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ANNA MITKOWSKA*

CYWILIZACYJNA I KULTUROTWÓRCZA RANGA DZIEŁ 
OGRODOWYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH 

HISTORYCZNYCH

CIVILIZATION AND CULTURE CREATING RANK 
OF GARDEN WORKS ON THE CHOSEN HISTORIC 

EXAMPLES

S t r e s z c z e n i e

Każdy ogród zabytkowy, posiadający walor artystyczny dzieła sztuki, pozostaje świadectwem 
tendencji twórczych epok i regionów. Uprawnione wydaje się także postrzeganie tych dzieł 
w kategoriach nośnika idei, postaw filozoficznych i kierunków rozwoju ludzkości. W kolej-
nych epokach historycznych ogrody, stanowiąc rodzaj dopełnienia najwyższych aspiracji elit 
społecznych, swoiste zwieńczenie ich inicjatyw artystycznych, pełniły także rolę kulturotwór-
czą, m.in. jako centra nauki i dydaktyki (Grecja) czy instrumenty rozpowszechniania technik 
rolnych (Cystersi).

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, historia ogrodów, wartości ogrodów, różnorodność warto-
ści, kulturotwórcza i cywilizacyjna ranga ogrodów historycznych

A b s t r a c t

Every historic garden having an artistic advantage of the works of art remains the certificate of 
the tendency of creative ages and regions. Also noticing this work in categories of the means of 
conveying the idea, philosophical attitudes and directions of the development seems justified to 
the mankind. In historical ages gardens, constituting the type of complementing highest aspira-
tion of social elites, specific crowning their artistic initiatives, performed also a creating culture 
role, among others as centre of the learning and didacticss (Greece), whether instruments of 
spreading agricultural techniques (Cistercian monks).

Keywords: garden art, history of gardens, values of gardens, diversity of values, culture cre-
ating and civilization rank of historic gardens
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1. Wprowadzenie w problematykę – koncepcja i zakres opracowania

W całej złożoności i różnorodności artystycznej aktywności człowieka, w sposób 
ciągły towarzyszącej ludzkości we wszystkich regionach świata co najmniej od 35 
tysięcy lat przed Chrystusem, a więc od epoki paleolitu młodszego, miejsce szcze-
gólne zajęły twory ludzkiego geniuszu w postaci świadomie formowanych kom-
pozycji o charakterze krajobrazowym, a później zdecydowanie ogrodowym. W tej 
grupie dzieł mieliśmy (i mamy) do czynienia z dobitną manifestacją ścisłego związ-
ku rozwoju cywilizacyjnego rozmaitych kolejnych kultur z walorami przyrody1. Za 
najstarszy obiekt ogrodowy powszechnie uznawany jest po prostu raj biblijny, chro-
nologicznie osadzony w głębokiej prehistorii, formalnie mieszczący się w kategorii 
kompozycji o charakterze parkowym – krajobrazowym, a ideowo nadający dziełom 
ogrodowym rangę uniwersalnego, idealistycznego symbolu świata2. Historycznie 
potwierdzone istnienie kompozycji ogrodowych sięga starożytnych kultur Mezopo-
tamii i Egiptu, których początki datowane są na około 3 tysiące lat przed Chrystu-
sem3. To wtedy ogrody stały się nieodłącznym składnikiem twórczych poczynań elit 
społecznych, budujących podwaliny przyszłej kultury i cywilizacji Europy Zachod-
niej, wpisując się w dominujące postawy artystyczne i odzwierciedlając tendencje 
stylowe epok i regionów4.

Obiekty te od początku swego istnienia osiągały jakość artystyczną, pozwalają-
cą klasyfikować je w kategorii specyficznych dzieł sztuki. Stanowiły kompozycje 
terytorialne, wiążąc w nierozerwalną całość walory przyrodnicze z kulturowymi. 
Wartości te integrowano wyrazistą zazwyczaj warstwą ideowo-treściową, często 
wręcz sakralną. W takim podejściu twórczym krystalizowały się typologiczne grupy 
ogrodów, budowanych z jednej strony w znacznym stopniu z tworzywa roślinnego, 
z drugiej zaś jako finezyjne struktury inżynierskie i architektoniczne, wzbogacane 
elementami roślinnymi. Zawsze jednak pojawiały się symboliczne odniesienia do 
przestrzeni rajskich, pozwalających na bezpieczny kontakt człowieka z przyrodą5.

1 Takie interpretowanie rangi obiektów ogrodowych mocno wyakcentowano w dokumencie ideowym, 
znanym pod nazwą „Karty Florenckiej” z 1981 r. (zob. art. 5). Pełny tekst tego dokumentu pu-
blikowany jest m.in. w: M.A. Giusti, Restauro dei giardini. Teorie e storia, Firenze 2004, p. 217. 
Tłumaczenie autorskie na język polski w: A. Mitkowska, Historia ogrodów europejskiego kręgu 
kulturowego, cz. I: Od starożytności do renesansu, Kraków 2012, s. 26.

2 Odniesienia do judeochrześcijańskiej tradycji ogrodu Eden, stopniowo przekształcanego w koncep-
cję „raju ziemskiego” (tradycja muzułmańska), znajdujemy m.in. w: P. Hobhouse, Historia ogrodów, 
Warszawa 2005, s. 9.

3 Takie datowania początków rozwiniętej sztuki ogrodowej znajdujemy m.in. w: T. Wengel, The Art of 
Gardening through the Ages, Leipzig 1987, s. 10; P. Hobhouse, op. cit., s. 12; L. Majdecki, Historia 
ogrodów, t. 1: Od starożytności po barok, Warszawa 2007, s. 19, 28.

4 Zespolenie ogrodowych tendencji artystycznych z kierunkami rozwoju nurtów artystycznych pod-
kreślono dobitnie w 5 artykule „Karty Florenckiej” (zob. przyp. 1).

5 Taki nadrzędny typologiczny podział dzieł ogrodowych autorka proponowała już w dwuczęściowej pu-
blikacji: A. Mitkowska, Europejskie ogrody geometryczne, „Archeton”, 4/2002, s. 18-21; oraz: A. Mit-
kowska, Ogrody swobodne, czyli fascynacja naturą dziką i tajemną, „Archeton”, 2/2003, s. 24-27.
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W zachowanych do dziś licznych ogrodach historycznych rozpoznajemy splot 

wielopłaszczyznowych wartości. Ich identyfikacja i ocena rangi w wymiarach ogól-
nych i szczegółowych stanowi fundament działań konserwatorskich na rzecz ochrony 
i zachowania tej kategorii dziedzictwa kulturowego6. Najnowsze autorskie poglądy, 
dotyczące oznaczania, interpretacji i metod wartościowania obiektów ogrodowych, 
przedstawione zostały w artykule Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytko-
wych dla ich ochrony i konserwacji (2012)7. W tym miejscu przypomnijmy zatem 
tylko, że do ważniejszych należą: walory kulturowe, w tym ich poziom artystycz-
ny, wartości autentyku, a więc także źródłowe świadectwa epok minionych, a tak-
że „starożytnicze” – manifestowane „patyną” ogrodową, oraz wartości treściowe 
i symboliczne, funkcjonalne i użytkowe, krajobrazowe, przyrodnicze, biocenotycz-
ne, a także ekologiczne. Każda spośród wymienionych tu kategorii w konkretnych 
obiektach pojawia się w różnym nasileniu, z rozmaitym rozkładaniem charaktery-
stycznych akcentów kompozycyjnych, a wszystko wedle naczelnych założeń pro-
jektanta i inwestora (mecenasa).

6 W ostatnich latach w polskich środowiskach konserwatorów zabytków nastąpiło wzmożone zainte-
resowanie dopracowywaniem metod wartościowania jako podstawy podejmowania prawidłowych 
decyzji konserwatorskich. Zbiorcze zwieńczenie tego nurtu badawczego stanowi: Wartościowanie 
w ochronie i konserwacji zabytków, praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, Lublin 2012.

7 A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, 
[w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, 
Lublin 2012, s. 121-134.

