са-
лезію Потоцькому. Після смерті батька Франциск 
стає власником (дідичем) Кристинополя. Йому пе-
реходить родинний спадок, який охоплював значну 
частину країни, густо засіяну містами. Завдяки двом 
одруженням Франциск Салезій Потоцький стає 
найзаможнішим представником зі всієї родини По-
тоцьких та найбагатшим магнатом у Польщі. Перша 
його дружина Софія Жечицька (Rzeczycka), вдова 
за M. Цетнером, із якою він одружився у 1736 р. 
(пом. 1741 р., дітей не мали), залишила йому великий 
статок, друга дочка гетьмана Анна Ельжбета По-
тоцька з Підгаєць, із якою він одружився 1746 р., 
була спадкоємицею великого майна, відтак додала 
значні володіння, принісши в посаг сорок сіл та місте-
чок, зокрема вигаслого роду Лящів. Від свого стрийка 
белзького воєводи Станіслава Владислава Потоцько-
го, який раптово помирає 1732 р., Франциск Сале-
зій Потоцький перейняв маєтки в Тартакові, Умані, 
Браїлові, Торговиці, Демидівці, Могильові на Подо-
лі, Тульчині, а також Грубешівське староство (Поль-
ща), так само він успадковує всі землі, які належа-
ли раніше вигаслому роду Струсів та Калиновських. 
Придане обох дружин та майно стрийка збільшили 
й так досить великий статок, він складався з 70 міст 
та кількохсот сіл, у власності перебувало 400000 лю-
дей. Найбагатший магнат Речі Посполитої воєвода 
Потоцький мав більше влади, аніж король. Він як хо-
тів, так і розпоряджався життям підданих. Без його 
участі не вирішувалась жодна справа — політична, 
судова, дипломатична чи релігійна.

Дружина Анна не поступалася пихою та влад-
ними амбіціями зарозумілому Франциску Салезію 
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Потоцькому; маючи однакові життєві цінності, вони 
створили міцну родину, проживши разом 21 рік та 
народивши п’ятьох нащадків. Якщо у Франциска 
Салезія було власне військо, до якого входила піхо-
та, артилерія та кавалерія, то Анна Ельжбета мала 
численних придворних дам із-посеред найшляхет-
ніших дівчат.

За життя Франциска Салезія Потоцького про-
звали «малим королем на Русі», але в амбітні плани 
воєводи входило отримання справжньої корони. До 
певного часу в цьому прагненні його гаряче підтри-
мувала російська імператриця Анна Іванівна.

Місцем постійного перебування родини Францис-
ка Салезія Потоцького був Кристинопіль, який у ті 
часи належав до «найбільших міст на Русі». Амбіт-
ні плани Франциска Салезія Потоцького потребу-
вали гідної «майбутнього короля» резиденції. Здійс-
нити ретельну реконструкцію родинного осередку 
йому допоміг французький військовий інженер, ар-

хітектор П’єр Ріко де Тірреґайль (Pierre Ricaud de 
Tirregaille), який розробив проект палацу й саду та 
наглядав за будівництвом упродовж шести років — 
із 1756 до 1762 р. У 1756 р. цей архітектор пере-
їжджає зі своєю сім’єю з Варшави до Львова. Об-
ставини, за яких він з’явився при дворі київсько-
го воєводи, не цілком зрозумілі, але його першим 
великим замовленням стає резиденційний комплекс 
у Кристинополі. Дослідники E. Свейковський [1; 
s. CCXVIII], Я. Чернецький [2, s. 413], T. Мань-
ковський [3, s. 6—7], Р. Афтаназі [5, s. 53] да-
тою початку робіт із будівництва кристинопільсько-
го палацу вважають 1756 р. Проте Є. Ковальчик [4, 
s. 303—304] і П. Вутроба [17, s. 42] сходяться на 
іншій даті — близько 1757 р. Дослідник Є. Коваль-
чик [4, s. 303—304] припускає, що власне сад було 
завершено в 1757 р. Однак достеменно не відомо, чи 
були плани П’єра Ріко де Тірреґайля взагалі до кін-
ця реалізовані. У реєстрі будівельних матеріалів за 

Іл. 1. Генеральний план резиденції у м. Кристинопіль за проектом П'єра Ріко де Тірреґайля. Національний архів, м. Кра-
ків. 29/635/0 Archiwum Potockich z Krzeszowic. Sign. 3137. S. 1
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1775 р. зазначено, син Станіслав Щенський очолю-
вав якісь роботи з використанням великої кількості 
цегли (понад 104 тис.), вапна і дерева [17], що може 
свідчити про те, що палац ще не був завершений або 
що його перебудовували чи розширювали.