Il. 1. Fragment współczesnej zieleni miejskiej w Erfurcie, 
fot. K. Hodor 2008

Ill. 1. The part of a contemporary urban greenery in Erfurt, 
photo by K. Hodor 2008

Il. 2. „Zielone” otoczenie zabudowy miejskiej w Chicago, 
fot. J. Mitkowski 2008

Ill. 2. “Green” surroundings of the urban development in 
Chicago, photo by J. Mitkowski 2008
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Il. 3. Ogród miejski w Lizbonie z elementami form geo-
metrycznych nawiązujących do stylistyki barokowej, fot. 
K. Łakomy 2008

Ill. 3. City garden in Lisbon, with elements of geomet-
rical forms, referring to the Baroque style, photo by K. 
Łakomy 2008

Il. 5. Uroczystości patriotyczne na Błoniach krakowskich, 
fot. A. Mitkowska 2006

Ill. 5. Patriotic celebrations on the Cracow commons, 
photo by A. Mitkowska 2006

Il. 6. Roślinność ogródka przydomowego w Lanckoronie, 
fot. A. Mitkowska 2008

Ill. 6. Vegetation of the domestic garden in Lanckorona, 
photo by A. Mitkowska 2008

Il. 4. Współczesny ogród dachowy w centrum Kielc, fot. 
K. Łakomy 2008

Ill. 4. Contemporary roof garden in the city centre of 
Kielce, photo by K. Łakomy 2008
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W zbiorczych ocenach wartościujących, stanowiących sumę wyżej wymienio-

nych składowych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy pozornie prezentują one nie naj-
wyższy poziom, dążyć należy do dostrzeżenia i wydobycia aspektów specyficznych 
i oryginalnych zarówno w kategoriach terytorialnych, a nawet wielkoprzestrzennych 
(krajobrazowych), jak i oceny pojedynczych, często drobnych elementów kompo-
zycyjnych. Na przykład kameralne i skromne architektonicznie krajobrazowe dro-
gi krzyżowe i drogi różańcowe, typologicznie mieszczące się w grupie sakralnych 
obiektów kalwaryjskich, rozsiane w obszarach północnych Włoch, takie m.in. jak 
w Borgosesia, Brissago (obecnie Szwajcaria) Domodossola, Ghiffa, Locarno-Orse-
lina (obecnie Szwajcaria), Montà d’Alba, Ossuccio – Isola Comacina, Valperga Ca-
navese-Belmone, kulturowo wzbogacają jakość krajobrazową regionu. Stało się tak 
przede wszystkim przez stworzenie wyrazistego porządku przestrzennego, struktury 
krajobrazowej znaczonej tymi miejscami pielgrzymkowymi. Lokalnie zgeometryzo-
wanym ładem planistycznym akcentują i wzbogacają zastane atrakcyjne miejscowe 
i odleglejsze zasoby przyrody nieożywionej i ożywionej. W wymiarze rozległości 
terytorialnej finezyjnymi systemami wewnętrznych i zewnętrznych powiazań wido-
kowych wydobywają i eksponują naturalne piękno przedalpejskich rejonów Piemon-
tu8. Obiekty te, wraz z grupą słynnych „Sacri Monti”, stworzyły wielkoprzestrzenny 
sakralny krajobraz kulturowo-przyrodniczy, w znacznej swej części wpisany w 2003 r. 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO9.

Wśród polskich przykładów o porównywalnej randze krajobrazowej warto mię-
dzy innymi odnotować zwartą grupę ogródków przydomowych, towarzyszących 
kubaturom mieszkalnym pobudowanym w historycznym średniowiecznym centrum 
Lanckorony (pow. wadowicki, woj. małopolskie). Proste w swych formach kom-
pozycyjnych oferują różnorodność botaniczną, wzbogacającą strukturę osadniczą, 
mocno osadzoną w lokalnych uwarunkowaniach przyrodniczych. Ich nagromadze-
nie decyduje o dobitnie wyartykułowanym, specyficznym klimacie miasteczka-
-ogrodu „z naturalnego rozwoju”10.

Warte dostrzeżenia są także pojedyncze elementy kompozycyjne o randze wy-
bitnej, często unikatowej, pojawiające się w pozornie skromnych, nieposiadających 
wartości spektakularnych obiektach ogrodowych. Ich odszukanie i określenie zna-
czenia kulturowego lub przyrodniczego wymaga pogłębionych badań, podbudowa-

8 Pierwsze w polskim piśmiennictwie naukowe zbiorcze omówienie walorów włoskich „Sacri Monti” 
Piemontu zaprezentowano w: A. Mitkowska, Sacro Monte – park pielgrzymkowy, Kraków 1990.

9 Na Liście znalazły się większe obiekty kalwaryjskie typu „Sacro Monte”, w tym zlokalizowane 
w: Varallo Sesia, Orta San Giulio, Crea, Oropa, Valperga Canavese-Belmonte, Ghiffa, Domodosso-
la, Varese, Ossuccio-Isola Comacina. Ich wiodącym walorem pozostaje zbudowanie w terytoriach 
przedalpejskich Piemontu czytelnej w wymiarze wielkoprzestrzennym kompozycyjnej, krajobrazo-
wej struktury sacrum krajobrazowego.

10 Rangę ogrodów przydomowych w strukturze urbanistycznej Lanckorony i ich cechy charaktery-
styczne szczegółowo omówiono w: A. Mitkowska, Ogród przydomowy jako odzwierciedlenie tra-
dycji miejsca (na przykładzie Lanckorony), [w:] Ogród za oknem. W poszukiwaniu formy, Warszawa 
2009, s. 16.
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nych znakomitą znajomością sztuki ogrodowej w ogóle, a także po prostu wielkiej 
erudycji. Dla każdego, nawet mało znaczącego obiektu, niezbędne są porównawcze 
rozważania typologiczne. Ich wyniki tworzą ramy do prawidłowego, zobiektywi-
zowanego wartościowania w zakresie cech charakterystycznych dla regionu, sty-
lu i odmiany stylowej. Takie szczegółowe wartości wyłaniają się nieoczekiwanie 
w kompozycjach pozornie nieciekawych, zdewastowanych i w ślad za tym obecnie 
lekceważonych, w postaci perfekcyjnie uformowanego detalu kompozycyjnego, 
zadziwiającego swym mistrzostwem i oryginalnością (pergole, fontanny, partery 
ogrodowe, groty, kaplice itp.). Na przykład monumentalny ciąg 212 schodów tere-
nowych w kalwarii w Radochowie w Kotlinie Kłodzkiej11 zachwyca mistrzostwem 
scenograficznego efektu krajobrazowego, w pewnym stopniu nawiązującego do 
słynnej barokowej kalwarii Bom Jesus di Braga w Portugalii12. Bywa, że tylko jeden 
element w całym ogrodzie zyskuje sławę ponadczasową, tak jak np. labirynt ogro-
dowy w barokowym ogrodzie willi Pisani w Strà (Piemont)13.

W bogatym, polskim i europejskim naukowym piśmiennictwie ogrodowym, sy-
gnalizowane tu zagadnienia kulturotwórczej rangi dzieł ogrodowych nie były do-
tychczas akcentowane w postaci mocno rozbudowanych rozważań. Jednocześnie 
jednak prezentowanie konkretnych walorów poszczególnych obiektów, a także 
bardziej ogólnych tendencji artystycznych kolejnych epok i kręgów kulturowych, 
przyniosło bogactwo sprawdzonych danych faktograficznych, dających podstawę 
do zbudowania obrazu sygnalizowanej tu wybitnej rangi kulturowej, tworzącej się 
właśnie w nurcie kompozycji parkowych i ogrodowych14.

W zamyśle autorskim artykuł ten stanowi zatem rodzaj nadbudowy do synte-
zy zjawisk kompozycyjnych ogrodów europejskich, zawartej w bogatej literaturze, 

11 Ten zapomniany obiekt zaprezentowano w: A. Mitkowska, Polskie kalwarie, Wrocław – Warszawa – 
Kraków 2003, s. 248.

12 Podstawowe informacje o kalwarii Bom Jesus di Braga znaleźć można w: Atlante dei Sacri Monti, 
Calvari e Compessi devozionali europei, (ed.) A. Barbero, Novara 2001, p. 78.