Основна частина. Проект кристинопільської ре-
зиденції, який розробив П’єр Ріко де Тірреґайль і 
який зберігається в архіві міста Кракова, складаєть-
ся з виконаних тушшю та розфарбованих акварел-
лю генерального плану палацу зі садом, плану жит-
лової частини палацу, фасаду зі сторони в’їзних во-
ріт, фасаду сторони двору, фасаду офісної частини 
зі сторони дитинця, фасаду зі сторони саду, перерізу 
житлової частини палацу по головній осі через вести-
бюль та італьський салон (танцювальна зала), пла-
ну й фасаду садового купального павільйону (гол-
ландський), плану й фасаду павільйону задоволень 
люстхаусу, плану й фасаду палацу в с. Переспа та 
незавершеного плану парку Гайчин [20].

Кристинопільський палацовий комплекс повто-
рює тип багатьох барокових резиденцій, які ле-
жать на одній із композиційних осей міста в східно-
західному напрямку, формуючи єдине ціле з містом 
[1, s. CCXX; 2, s. 417; 5, s. 54]. Комплекс палацових 
споруд постає як витягнутий у північно-південному 
напрямку прямокутник, який умовно розподілено 
на дві частини. Перший безпосередньо прилягає до 
ринкової площі міста та складеться з трьох відокрем-
лених дворів (іл. 1). Посередині — передній двір 
«avant cour», у який заїжджали карети з площі рин-
ку, ліворуч — квітковий сад «Et Jardin Fluriste» з 
будівлею оранжереї (іл. 1 (F)), праворуч — схови-
ще та возівня (іл. 1 (G)).

Далі по центру містився основний корпус рези-
денції, розпланований навколо симетричного чоти-
рикутника з трохи зігнутими бічними сторонами, у 
центральній частині якого утворювалось замкну-
те подвір’я «cour d’honneur». Основна споруда ре-
зиденції складалася з брамного корпусу, від яко-
го з двох сторін відходили бічні крила (іл. 1 (В, 
С)), які з’єднувалися з головним корпусом пала-
цу (іл. 1 (А)).

Кожна бічна сторона основної споруди резиден-
ції мала своє функціональне призначення. Брамний 
корпус із масивною півциркульною вежею оздоблю-
вали рослинний декор та герб Потоцьких (іл. 2, 3). 
У його лівій частині знаходились канцелярія, кабі-

Іл. 2. Фасад палацу зі сторони в’їзних воріт у м. Кристи-
нопіль, за проектом П'єра Ріко де Тірреґайля. Національ-
ний архів, м. Краків. 29/635/0 Archiwum Potockich z 
Krzeszowic. Sign. 3137. S. 3

Іл. 3. План житлової частини палацу у м. Кристинополі за 
проектом П'єра Ріко де Тірреґайля. Національний архів, 
м. Краків. 29/635/0 Archiwum Potockich z Krzeszowic. 
Sign. 3137. S. 2

Іл. 4. Фасад зі сторони саду у м. Кристинополі за проектом 
П’єра Ріко де Тірреґайля. Національний архів, м. Краків. 
29/635/0 Archiwum Potockich z Krzeszowic. Sign. 3137. S. 6

Іл. 5. Фасад зі сторони дитинця у м. Кристинополі за про-
ектом П'єра Ріко де Тірреґайля. Національний архів, 
м. Краків. 29/635/0 Archiwum Potockich z Krzeszowic. 
Sign. 3137. S. 5
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нет та покої придворного маршалка, праворуч міс-
тилась охорона та гвардія Потоцького й алхімічна 
лабораторія.

Вузькі бічні крила розплановані за галерейною 
схемою з вестибюлем посередині, з якого є вихід 
у внутрішній двір. Вікна кімнат та різноманітних 
служб теж виходили у внутрішній двір.

На головній повздовжній осі, яка проходила через 
площу ринок, передній двір «avant cour», брамний 

корпус, розташовувалася парадна житлова частина 
резиденції — споруда палацу (іл. 1(А), 3). У його 
плануванні використано бароковий принцип розкре-
повки фасаду, коли центральну частину стін вистав-
лено трохи вперед, а інші, навпаки, трохи заглиблено 
разом з усіма елементами (іл. 4). Частини, які висту-
пають, разом із впалими частинами фасаду створю-
ють ефект просторової ілюзії, ці три виступи на са-
довому фасаді підкреслено пілястрами з додатковими 
вікнами та оздобленим посередині фронтоном. Фа-
сад, який виходить у дитинець, по центру підсиле-
но колонним портиком із балконом (іл. 5, 6). Згід-
но з планом та перерізом бічні крила (іл. 1 (В, С), 
7) і парадний корпус у східній частині (іл. 1 (А), 8) 
були одноповерховими будівлями, лише центральна 
частина мала другий поверх, розділяючи просторо-
вий об’єм на вестибюль, із якого можна було підня-
тися в бібліотеку, та балкон для оркестру й балкон 
над портиком перед вхідними дверима.

З обох сторін чотирикутну з трохи зігнутими біч-
ними сторонами споруду резиденції оточували до-
даткові економічні будівлі з внутрішніми дворами. 
Ліворуч знаходилися стайні для верхових та виїз-
них коней, праворуч — будинок кухні для найма-
них працівників.

Як пам’ятаємо, місце для закладення замка попе-
редній власник гетьман Фелікс Потоцький обирав, 
зважаючи на природні оборонні можливості такої 
місцини, яка розкинулась на утворених річкою За-
хідний Буг та притокою Солокії мочарних землях з 
осокою й очеретом. На цих складних землях архі-
текторові П’єру Ріко де Тірреґайлю належало роз-
планувати сад. Багаті водними ресурсами території 
він використовує для закладення саду, присвячено-
го водним стихіям. Сад мав центрально-осеве плану-
вання. Він складався з партерної частини, яка при-
лягала до палацу та трьох поздовжньо-осевих басей-
нів, що сполучалися між собою (іл. 9).

Із півдня, сходу та півночі сад оточували канали. 
Північний канал наповнювався природним шляхом 
водою зі сховища, у яке вода надходила з дрібних 
потічків та джерел. Його проточність та відведення 
надлишкової води забезпечував спеціально прокла-
дений через мочарі канал, який впадав у Західний 
Буг. Канал із півдня, проведений через мочарі, жи-
вився водою від річки Солокія. Позаяк сад із пала-
цом перебував на відмітці 103,13 над рівнем моря, 

Іл. 7. Фасад офісної частини зі сторони дитинця у м. Крис-
тинополі за проектом П'єра Ріко де Тірреґайля. Націо-
нальний архів, м. Краків. 29/635/0 Archiwum Potockich z 
Krzeszowic. Sign. 3137. S. 5.

Іл. 8. Переріз житлової частини палацу по головній осі че-
рез вестибюль та італійський салон у м. Кристинополі за 
проектом П'єра Ріко де Тірреґайля. Національний архів, 
м. Краків. 29/635/0 Archiwum Potockich z Krzeszowic. 
Sign. 3137. S. 7

Іл. 6. Фасад зі сторони дитинця у м. Кристинополі. Світ-
лина, 1918 р.
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а гирло каналу, яке відводило воду від річки Соло-
кії з півдня, — на відмітці 98,60 над рівнем моря, 
вода за такого відмінного значення перепаду висо-
ти не могла текти природним шляхом. Отож перед 
каналом, який проходив із південної сторони саду, 
було споруджено насосну станцію. Закінчувався ка-
нал шлюзом, який регулював рівень води, скидаючи 
за потреби її надлишки в річку Західний Буг. Його 
робота забезпечувала постачання води в прямокут-
ний «басейн Нептуна» та функціонування штучно-
го каскаду, розташованого в куті басейну. Канал із 
північної сторони живив водою інший великий аси-
метричний басейн, який поділявся на «басейн Мар-
са» і «голландський басейн». Згідно з планом із піч-
ної сторони «голландського басейну» був розташо-
ваний «голландський павільйон».