13 Zob. A. Tagliolini, Storia del giardino italiano, Firenze 1988, p. 280 – informacje o labiryncie w Strà.
14 Pozycje te, stanowiące klasykę piśmiennictwa naukowego, są powszechnie znane środowiskom ba-

daczy sztuki ogrodowej. W tym miejscu wspomnijmy o najnowszych książkach, które ukazały się 
na polskim rynku wydawniczym, takich jak: K. Rozmarynowska, Ogrody odchodzące…? Z dziejów 
gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945, Gdańsk 2011 (na przykładzie ogrodów Gdańska i Pomorza 
Gdańskiego); M. Jagiełło, W. Brzezowski, Ogrody na Śląsku, t. I: Od średniowiecza do XVII wieku, 
Wrocław 2013; Współczesna ranga ogrodów zabytkowych (określanie wartości dzieł ogrodowych i ich 
ochrona), pod red. K. Hodor, K. Łakomy, A. Mitkowskiej, Kraków 2014. W pozycjach tych wzajem-
ne relacje miedzy prądami kulturowymi a kompozycyjnymi tendencjami ogrodowymi rozbudowano 
w istotnym stopniu. Wśród klasyki ogrodowego piśmiennictwa naukowego 2 połowy XX w. wspo-
mnijmy na przykład: G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978; J. Bogdanowski, Polskie ogrody 
ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji, Warszawa 2000; D. Lichaczow, Poezja ogrodów. O se-
mantyce stylów ogrodowo-parkowych, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991; L. Majdecki, Histo-
ria ogrodów, t. 1, Warszawa 2007, t. 2, Warszawa 2009; P. Hobhouse, Historia ogrodów, op. cit.; 
Wschód. Ogrody – zwierciadła kultury, (red.) L. Sosnowski, A.I. Wójcik, t. 1, Kraków 2004; Zachód. 
Ogrody – zwierciadła kultury, (red.) L. Sosnowski, A.I. Wójcik, t. 2, Kraków 2008; M. Siewniak, 
A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1997.
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a nade wszystko we własnym podręczniku akademickim dla studentów kierunku 
„Architektura krajobrazu” pt. Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego 
(cz. I, 2012; cz. II, 2013)15. Zgodnie z wieloletnimi zainteresowaniami badawczy-
mi poszczególne przedmiotowe konstatacje ilustrowane są zazwyczaj przykładami 
obiektów włoskich i polskich, z niezbędnym uwzględnieniem tylko niektórych ogro-
dów innych krajów europejskich.

Ostatecznie celem rozważań stało się silne zwrócenie uwagi na wprost kulturo-
twórczą rangę ogrodów w rozwoju cywilizacji i kultur. A ta, jak zostanie dalej po-
kazane, na równi z innymi obszarami twórczości artystycznej człowieka wchodziła 

15 A. Mitkowska, Historia…, op. cit., passim; A. Mitkowska, K. Łakomy, K. Hodor, Historia ogrodów 
europejskiego kręgu kulturowego, cz. II: Od manieryzmu do końca XIX wieku, Kraków 2013, passim.

Il. 7. Park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
fragment z manierystyczną kaplicą „Pałac Heroda”, fot. 
A. Mitkowska 2006

Ill. 7. Pilgrimage Park in Kalwaria Zebrzydowska, a frag-
ment with the mannerist chapel “Herod’s Palace”, photo 
by A. Mitkowska 2006

Il. 8. Bielsko-Biała, fragment „Lasu Cygańskiego” z bu-
dynkiem willowym, fot. M. Wilkosz-Mamcarczyk 2010

Ill. 8. Bielsko-Biała, a part of “Cygański Las” with the res-
idential building, photo by M. Wilkosz-Mamcarczyk 2010

Il. 9. Harmonijny krajobraz przyrodniczy na Sardynii, fot. 
Ł. Moszkowicz 2011

Ill. 9. The harmonious natural landscape on the Sardinia 
Island, photo by Ł. Moszkowicz 2011
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w przeszłości w specyficzne interakcje. Z jednej strony, co oczywiste, potwierdzała 
obowiązujące poglądy i tendencje ideowe poszczególnych epok, z drugiej – niejed-
nokrotnie pioniersko zapowiadała nowatorskie działania kulturowe i stymulowała 
ich rozwój. To tak jak na przykład sztalugowe i naścienne malarstwo pejzażowe, po-
zostające często wiernym zapisem form ogrodowych poszczególnych epok, jedno-
cześnie w znaczący sposób przez wyobraźnię pejzażystów wpływało na poszukiwa-
nia oryginalnych form kompozycyjnych ogrodów16. Całość rozważań ma charakter 
wstępnego szkicu nakreślonej tu problematyki, który powinien stać się inspiracją dla 
prowadzenia dalszych, pogłębionych badań w tym zakresie.

2. Cywilizacyjna i kulturotwórcza ranga ogrodów w przeglądzie historycznym

Zestaw znaczących właściwości kompozycji ogrodowych, które w toku dalszych 
rozważań zaklasyfikowano jako mające istotny czy choćby marginalny wpływ na 
kształtowanie się ważnych składowych cywilizacji i kultur przedeuropejskich i euro-
pejskich w ich kolejnych epokach historycznych, zaprezentowano w tradycyjnie i po-
wszechnie stosowanych podziałach typologicznych stylów ogrodowych. Ten fragment 
rozważań każdorazowo wyróżniono w tekście oznaczeniem [B]. Konstatacje główne 
zawsze poprzedzone zostały zwięzłą charakterystyką pojawiających się kolejnych po-
staw twórczych i cech kompozycyjnych, wyznaczających kierunki dalszego rozwoju 
sztuki ogrodowej, a stosowny akapit tekstu oznaczono symbolem [A].

a. Prehistoria

[A] Wydaje się, iż początki sztuki ogrodowej europejskiego kręgu kulturowego są tak 
stare jak początki cywilizacyjne i artystyczne człowieka. Powszechnie za pierwsze dzie-
ło ogrodowe uważany jest raj biblijny (ogrody Edenu), który zlokalizowany był zapew-
ne w północnych rejonach późniejszej starożytnej Mezopotamii (dzisiejszy Irak)17. Jako 
rejon czysto przyrodniczy szybko za sprawą mieszkającego w nim człowieka, uprawia-
jącego go i doglądającego (Księga Rodzaju 8.15), przekształcił się w obiekt kulturowy.

[B] Jednocześnie stał się szkołą życia w całkowitej harmonii z naturą, w począt-
kowym okresie w pełni przyjazną człowiekowi. Fascynacja tą idealną sytuacją rozpo-
wszechniła się w różnych regionach i rozmaitych kręgach kulturowych i religijnych (raj 

16 Tak jak miało to miejsce w okresie krystalizowania się angielskiego stylu ogrodowego.
17 Bliskowschodnie tereny dzisiejszego Iraku (Azja Południowo-Zachodnia), a historycznie starożytnej 

Mezopotamii, poczynając od kulturowych osiągnięć Sumerów oraz kolejnych zmian polityczno-
-kulturowych, sprzyjających m.in. rozwojowi cywilizacji babilońskiej i asyryjskiej, w IV w. przed 
Chrystusem znalazły się w imperium Aleksandra Macedońskiego, później okresowo w Imperium 
Rzymskim. Cywilizacyjne dokonania ludów zamieszkujących terytoria Mezopotamii przeniknęły 
zatem do kultur starożytnej Grecji i Rzymu, wprost stanowiących podwaliny cywilizacji i kultury 
nazywanej zachodnioeuropejską.



13
chrześcijański, buddyjski, islamski), dając podwaliny pod kształtowanie się, trwającej 
nieprzerwanie do dzisiaj, artystycznej aktywności człowieka w postaci kompozycyjnego 
nurtu ogrodowego, towarzyszącego wszystkim kolejnym epokom kulturowym.

b. Starożytność

MEZOPOTAMIA
[A] Ogrody starożytnej Mezopotamii rozwijały się intensywnie, osiągając – 

z dzisiejszego punktu widzenia – wysoki poziom kompozycyjny. Wiązane były na 
ogół z ważnymi ośrodkami miejskimi (Mari, Babilon), a nade wszystko z centrami 
władzy politycznej. Grupę najpoważniejszą stanowiły królewskie ogrody przypa-
łacowe. Zastosowane w nich oryginalne rozwiązania formalne, a także koncepcje 
funkcjonalne, na trwałe weszły do sztuki ogrodowej epok późniejszych. Wśród wy-
jątkowo istotnych znalazły się takie typy ogrodów jak: rezydencjonalne, użytkowe 
(sady), parki publiczne i zwierzyńce ogrodowe, ogrody wiszące18.