Вода з басейнів ліворуч та праворуч наповнюва-
ла центральний басейн, який складався з прямокут-
ного басейну при партері, великого каналу і басей-
ну овальної форми. Вода з цього басейну за потреби 
потрапляла в русло річки Буг, перед входом до якої 
було влаштовано запірну систему. У тих місцях, де 
басейни перетікають з одного в інший, влаштовано 
переходи та містки. Окрім того, було видозмінено та 
укріплено русло річки Буг, для того щоб зорово що-
найдалі продовжити центральну вісь, яка проходила 
через весь палац, партер на терасі, басейн із «вели-
ким каналом» і далі зливалась у перспективі із За-
хідним Бугом (іл. 10).

Ліворуч від басейну з «великим каналом» було 
розташовано асиметричної форми «голландський ба-
сейн», який призначався для купання. По його ліву 
сторону знаходилася споруда, яку на генеральному 
плані позначено літерою «М» (іл. 1 (М)) як «гол-
ландський павільйон», а на плані самої споруди по-
дано під заголовком «купальня» (іл. 11). Це була 
квадратної форми одноповерхова споруда, оточена 
галереєю. Вона містила вестибюль, із якого сходи 
ліворуч вели на дах, прямо був вхід до залу, пра-
воруч — спальня з купальнею. Із залу можна було 
увій ти в передпокій та іншу кімнату й спальну з ку-
пальнею. Піднявшись на дах, можна було прогулю-
ватись та оглядати сад навколо невеликого кіоску, 
який містився в центрі. Сходами з «голландського 
павільйону» можна було спустися в «голландський 
басейн». Такі ж сходи були влаштовані в басейні пе-
ред партерною терасою та «басейном Нептуна».

Іл. 9. Перспектива на палац із сторони саду. Світлина, 
NAC, PIC_1-U-3239-4, 1918 р.

Іл. 10. Перспектива на палац із сторони Західного Буга. 
AT-OeStA/KA BS I WK Fronten Polen, Krystynopol 
4419, 1915—1918

Іл. 11. Голландський павільйон у м. Кристинополі за про-
ектом П'єра Ріко де Тірреґайля. Національний архів, 
м. Краків. 29/635/0 Archiwum Potockich z Krzeszowic. 
Sign. 3137. S. 9
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Частину території між басейном партеру та оваль-
ним басейном уздовж «великого каналу» містився 
мереживний партер із фонтанами посередині. Іншу 
частину простору займали боскети різноманітних ге-
ометричних форм у вигляді трикутника, паралелогра-
ма та чверті кола з розміщеними вздовж каналу лав-
ками. Прямокутні боскети з вигинами по кутах було 
розташовано в нішах, утворених маленьким каналом, 
який з’єднував «голландський басейн» із «басейном 
Марса» та далі з овальним басейном.

З танцювальної зали та спалень господарів, які 
знаходились ліворуч та праворуч, можна було вийти 
на садову терасу. З двох сторін її огороджували ду-
гоподібні зелені галереї, до яких нескладно було по-
трапити зі сторони палацу, входи до них були обла-
штовані посередині із зовнішньої сторони. 

Торці галереї зі сторони басейну замикались не-
величкими кам’яними павільйонами (іл. 1 (О)). 
Фланкування тераси партеру паралельними зеле-
ними галереями формувало куліси, за допомогою 
яких поставав направлений вид із багатоплановою 
перспективою. На терасі було влаштовано дві пари 
партерів, відділені полосами самшиту. Перший, 
«Compartimens en Broderie», — квадратної форми, 
обсаджений рабаткою. Другий партер, «Parterres de 
compartiment», — прямокутної форми, з рабаткою 
та фонтанами посередині.

Праворуч від тераси розплановано наближений до 
квадрата боскет, у центральній частині якого розмі-
щений колоподібної форми кабінет із круглим квіт-
ником, від якого відходять радіальні промені з дере-
вами в діжках. На певних відстанях по внутрішньому 
периметру кабінету встановлено лавки. Праворуч у 
живоплоті боскета прокладено звивисту стежку для 
прогулянок.

Ліворуч від тераси партеру у формі Андріївсько-
го хреста із дерев у діжках — по п’ять штук у кож-
ному ряду — сформовано боскет.

Така нетипова для стилю бароко форма боскетів 
говорить про впливи на творчість архітектора П’єра 
Ріко де Тірреґайля стилю рококо, який почав захо-
плювати Галичину.

Ліворуч та праворуч від тераси партеру вздовж 
східних фасадів економічних будівель стайні 
(іл. 1 (D)) та кухні (іл. 1 (E)) було розміщено пів-
круглі берсо, які завершувалися сформованими з рос-
лин прямокутними альтанками. У центральний час-

тині берсо містилися зведені з каменю прямокутні 
павільйони (іл. 1 (І)).

Садові партери, боскети, басейни та канали було 
оздоблено деревами в діжках. З огляду на тогочас-
не захоплення цитрусовими рослинами, імовірно, що 
це були помаранчеві або лимонні дерева, які виро-
щували та утримували в зимовий період в оранже-
реї (іл. 1 (F)). Будівлю оранжереї розміщено в за-
мкненому дворі ліворуч «avant cour», де був розбитий 
квітковий партер «Et Jardin Fluriste» (іл. 1 (F)), ото-
чений рабаткою, яка в середині переривалась скуль-
пторами на п’єдесталах.

Палацовий садово-парковий комплекс у Кристи-
нополі був рукотворним вираженням філософських 
знань власника і творчих задумів архітектора. Треба 
зазначити, що власник Кристинополя був прихиль-
ником популярної в тої час таємної науки алхімічно-
го герметизму (алхімія з астрологією та елемента-
ми кабалістики), складної багатоетапної доктрини, 
за якої удосконалювали не лише метали, а й найго-
ловніше — саму людину (трансмутація). У крис-
тинопільському саду поєдналися квінтесенція епо-
хи бароко — розкриття «таємниць світобудови» 
та бажання власника продемонструвати трансму-
тацію людини, міць і владу, достойні короля. Для 
вияву цих ідей було обрано одну з чотирьох сти-
хій — воду. Мережі каналів і басейнів були функ-
ціонально зв’язані між собою, що нагадувало алхі-
мічну реторту. Водяні пристрої становили компози-
ційний центр саду. Вони розташовувалися по осях і 
сфокусовували видові промені. Вода в кристинопіль-
ському саду представлена у всій свої величі, «басейн 
Нептуна» був завдовжки 575 старопольських ліктів 1 
(342,70 м), його ширина 125 старопольських ліктів 
(74,5 м). «Басейн Марса» був шириною 75 старо-
польських ліктів (44,7 м), канали в межах садового 
закладення мали ширину в 25 старопольських лік-
тів (14,9 м), довжину в 150 старопольських ліктів 
(89,4 м). Отже, площа водяної поверхні становила 
тридцять відсотків від загальної площі саду. Засо-
бами саду відображено значну кількість таких важ-
ливих для філософів-герметистів й алхіміків знаків 
та символів. Геометричним фігурам, із яких склада-
лись елементи саду, було надано особливого, відо-
мого тільки посвяченим у таємні знання значення. 
1 1 старопольський (так само, як і львівський та галиць-

кий) лікоть дорівнював 0,596 м.



469Палацовий садово-парковий комплекс київського воєводи Францішека Салезія Потоцького у Кристинополі

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 2 (152), 2020

У кристинопільському саду канали слугували але-
горією річок, басейни — алегорією морів із мор-
ським богом Нептуном і богом війни Марсом. Зо-
рові враження було доповнено слуховими вражен-
нями шуму води, яка вибивалась із надр та спадала 
униз; такі враження поєднувалися з інтелектуальни-
ми інтерпретаціями, пов’язаними з читанням образ-
ної алегоричної системи представлених скульптур і з 
їхнім розміщенням. Розташований на території саду 
павільйон — це не просто гарна споруда, а храм з 
особливим сакральним значенням, семантика якого 
зрозуміла тільки посвяченим. Незважаючи на на-
повнення саду античними язичницькими морально-
філософськими ідеями, у ньому зберігався головний 
зміст християнського віровчення.