[B] Do znaczących tendencji kulturotwórczych i cywilizacyjnych, które pojawiły 
się w Mezopotamii, zaliczyć można: budowanie prestiżu władzy politycznej okaza-
łymi obiektami ogrodowymi; rozwój i popularyzację hydrotechniki oraz włączanie 
urządzeń wodnych w celu uzyskania zaskakujących efektów formalnych; rozbudo-
wane formy kopców ziemnych, wiele stuleci później i współcześnie stosowanych 
jako specyficzny typ pomników tematycznych; zjawisko introdukcji roślin, a więc 
zainteresowanie gatunkami roślinności występującej w odległych regionach świata 
i lokalne stosowanie egzotów.

EGIPT
[A] Równolegle z kulturą Mezopotamii rozwijała się działalność artystyczna sta-

rożytnego Egiptu, który we wszystkich przejawach cywilizacji i kultury osiągnął 
zarówno poziom technik inżynierskich, jak i efektów kompozycyjnych przewyż-
szający zdecydowanie dorobek krainy Eufratu i Tygrysu. Ogrody Egiptu zakładano 
przede wszystkim wewnątrz struktur miejskich i na ich obrzeżach, w pasie żyznych 
gleb doliny Nilu. Powstawały ogrody czysto ozdobne oraz często urządzano ogro-
dy użytkowe (winnice, warzywniki, uprawy papirusów). Najczęściej występowały 
ogrody: rezydencjonalne (wiejskie), przydomowe (miejskie), przyświątynne, a tak-
że ogrody grobowe. Rozmierzane w klarownych, zgeometryzowanych układach, 
były w pełni izolowane od otoczenia wysokimi murami, dając formalny zaczątek 
perystyli greckich i rzymskich oraz średniowiecznych wirydarzy. Wśród najbardziej 

18 Zwięzłe charakterystyki cech kompozycyjnych ogrodów poszczególnych epok, regionów i stylów do 
celów niniejszego artykułu osadzono (jak już wspominano) w ustaleniach podręcznika: A. Mitkow-
ska, K. Łakomy, K. Hodor, Historia ogrodów…, op. cit., passim, w tym miejscu bez szczegółowych 
odniesień do innych pozycji literaturowych.
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atrakcyjnych elementów ogrodowych znalazły się: szpalery drzew, sadzawki z ryba-
mi i ptactwem wodnym, ozdobne ptaszarnie, starannie pielęgnowane rabaty kwia-
towe. Godne uznania było uzyskiwanie efektów integralnego zespolenia struktur 
budowlanych (architektury) z fachowo prowadzonym materiałem roślinnym.

[B] Ranga kulturotwórcza ogrodów Egiptu wydaje się doniosła i wieloaspekto-
wa. Liczne świadectwa archeologiczne wskazują wyraźnie na rozwój badań nad 
właściwościami roślin i kształtowanie koncepcji popularyzacji wiedzy botanicznej. 
Relief ze świątyni w Karnaku, z precyzyjnymi przedstawieniami 265 gatunków ro-
ślin, traktowany jest jako zapowiedź kształtowania idei ogrodów botanicznych, któ-
rych intensywny rozwój nastąpił w renesansowych Włoszech. Rozpowszechniały 
się również starannie urządzane uprawy roślin na sprzedaż, zapoczątkowując tym 
samym ruch zakładania szkółek materiału roślinnego. Zainteresowania botaniczne 
sięgały poza obszary państwa egipskiego. Znane są pojawiające się już w XV w. 
przed Chrystusem przykłady introdukcji roślin z odległych krain, które objęte były 
egipskimi działaniami wojennymi. Pustynny klimat Egiptu wymuszał stosowanie 
pomysłowych i oryginalnych urządzeń hydrotechnicznych, pozwalających na wy-
godne dostarczanie wody do ogrodów. Widoczna w ogrodach egipskich fascyna-
cja wyrafinowanym pięknem świata przyrody ożywionej (drzewa, kwiaty, ptactwo, 
ryby) skierowała uwagę człowieka na docenianie walorów przyrodniczych. Świad-
czyła również o tym, iż same ogrody kształtować należy jako kategorię dzieła sztuki, 
a więc dążyć do uzyskiwania wybitnych efektów estetycznych. Wykrystalizował się 
typ ogrodu rezydencjonalnego, zlokalizowanego na wsi. Dom z ogrodem pomyślany 
był jako piękne miejsce wypoczynku i ucieczki („refugium”) od zgiełku życia miej-
skiego. Tendencja ta do dziś stanowi charakterystyczny i chętnie realizowany model 
życia zamożniejszych mieszkańców centrów wielkomiejskich.

GRECJA
[A] Kultura starożytnej Grecji wniosła w rozwój sztuki ogrodowej wiele ele-

mentów ponadczasowych, wykorzystywanych intensywnie w następnych epokach. 
Propagowany był krajobrazowy typ kompozycji roślinnych, z mocnym osadzaniem 
w lokalnych uwarunkowaniach i tradycjach miejsca (późniejsze genius loci). Istotną 
rolę odgrywało akcentowanie wątków niematerialnych, w tym tworzenie stref sa-
crum ogrodowego. Rozbudowano zasadę wzbogacania materiału roślinnego o arte-
fakty architektoniczne i rzeźbiarskie, takie jak groty ogrodowe i fontanny. Wykrysta-
lizowały się dojrzałe koncepcje ogrodów botanicznych, a także ogrodów wewnątrz 
zabudowy miejskiej w postaci perystyli.

[B] W ramach naczelnej zasady traktowania ogrodu jako miejsca uświęconego 
przychylnością bogów, a co za tym idzie objętego kultem drzew i szacunkiem dla 
przyrody, wprost kształtowały się postawy dziś nazywane ekologicznymi. Ogrody 
stawały się symbolem przeciwstawiania się bezmyślnemu wykorzystywaniu ziemi 
do celów utylitarnych, w tym także rolniczych. Stanowiąc przykłady idealnego pięk-
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Il. 10. Starożytny fresk o tematyce ogrodowej w pałacu 
w Knossos, kultura minojska, fot. M. Wilkosz-
Mamcarczyk 2010

Ill. 10. The ancient fresco about a garden subject in 
the Palace of Knossos, Minoan culture, photo by M. 
Wilkosz-Mamcarczyk 2010

Il. 12. Zrewaloryzowany wirydarz klasztorny w Stoczku 
Warmińskim, fot. A. Mitkowska 2006

Ill. 12. Restored monastery viridary in Stoczek 
Warmiński, photo by A. Mitkowska 2006

Il. 11. Perystyl rzymski w strefie archeologicznej 
w Herkulanum pod Neapolem, fot. A. Mitkowska 2009