Наявність звіринців була неодмінним атрибутом 
барокового саду, оскільки у XVIII ст. полювання 
стає обов’язковою розвагою аристократії та дворян-
ства. Кількість звіринців і їхні розміри залежали від 
заможності та суспільного статусу власника. Крис-
тинопільська резиденція була розташована в межах 
міста, що виключало можливість створення звіринців 
безпосередньо в її межах. Отож, було створено дві 
відокремлені паркові зони з різними програмами.

Перша паркова зона, яку на кадастровій кар-
ті 1779—1783 рр. [24] позначено як звіринець 
«Tiergarten» (іл. 12), розташована навпроти міс-
цевості Новий Двір, в оточенні звивистих рукавів 

річки Солокія. Від палацу до нього веде дорога че-
рез дамбу в напрямку міст Великі Мости та Жовк-
ви. Біля звіринця, на підвищенні, обабіч дороги на 
м. Великі Мости височіє огороджена споруда, імо-
вірно, мисливський палац або оборонна садиба. Зві-
ринець огороджений, за формою нагадує витягну-
тий у напрямку захід-схід прямокутник, близько 
0,42 км шириною і 1,1 км довжиною, загальною 
площею близько 0,46 км2. Його внутрішній про-
стір поділено огорожею на дві частини — 0,28 км2 
і 0,15 км2, з обох сторін огорожі в північній части-
ні розміщено невеликі кам’яні споруди. Через усю 
меншу частину звіринця проходить дорога, яка веде 
від входу до іншої частини звіринця, лише частково 
заходячи до неї, що дозволяє тваринам перебувати 
в умовах, наближених до дикої природи. Територія 
звіринця покрита луками та деревинною рослинніс-
тю зі струмками, які відгалужені від річки Солокія 
та утворюють на всій території невеличкі водойми. 
Якщо взяти до уваги планувальні особливості, то 
можна припустити, що цей звіринець швидше за 
все був влаштований при замку ще за часів гетьма-
на Фелікса Потоцького. Його використовували не 
для полювання, а для розведення тварин та спосте-
реження за ними.

Друга паркова зона, яку на кадастровій карті 
1779—1783 рр. [15] (іл. 12) позначено «Gaicin» 
(Гайчин), розкинулась поблизу м. Кристинополя 

Іл. 12. Кадастрова карта 1779—1783 рр. у м. Кристинопіль. Kriegsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs in Wien. 
Josephinische Landesaufnahme, 1763—1787. B IX a 390
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біля с. Острів у напрямку м. Белз. З огляду на те, 
що топонім цієї місцевості постав на основі слова 
«гай», можемо міркувати, що невеликий листяний 
ліс, вірогідно, існував тут раніше. На його основі 
П’єр Ріко де Тірреґайль розпланував парк у вигля-
ді популярної у XVIII ст. променистої композиції 
(іл. 13). Складається враження, що креслення було 
попереднім ескізом, який виконано тушшю з аква-
реллю в сірій кольоровій гамі. На цьому проекті зо-
ряну композицію утворено вулицями, одна з яких 
проходить вертикально по центру, інші дві вулиці 
перетинаються у формі Андріївського хреста, утво-
рюючи шість секторів по 60° із шістьма вулицями, 
які сходяться до центру. В центрі, на перехресті цих 
вулиць, на вертикальний осі міститься площа у фор-
мі овалу, яка переходить у верхній південній частині 
у ще більш вузьку площу. В нижній північній час-
тині у двох секторах обіч вертикальної осьової ву-
лиці знаходяться чотири невеличкі водойми вільної 
форми. На цьому плані не позначено розташування 
будь-яких архітектурних об’єктів.