Ill. 11. Roman peristyle at the archeological area in 
Herculaneum near Naples, photo by A. Mitkowska 2009

na krajobrazowego, w konkretnych rozwiązaniach kompozycyjnych wiązane były 
z uwarunkowaniami krajobrazu pierwotnego. Ten typ działalności stanowi zdumie-
wającą zapowiedź współczesnych metod gospodarowania terenami wedle zasad 
zrównoważonego rozwoju. Pojawiały się również nurty pochwały życia pasterskie-
go, stanowiące inspirację dla późniejszych tendencji „arkadyjskich” (manieryzm, 
romantyzm). Rozwijały się koncepcje i szczegółowe typy ogrodów dydaktycznych, 
takich jak wspomniane już ogrody botaniczne, a nade wszystko ogrody związane 
z akademiami, gimnazjonami, liceami, w tym najsłynniejsze ogrody Akademii Pla-
tońskiej. Wpisały się one w kierunki budowania europejskich koncepcji prowadze-
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nia badań naukowych i ich nauczania w ośrodkach uniwersyteckich, wskazując przy 
okazji możliwości uprawiania ćwiczeń sportowych w sceneriach ogrodowych. Dzia-
łalność publiczna znanego filozofa ateńskiego Epikura (IV/III w. przed Chrystusem) 
stała się inspiracją dla troski o kształtowanie zieleni występującej w miejskich prze-
strzeniach publicznych oraz koncepcji urządzania terenów parkowych powszechnie 
dostępnych dla społeczności miasta. W odniesieniu do nietypowego dla cywilizacji 
starożytnych zdominowania sztuki ogrodowej greckiego kręgu kulturowego tenden-
cjami swobodnymi – krajobrazowymi, przypuszczać można, że obok oczywistych 
uwarunkowań przyrodniczych, znaczącą rolę odegrały znane ludom starożytnej 
Grecji wzorce Dalekiego Wschodu (Chiny, Indie, Japonia). Warto przypomnieć, 
że formalne elementy estetyki Orientu odnotowane zostały w źródłach archeolo-
gicznych (freski naścienne pałacu w Knossos) kultury minojskiej, a więc w okre-
sie przedgreckim. Najbardziej intensywne przenikanie postaw artystycznych Grecji 
i Dalekiego Wschodu nastąpiło za czasów Aleksandra Macedońskiego (IV w. przed 
Chrystusem), już wtedy dając szansę na późniejszą wymianę doświadczeń pomiędzy 
odrębnymi kulturowo światami Europy i Azji.

RZYM (IMPERIUM RZYMSKIE)
[A] W cywilizacji rzymskiej, poczynając od okresu monarchii, przez republikę, 

a zwłaszcza w ramach Imperium Rzymskiego (I-V w. po Chrystusie), sztuka ogrodo-
wa czerpała z doświadczeń etruskich, bliskowschodnich, a nade wszystko greckich. 
Stanowiła ważny składnik działalności artystycznej, osiągając ostatecznie wybitny 
poziom kompozycyjny. Świadectwa tych dokonań w postaci stref archeologicznych 
odnajdywane są na terenach Włoch oraz wszystkich innych krajów Europy i Bliskie-
go Wschodów, które znalazły się (choćby okresowo) w granicach Imperium. Posta-
wy twórcze, krystalizowanie rozmaitości typologicznej oraz mocno rozbudowane, 
wyrafinowane elementy kompozycyjne, stosowane w poszczególnych obiektach, 
stworzyły fundamenty dla całej późniejszej europejskiej sztuki ogrodowej, pozo-
stając aktualne i inspirujące dla współczesnych poczynań w tym zakresie. To wtedy 
powstały ponadczasowe uniwersalne kanony artystyczne dla ogrodów – dzieł sztuki. 
W stopniu porównywalnym rozwijały się kompozycje o charakterze rygorystycznie 
geometrycznym oraz układy swobodne, krajobrazowe, zespalane z okolicznymi pej-
zażami, wykorzystującymi zastane piękno terytorialne. Urządzano również obiekty 
o charakterze złożonym – geometryczno-swobodnym. W bogactwie typologicznym 
miejsce naczelne zajęły ogrody willowe (miejskie, wiejskie, podmiejskie, produk-
cyjne, latyfundia). Wybitną rangę osiągnęły licznie zakładane perystyle rzymskie. 
Już w okresie republiki pojawiły się sygnały urządzania terenów komponowanej zie-
leni miejskiej, w tym ogrody przy termach miejskich. O jakości artystycznej świad-
czyły liczne artefakty, m.in. takie jak: rzeźby, fontanny, altany, trejaże, kryptoporty-
ki, pergole, kolumnady, ptaszarnie, wazy. Liczne specyficzne atrakcje – obmyślane 
dla sytuacji ogrodowych, takie jak: zwierzyńce, gry wodne, naumachie – podnosiły 
ich rangę jako miejsc wypoczynku i rozrywki. Odrębną grupę stanowiły wielko-
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przestrzenne systemy obiektów willowo-ogrodowych, budujących struktury krajo-
brazowe, a także świadome parkowe zagospodarowania brzegów rzek (np. Tybru 
w Rzymie).

[B] Odzwierciedlając tendencje artystyczne epoki, ogrody jednocześnie pobu-
dzały do rozwoju postaw wpływających na kształt kulturowy rzymskich funda-
mentów cywilizacji Europy Zachodniej. Na plan pierwszy wysunęło się utrwalenie 
profesjonalnych zainteresowań wiedzą botaniczną i doskonalenie technik ogrodni-
czych, sadowniczych, rolnych jako poważnej dziedziny nauki. Traktaty teoretyczne 
Pliniusza Starszego i Pliniusza Młodszego stworzyły podstawy rozwoju prawidło-
wej pielęgnacji roślin użytkowych, pozostając aktualne w Europie aż do XIX w. (np. 
szczepienie drzew owocowych wg wskazań Pliniusza Starszego). Pochwała życia 

Il. 13. Ogrody Alcazaru, Hiszpania, fot. Ł. Moszkowicz 
2012

Ill. 13. Alcazar gardens, Spain, photo by Ł. Moszkowicz 
2012

IIl. 14. Renesansowy komponowany krajobraz willowy 
okolic Fiesole pod Florencją, fot. K. Hodor 2007

Ill. 14. Renaissance composed residential landscape 
around Fiesole, near Florence, photo by K. Hodor 2007

Il. 15. Zrekonstruowany renesansowy ogródek 
zamkowy w Pieskowej Skale, fot. A. Mitkowska 2007

Ill. 15. Reconstructed Renaissaince castle garden in 
Pieskowa Skała, photo by A. Mitkowska 2007
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wiejskiego jako ucieczki od niekorzystnych zdrowotnie warunków miejskich, gło-
szona m.in. w Bukolikach Wergiliusza (I w. przed Chrystusem), wpływała na popu-
larność willi wiejskich i podmiejskich (villa suburbana), rozwijających się w okresie 
rzymskim, a później w renesansie i z wielkim natężeniem w XVIII w. jako potężny 
ruch społeczno-gospodarczy i artystyczny. Podmiejskie ogrody willowe, grupowane 
w większe zespoły terytorialne, budowały użytkowe krajobrazy harmonijne. Wraz 
z pasmami nadrzecznej zieleni komponowanej wytyczały kierunki oficjalnie rozwi-
jającej się dopiero od 2 połowy XIX w. „architekturę krajobrazu”, rozumianą jako 
poszukiwanie i budowanie piękna w otoczeniu (środowisku życiowym) człowie-
ka. W tym samym nurcie znalazły się latyfundia charakterystyczne dla końcowego 
okresu istnienia zachodniego Imperium Rzymskiego. Wokół siedziby mieszkalnej 
z ogrodem ozdobnym rozciągały się wielkoprzestrzenne tereny upraw rolnych, 
a więc obszarów produkcyjnych, kształtowanych z troską o ich harmonijną postać 
krajobrazową. Słynna willa Hadriana z ogrodami rezydencjonalnymi w Tivoli pod 
Rzymem (II w. po Chrystusie) stała się prekursorskim ogrodowo-parkowym zapi-
sem „pamięci” historycznej, formalnym nawiązaniem do wcześniejszych dokonań 
kultur objętych wpływami rzymskimi w ramach prowincji wschodnich. W później-
szej kulturze Europy Zachodniej koncepcja ta znalazła sakralne zastosowanie w ru-
chu kalwaryjskim, związanym stylowo z renesansem i manieryzmem oraz przede 
wszystkim z barokiem. Doniosłą rangę kulturową zyskały kameralne ogrody domo-
we w postaci – zamkniętej ścianami obiektu architektonicznego – prywatnej strefy 
wypoczynku, zwanej perystylem rzymskim. Formalnie dały zaczątek komponowa-
niu wirydarzy średniowiecznych, stanowiących jeden z obyczajowych wyróżników 
chrześcijańskiej Europy. W cywilizacji rzymskiej utrwaliła się obyczajowa postawa, 
związana z zamożnymi warstwami społeczeństwa, traktowania własnego prywat-
nego ogrodu (miejsca przyjemności) jako centrum życia rodzinnego i elitarnie to-
warzyskiego oraz jako obszar do prowadzenia własnej, kameralnej pracy intelek-
tualnej. Wedle rzymskich koncepcji, z inspiracji rozważaniami Pliniusza Starszego 
z jego Historii naturalnej, od czasów Juliusza Cezara ogrody zdobiono „rzeźbami” 
kształtowanymi w materialne roślinnym. Zjawisko to, znane pod nazwą art topiary 
(ars topiaria), rozpowszechniało się w epoce renesansu, baroku i występuje w ogro-
dach wszystkich kontynentów do dzisiaj. Kształtowanie i utrzymywanie elementów 
„topiarycznych” wymaga wielkiej staranności, umiejętności ogrodniczych i talentu 
rzeźbiarskiego. W cywilizacji rzymskiej zajmowali się nimi „topiariusze”, którzy 
wedle niektórych europejskich badaczy sztuki ogrodowej organizowali się w grupy 
w celu dochodzenia swych praw pracowniczych. Budowali w ten sposób w ramach 
swej działalności ogrodniczej podwaliny pod ruchy pracownicze, współcześnie zna-
ne jako związki zawodowe19.