На кадастровій карті 1779—1783 рр. [14] (іл. 12) 
цей об’єкт має відмінності. Його променисту ком-
позицію розплановано на основі горизонтальної осі, 
відповідно хрещаті алеї у вигляді андріївського хрес-
та розміщено вертикально. Центральна частина має 
круглу форму, де в основах двох секторів розміщено 
три кам’яні споруди, дві з яких огороджено. З півно-
чі парк обведений дорогою на с. Острів, від якої від-
галужується ще одна дорога, яка проходить наскріз-
но через парк і біля с. Острів з’єднається з головною. 
Дорога до парку підходить і зі сторони с. Острів від 
костелу Вознесіння Найсвятішої Діви Марії і церкви 
Св. Арх. Михаїла. На більш пізній кадастровій карті 
1861—1864 рр. [15] (іл. 14) цю місцевість позначе-
но як «Czernioszczyna», планування збережено від-
повідно до кадастрової карти 1779—1783 рр., лише 
в центральній частини відсутні кам’яні споруди.

Отож, імовірно проект П’єра Ріко де Тірреґай-
ля був первинним ескізом, який згодом зазнав пев-
них видозмін. Цей парк було призначено для ак-
тивного відпочинку в природному середовищі, про 
що свідчать розваги сина Станіслава Потоцького. 
Молодий спадкоємець після повернення із Пари-
жа 8 травня 1773 р. гучно відсвяткував у Кристи-
нопільському палаці своє 21-річчя, ігноруючи траур 
по батьках. Того дня в костелі с. Острів одружува-

Іл. 13. Парк «Гайчин» за проектом П'єра Ріко де Тірреґайля

Іл. 14. Кадастрова карта 1861—1864 рр. у м. Кристино-
полі. Kriegsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs in Wien. 
Galizien und Bukowina. Franziszeische Landesaufnahme, 
1861—1864. B IX a 387

Іл. 15. План люстхаусу у м. Кристинополі за проектом П’єра 
Ріко де Тірреґайля. Національний архів, м. Краків. 
29/635/0 Archiwum Potockich z Krzeszowic. Sign. 3137. S. 8
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лось дванадцять селянських пар. Іменинник вшану-
вав своєю присутністю селянські шлюби, вислухав-
ши разом із двором урочисту Службу Божу. «Кож-
не подружжя отримало від іменинника пару волів та 
100 злотих на почин, чоловіки дістали в подарунок 
по червоному жупану, зеленому кунтушу та по парі 
черевиків, а жінки — черевички, спідниці, корсе-
ти та прегарні чепці. Щедрість молодого пана так 
контрастувала із пихатістю його батьків, що про-
сті люди одразу його полюбили. Після роздачі по-
дарунків 8000 запрошених та непроханих гостей, а 
також молодята поїхали на фестини до Гайчина, лісу 
неподалік Нового Двору. Ще за кілька днів до свя-
та в лісі поставили альтанки, розмаїті павільйони та 
навіть стайні для коней на випадок негоди. У вели-
чезній польовій кухні засмажили чотирьох баранів. 
Щедрий пан виставив шість діжок медовухи і вели-
кий бутель горілки, а також дванадцять діжок меду. 
Місцева шляхта бавилася пліч-о-пліч із селянами, 
чого дотепер в історії м. Кристинополя не трапля-
лось. Станіслав жбурляв гроші й тішився, як дити-
на, дивлячись на жадібний мурашник коло своїх ніг. 
Для того аби розважити пана, влаштували різнома-
нітні конкурси з грошовими призами. На вершечку 
високого стовпа прив’язали пару че ревиків, вбран-
ня, шапку, пляшку вина і 100 злотих. Щоби дістати 
нагороду, треба було зіп’ятись нагору та власноруч 
відв’язати мішечок із подарунками. Дівчата стриба-
ли наввипередки в мішках, і переможницею цих пе-
регонів вважали ту, якій вдавалося відв’язати приз 
зубами» [2, s. 335—336].