19 Za poglądami profesora Aleksandra Böhma, sprecyzowanymi w ramach lektury: A. Böhm, The 
Oxford Companion of Gardens, Oxford 1991, oraz M. Charageat, Sztuka ogrodów, Warszawa 1978. 
Por. A. Böhm, Architektura krajobrazu i jej początki, Kraków 1994, s. 15, 145, przyp. 22, 23. Zna-
komite omówienie tendencji artystycznych ogrodów rzymskich (jednak z pominięciem nurtu ars 
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c. Średniowiecze

[A] W epoce średniowiecza, przede wszystkim w jego okresie rozwiniętym, tj. od 
XII do XV w., sztuka ogrodowa towarzyszyła ośrodkom feudalnego porządku epoki, 
a więc zamkom rycerskim. Najintensywniej rozwijała się w ramach kompleksów 
kościelno-klasztornych (zwłaszcza katolickich). Te czerpały z doświadczeń późno-
rzymskich i epoki karolińskiej, a także tradycji i dokonań ogrodowych islamu. Mode-
le kwaterowych ogrodów ozdobnych i użytkowych (zwierzyńce, sady, warzywniki, 
zielniki, winnice, cmentarze klasztorne) wykrystalizowały się w ośrodkach bene-
dyktyńskich. Rozbudowywane twórczo przez cystersów osiągnęły wysoki poziom 
kompozycyjny, ogrodniczy, techniczny i inżynierii wodnej. Zakładane jako obiekty 
o charakterze zamkniętym, izolowanym od otoczenia (hortus conclusus), operowa-
ły bogactwem materiału roślinnego, dobieranego wedle dogłębnej znajomości jego 
botanicznych właściwości. Marginalnie, ale w znaczącym stopniu, wystąpił w śre-
dniowieczu również nurt ogrodów swobodnych, krajobrazowych, reprezentowany 
przez ogrody arabsko-sycylijskie i prowansalskie. Te ostatnie wprowadzały sztukę 
ogrodową w stylistykę renesansową, zapowiadając koncepcje „idealne” i rozwijają-
cą się poetycką wrażliwość na piękno krajobrazów.

[B] Kulturotwórcze osiągnięcia średniowiecznej sztuki ogrodowej wyjątkowo 
mocno związały się z monastycyzmem chrześcijańskim20. Warto pamiętać, że w re-
gule benedyktyńskiej zapisano obowiązek posiadania ogrodu, przeznaczonego do 
stałego użytkowania i pielęgnowania przez zakonników. Ogrody, choć zwłaszcza 
w pierwszych stuleciach średniowiecza skromne kompozycyjnie, stanowiły manife-
stację naczelnej postawy życiowej benedyktynów, zapisanej słowami: ora et labora 
(‘módl się i pracuj’). Dewiza ta wyznaczyła jeden z ważniejszych, ciągle obecny 
w chrześcijańskiej kulturze europejskiej, modeli realizowania istoty człowieczeń-
stwa. W wymiarze materialnym powszechnie znana i niekwestionowana jest kulturo-
twórcza i cywilizacyjna ranga cysterskich zgromadzeń zakonnych, wynikająca z ich 
aktywności gospodarczej, technicznej, artystycznej (architektura), a nade wszystko 
doskonalenia i szerokiego propagowania technik rolnych i ogrodniczych. Co więcej, 
cystersi w ramach swej wewnętrznej organizacji stworzyli europejską strukturę po-
wiązań i „kanałów” wymiany informacji i doświadczeń, łącząc pod wspólnymi war-
tościami całość terytoriów świata zachodniego. W centrum kompleksu klasztornego, 
otoczonego rozłogiem pól uprawnych gospodarstwa rolnego, urządzano sekwencje 
ogrodów ozdobnych z wirydarzem, otoczonym ścianami obiektów architektonicz-
nych świątyni i części mieszkalnej. Sam wirydarz stał się najbardziej charaktery-
stycznym typem ogrodu średniowiecznego. Jednownętrzowy, rozmierzany był na 

topiaria) znajdujemy w publikacji: K. Rozmarynowska, W cieniu rzymskiego ogrodu, [w:] Zachód. 
Ogrody – zwierciadła kultury, op. cit., s. 59-91.

20 Całościowy obraz monastycyzmu europejskiego w jego historycznym rozwoju, z uwzględnieniem 
zagadnień ogrodowych, znajdujemy w: K. Krüger, Klasztory i zakony. 2000 lat kultury i sztuki chrze-
ścijańskiej, Ożarów Mazowiecki 2009.
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planie krzyża greckiego, łacińskiego lub św. Andrzeja (przekątniowego). Przezna-
czony do kontemplacji i modlitwy stanowił w strukturze ogrodowej zamkniętą stre-
fę sacrum. Pełnił jednocześnie funkcje czysto użytkowe, ze studzienką pośrodku 
i ziołami leczniczymi w kwaterach. Prosty w zamyśle kompozycyjnym, piękno swe 
często zawdzięczał jakości artystycznej ścian otaczających go obiektów architek-
tonicznych, ale także starannemu wyważeniu proporcji kwater ogrodowych i ście-
żek spacerowych. To właśnie formalny motyw wirydarzowy przez kilka następnych 
stuleci pozostawał podstawowym przestrzennym modułem kompozycyjnym, który 
w zwielokrotnieniu tworzył układy planistyczne ogrodów renesansu w stylistyce 
all’italiana i baroku, a nawet jeszcze w XIX w. – zarówno w obiektach klasztor-
nych, jak i świeckich – rezydencjonalnych. Podkreślał również interpretowanie dzieł 
ogrodowych w kategoriach sacrum oraz nierozerwalnego związku tworzywa roślin-
nego ze strukturami budowlanymi i zdobnictwem architektonicznym. Do perfekcji 
doprowadzony język symboli przekształcał ogrody w nośnik i dydaktyczny instru-
ment głoszenia wartości uniwersalnych, fundamentalnych dla życia człowieka. Już 
w początkach monastycyzmu ogrody klasztorne i pustelnicze stanowiły manifesta-
cję nadzwyczajnej wrażliwości na piękno przyrody. Wedle koncepcji św. Bazylego 
z Cezarei (IV w.), autora przedbenedyktyńskiej reguły zakonnej opartej na pracy 
i modlitwie, ogród powinien stanowić zieloną „wyspę” wśród dzikiego krajobra-
zu. Otoczony ścianami lasów, wypełniany miał być bogactwem barwnych kwiatów 
i śpiewającymi ptakami. Nurt ten rangę wybitną, ponadczasową zyskał za sprawą 
„proekologicznych” postaw życiowych św. Franciszka z Asyżu, na stałe wkraczając 
w świadomość społeczeństw europejskich. W okresie rozwiniętego średniowiecza 
kraje północno-zachodnich obszarów basenu Morza Śródziemnego intensywnie pe-
netrowane były przez kulturowe i cywilizacyjne oddziaływania świata arabskiego. 
Szczególnie mocno wpływy te zaznaczyły się na Sycylii, gdzie rozwinął się typ 
parków krajobrazowych oferujących estetykę arabską (m.in. „jubilerskie” elementy 
drogich szlachetnych kamieni i metali wplatane w substancję roślinną) oraz finezyjne 
efekty zapachowe, światłocieniowe, ruchów wiatru na taflach wody, eksponowanie 
reliktów „archeologicznych”. Niosły one ze sobą nieznane jeszcze wtedy rejonom 
południowej części Półwyspu Apenińskiego wysoko rozwinięte techniki meliora-
cyjne (irygacyjne) oraz plantacje introdukowanych na te tereny roślin egzotycznych. 
Bawełna, daktyle, banany, cedry, pomarańcze, morele, brzoskwinie stopniowo sta-

Il. 16. Zachowane renesansowe krajobrazy willowo-rolnicze okolic Florencji, fot. K. Hodor 2007

Ill. 16. Retained, Renaissance residential-agricultural landscapes around Florence, photo by K. Hodor 2007
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wały się uznawanymi za gatunki rodzime, charakterystycznie włoskie. Doświadcze-
nia arabsko-sycylijskie w znaczącym stopniu włączone zostały w asortyment form 
kompozycyjnych ogrodów renesansu i manieryzmu włoskiego.

d. Renesans (włoski styl ogrodowy)

[A] Stylistyka renesansowa, zapowiadana już w końcowym okresie średniowie-
cza, tj. w XIV w. (Trecento), rozwinęła się przede wszystkim w XV (Quatrocento) 
i XVI w. (Cinquecento), oferując bogatą gamę kompozycji formalnie wyrafinowa-
nych, pełnych lekkości, wdzięku i wątków żartobliwych, operujących elementami 

Il. 17. Zrekonstruowane renesansowe ogrodu zamku Vil-
landry (zamki nad Loarą), fot. J. Mitkowski 2005

Ill. 17. Reconstructed Renaissance gardens of Villandra 
Castle (castles of the Loire), photo by J. Mitkowski 2005

Il. 18. „Szpaler” grabowy renesansowego ogrodu dworu 
Konopków w Mogilanach pod Krakowem, fot. A. Mit-
kowska 1975

Ill. 18. Hornbean lane of the Renaissance garden of 
Konopka’s manor in Mogilany near Cracow, photo by A. 
Mitkowska 1975

Il. 19. Widok z rejonu Lanckorony na dominantę klasztor-
ną parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
fot. A. Mitkowska 2008

Ill. 19. The view from the surroundings of Lanckorona on 
the monastic dominant of the Pilgrimage Park in Kalwaria 
Zebrzydowska, photo by A. Mitkowska 2008
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architektonicznymi i rzeźbiarskimi najwyższej klasy artystycznej. Traktowane jako 
miejsca prywatne (z obligatoryjnym przydomowym intymnym giardino segreto), 
pełniły ważną rolę prestiżową i przeznaczane były zwłaszcza do elitarnych zabaw 
dworskich i szlacheckich. Nadawano im również rangę instrumentu „odradzania” 
sztuk kultur antycznych. Za klasycznie renesansowe uznawane są ogrody kwatero-
we all’italiana, rozplanowane na wspominanych już średniowiecznych motywach 
wirydarzowych. Dominowała w nich, przejęta ze starożytności rzymskiej, zgodność 
kompozycyjna struktur architektonicznych z tworzywem roślinnym. Najliczniejszą 
grupę tworzyły ogrody rezydencjonalne typu villa suburbana, znane w starożytno-
ści, lecz w renesansie doprowadzone do perfekcji funkcjonalnej, formalnej i tre-
ściowo-symbolicznej. Podobnie jak w kulturze rzymskiej, grupowane w większe 
kompleksy terytorialne, tworzyły wyraziste obszary harmonijnych krajobrazów 
komponowanych. Wykorzystując zastane walory topograficzne i przyrodnicze, 
zwłaszcza w układach tarasowych (Cinquecento), wielownętrzowych, w grę kom-
pozycyjną włączały odległe atrakcje widokowe zarówno kulturowe (kopuły, wieże 
kościelne, zamki średniowieczne okolicznych terenów), jak i naturalne (łańcuchy 
górskie, kompleksy leśne, skały, wody morskie, tafle jezior). Atrakcje te podziwia-
no z rozbudowanej w renesansie włoskim formy belwederu ogrodowego, będące-
go specjalną budowlą z platformą widokową. Wyposażane były w liczne artefakty 
i specyficzne elementy funkcjonalno-formalne takie jak: architektura ogrodowa, 
rzeźba ogrodowa, fontanny, groty, labirynty, kolumnady, eksedry, teatry ogrodowe, 
rampy, schody terenowe, balustrady, mury oporowe, boskiety, zielone ściany, nim-
fea, naumachie. W nurcie dydaktycznym, w nawiązaniu do rozwoju badań nauko-
wych, zakładano liczne ogrody botaniczne, utrzymywane zazwyczaj w stylistyce 
all’italiana. Kategorię specjalną stanowiły, urządzane na tarasach terenowych oraz 
na koronach dawnych, średniowiecznych fortyfikacji, ogrody wiszące, zadziwiające 
swym nieoczekiwanym usytuowaniem ponad głowami widzów.

[B] Zgodnie z istotą twórczości renesansu włoskiego (i europejskiego), także 
w dziełach ogrodowych tej epoki skupiano się na poszukiwaniu piękna idealnego. 
Istotę piękna określano w ramach, nawiązujących do tradycji greckich, koncepcji 
Leona Battisty Albertiego, twórcy rozwiniętych wizji kształtowania ogrodów pod-
miejskich rezydencji willowych (villa suburbana). Programowo zmierzano do uzy-
skiwania idealnej harmonii, wynikającej z zastosowania prawidłowych proporcji 
poszczególnych składowych dzieła. Ideały te z powodzeniem stosował i doskonalił 
Andrea Palladio (XVI w.), który dla willi podmiejskich zalecał (i realizował w re-
gionie Veneto) idealnie harmonijny związek ogrodu i otaczających go krajobrazów. 
Troska o wysoki poziom artystyczny ogrodów i krajobrazów wyznaczyła długofalo-
we kierunki dostrzegania znaczenia piękna dla psychiki człowieka. Zalecane przez 
autorów traktatów teoretycznych otwieranie ogrodów na zastane sytuacje pejzażo-
we rozwijało nowoczesne koncepcje traktowania krajobrazu jako miernika jakości 
życia (systemy willowe, harmonijne krajobrazy gospodarstw rolnych). Nasilały się, 
intensywniej rozwinięte w stylistyce manierystycznej (2 połowa XVI w.), tendencje 
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do uznawania fragmentów terenu i dzikiej przyrody wprost za teren ogrodowy. Za 
sprawą zapoczątkowanych przez Kreszczentyna (XIII/XIV w.) modelowych propo-
zycji kształtowania ogrodów, publikowanych (podobnie jak w okresie rzymskim) 
w traktatach naukowych dotyczących rolnictwa i architektury, zrodziła się aktual-
na do dzisiaj metoda formowania ogrodów i terenów krajobrazowych o charakterze 
parkowym, stanowiąca wypadkową wieloaspektowych prac studialnych, wizji po-
etyckich, talentu projektanta i zaangażowania „inwestora” (Alberti, Martini, Fila-
rete, Colonna). Fascynacja starożytnymi dokonaniami, spleciona ze świadomością 
wagi działań studialnych (naukowych), prowadziła do wykonywania przez twórców 
ogrodowych badań terenowych w strefach pozostałości kompozycji rzymskich (Do-
mus Aurea, willa Farnesina), dając zaczątek nowoczesnej archeologii. Do tworzywa 
roślinnego podchodzono profesjonalnie, ze znajomością gatunków rodzimych i in-
trodukowanych egzotów. Szerokiemu propagowaniu tej wiedzy służyły rozwijające 
się w miejskich ośrodkach kultury i nauki (m.in. Ferrara, Florencja, Padwa) ogro-
dy botaniczne, stanowiące zespolenie estetycznych zasad komponowania ogrodów 
z ich funkcjami dydaktycznymi. W wymiarze światowym stały się one stałym, ak-
tualnym także i dzisiaj instrumentem edukacyjnych działań na rzecz społeczeństw. 
Za koncepcję modelową tej kategorii ogrodów uznawana jest wyspa Citera (Kythe-
ra), stanowiąca poetycką wizję Francesco Colonny (2 połowa XV w.), nakreśloną 
w Hypnerotomachii Poliphili. Wiedza i umiejętności oraz eksperymenty techniczne 
i konstrukcyjne swój poligon doświadczalny znajdowały w ogrodach rezydencjonal-
nych. To wtedy dobitnie wskazano rangę możliwości technicznych w celu uzyskiwa-
nia wyrafinowanych efektów kompozycyjnych. Technika w służbie sztuce budowa-
ła zaskakujące sytuacje architektoniczne i rzeźbiarskie, podnoszące piękno wnętrz 
ogrodowych (kolumnady, mury oporowe, rampy terenowe). Najznakomitsze efekty 
estetyczne, połączone z elementami niespodzianki, uzyskiwano w skomplikowa-
nych, mocno rozbudowanych systemach hydrotechnicznych, zwanych grami wod-
nymi. Tworzywo wodne, ujęte w ramy atrakcyjnych form rzeźbiarskich i skompli-
kowanych urządzeń hydrotechnicznych, budowało scenerie ogrodowe o wysokich 
walorach artystycznych. Popularny w renesansie typ ogrodów wiszących stał się 
inspiracją dla dalszych poszukiwań w zakresie wprowadzania roślinności w struktu-
ry zwartej zabudowy miejskiej. Ciągle pozostaje wytyczną w urządzaniu współcze-
snych, istotnych dla podnoszenia jakości życia w układach urbanistycznych, ogro-
dów: dachowych, pionowych i ścian zielonych.