До альбома планів, які розробив П’єр Ріко де Тір-
реґайль для Кристинопільської резиденції і які збері-
гаються в Краківському архіві, входить план люстха-
усу (іл. 15), який не зазначено на генеральному пла-
ні. Імовірно, що ця споруда могла бути розміщена в 
парку Гайчин. За архітектонікою ця споруда схожа 
до «голландського павільйону»-купальні. Це пря-
мокутна, хрещато розпланована споруда, у вигляді 
великого павільйону з пероном, який по периметру 
прикрашено балюстрадою з кам’яними вазами та із 
входами з чотирьох сторін. На повздовжній осі по 
центру міститься італійська зала, на поперечній осі 
ліворуч та праворуч розташовані кімнати передпо-
коїв, із яких можна увійти до спалень, розміщених у 
кутах будівлі. Кожна спальня має відокремлену гар-
деробну з окремим виходом та кабінет.

Місцем відпочинку власника від галасливого, спо-
вненого розкошів та розваг кристинопільського жит-
тя, був палац «Côttê de la Cour» у с. Переспа (іл. 16). 
Авторство цього проекту теж приписують П’єрові 
Ріку де Тірреґайлю. Це одноповерховий палац, з по-
хилим дахом, конструкція його скату складається з 
двох частин — верхньої, похилої, і нижньої, більш 
крутої. У цьому більш об’ємному горищі — ман-
сардному поверсі влаштовано приміщення з вікна-
ми. До палацу можна було ввійти з головного входу 
і з протилежної сторони фасаду. Піднявшись трьо-
ма сходинками, відвідувач потрапляв до вестибюля, 
де було розміщено сходи на другий поверх, праворуч 
розташувалась їдальня «Salla á Manger» з виходом 
у буфет «Buffet», який мав вхід ще й із двору пра-
воруч. Ліворуч від вестибюля містився вхід до пе-
редпокою «Antichambre», з якого було облаштова-
но вхід у спальню — з виходом у гардеробну, далі в 

Іл. 16. План і фасад палацу «Côttê de la Cour» у с. Переспа 
біля м. Кристинополя за проектом П'єра Ріко де Тірреґай-
ля. Національний архів, м. Краків. 29/635/0 Archi wum 
Potockich z Krzeszowic. Sign. 3137. S. 10

Іл. 17. Палац у с. Переспа. Після перебудови. Світлина, 
1939 р.
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кабінет «Gabinet de Compaignie». Кабінет мав окре-
мий вхід із двору. План мансардного поверху не зо-
бражений (іл. 17, 18).

Відповідно до кадастрової карти 1779—1783 рр. 
(іл. 19) у с. Переспа за межами села на відстані 
близько одного кілометра розкинулися три окремо 
розміщені огороджені території з комплексом спо-
руд. На пагорбі височів замок, оточений оборонни-
ми мурами у вигляді чотирикутника з бастіонами, 
у дитинці якого був розташований палац із двома 
кам’яними спорудами. Замок оточували ліси, у них 
брала свій початок річка Острів, із якої біля північно-
східної оборонної стіни замка влаштовано водойму 
із садом та кам’яною спорудою. Площа цього садо-
вого закладення складала близько 0,05 м2 і була об-
ведена огорожею.

Навпроти південно-східної стіни замка було об-
лаштовано площу у формі квадрата, у її центральній 
частині встановлено хрест. До площі прилягала ще 
одна огороджена ділянка із садом, загальною пло-
щею 0,07 м2. Уздовж її бічних сторін було розміще-

но кам’яні споруди. Навпроти розкинулась ще одна 
огороджена ділянка із садом, загальною площею 
0,09 м2, яка зі сторони с. Зубків ішла вздовж лісу 
Рутки (Rutky) та підходила до північно-західного 
оборонного муру замка. На території цієї ділянки, 
окрім двох окремих кам’яних споруд, зображено 
кам’яну споруду із замкненим внутрішнім двором.

Висновки. Палацовий садово-парковий комп-
лекс у м. Кристинополі, який спроектував і побуду-
вав П'єр Ріко де Тірреґайль для київського воєводи 
Францішека Потоцького, став справжньою архітек-
турною перлиною свого часу. За розмахом і багат-
ством резиденція була гідна самого короля, рукот-
ворна пісня в камені, і кожне слово цієї пісні було на 
честь київського воєводи.
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