e. Manieryzm (epoka renesansu, Cinquecento)

[A] W epoce Cinquecento, w 2 połowie XVI w., równolegle z czystymi formami 
renesansu włoskiego (all’italiana), rozwinął się manierystyczny styl ogrodowy. Wy-
rastając z tendencji epoki humanizmu i odrodzenia kultury Grecji i Rzymu, w isto-
cie swojej stał się manifestacją przełamywania i odchodzenia od formalnych zasad 
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kompozycyjnych włoskiego stylu ogrodowego, rezygnacji z obowiązujących sche-
matów i antycznych kanonów piękna. Głosząc pochwałę ideału gentiluomo, czyli 
człowieka wykwintnego, doskonale edukowanego erudyty, obeznanego w dobrych 
manierach, z wytwornym smakiem (gustem) i wyrafinowanym wyczuciem form – 
twórcy dzieł manierystycznych za cel naczelny postawili sobie osiąganie piękna 
przewyższającego estetykę czysto renesansową. W ogrodach tej stylistyki twórczo 
rozbudowywano wzorce zgeometryzowanej klasyki renesansowej na rzecz wyraźnej 
swobody planistycznej. Wnętrza ogrodowe pełne były spontaniczności, form orygi-
nalnych, niekonwencjonalnych i zaskakujących, eksponowania natury w jej formach 

Il. 20. Taras widokowy ciągu schodów terenowych 
w kalwarii Bom Jesus di Braga, fot. K. Łakomy 2008

Ill. 20. Observation deck of the terrain stairs sequence in 
Bom Jesus di Braga Calvary, photo by K. Łakomy 2008

IIl. 21. Struktura inżynierska ciągu monumentalnych 
schodów terenowych kalwarii Bom Jesus di Braga, fot. 
K. Łakomy 2008

Ill. 21. Engineering structure of the monumental terrain 
stairs sequence in Bom Jesus di Braga Calvary, photo by 
K. Łakomy 2008

Il. 22. Leśny park pielgrzymkowy kalwarii w Wejherow-
ie (Pomorze Gdańskie), fot. K. Fąfara 2006

Ill. 22. Silvan pilgrimage park in the Wejherowo Calvary 
(Gdańsk Pomerania), photo by K. Fąfara 2006
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pierwotnych. Nastroje tajemniczości potęgowane były grupami rzeźb z tufów wul-
kanicznych, w pozach niespokojnych, wyłaniających się z gęstej roślinności, a także 
starannie komponowanymi efektami światłocieniowymi. Chętnie stosowano nimfea, 
groty ogrodowe i inne oryginalne obiekty architektoniczne (kaplice, młyny), a także 
gry wodne, strumienie z kaskadami, „łańcuchy” wodne. Finezyjne powiązania wi-
dokowe między częściami ogrodu wyprowadzano również daleko poza świadomie 
zacierane granice obiektu, wykorzystując efekty widoków zapożyczonych. Wiązane 
z lokalnymi sytuacjami przyrodniczymi i tradycjami historycznymi, nasycane były 
wątkami treściowymi i symbolicznymi, elementami narracyjnymi o tematyce filo-
zoficznej, religijnej i historycznej. Ciągle niedoceniane przez badaczy sztuki ogro-
dowej, w istocie swojej stanowiły pełną już i dojrzałą zapowiedź krajobrazowego 
nurtu ogrodowego, rozwijającego się dopiero dwa stulecia później, a nazywanego 
stylem angielskim. Dzieła manierystyczne realizowały integralne zespolenie war-
tości przyrody i kultury (materiału roślinnego z architekturą i innymi artefaktami). 
Ogród stanowił świadomy splot elementów natury, sztuki, techniki i nauki (np. willa 
Castello pod Florencją, willa Demidoff w Pratolino).

[B] Przyjęcie jako naczelnej postawy twórczej genius loci, tj. wydobywanie przez 
projektanta zastanych walorów miejsca, kierowało uwagę użytkowników ku doko-
naniom epok minionych, budując postawy szacunku dla tych osiągnięć, i zachęcało 
do utrzymywania ciągłości tradycji regionu. W ogrodach manifestowano „pamięć hi-
storyczną” i pochylano się nad świadectwami archeologicznymi. Na przykład willa 
Petraina na obrzeżach Florencji, należąca do słynnej grupy podmiejskich rezydencji 
willowych rodu Medyceuszy, stała się symbolem rozumnego gospodarowania tere-
nami rolnymi, których urządzenie zespolono ze śladami gospodarstwa rzymskiego, 
akcentując dobitnie tożsamość kulturową regionu. We współczesnej teorii „architek-
tury krajobrazu” stale poszukujemy metod uzyskiwania takich właśnie efektów for-
malnych i ideowych, wysoko cenionych w ramach tendencji rozwojowych poszcze-
gólnych krajów wspólnoty europejskiej (Unii Europejskiej). W takim podejściu do 
dzieła ogrodowego, zespolonego w nierozerwalną całość formalną z kubaturami 
mieszkalnymi i rozłogami pól uprawnych, rysowały się przyszłościowe koncepcje 
urządzania struktur przestrzennych w postaci produkcyjnych krajobrazów parko-
wych, w pełni harmonijnych, budujących przyjazne człowiekowi otoczenie (śro-
dowisko życia). W polu zainteresowań twórców renesansowych znalazły się wątki 
treściowe, w tym religijne, nadające kompozycjom ogrodowym charakteru sacrum 
krajobrazowego (np. Sacro Bosco w Bomarzo, ogrody Medyceuszy w Pratolino – 
dziś nazywane willą Demidoff). To właśnie stylistyka manierystycznego świętego 
parku najchętniej stosowana była w zapoczątkowanym pod koniec XV w., a inten-
sywnie rozwijającego się od końca XVI w. nurcie plenerowych sanktuariów kal-
waryjskich21. Te, stanowiąc splot elementów przyrodniczych i architektonicznych, 
stawały się charakterystycznymi znakami w krajobrazie, manifestującymi katolickie 

21 A. Mitkowska, Polskie kalwarie, op. cit., passim.
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wartości życiowe. Typologicznie, mieszcząc się w kategorii dzieł ogrodowych, licz-
nie zakładane były w wielu krajach europejskich (Włochy, Hiszpania, Austria, Sło-
wacja, Polska, Węgry)22. Realizując naczelne założenia religijne i kultowe, niejako 
mimochodem wniosły istotny wkład w kulturę europejską (i światową). Stały się 
m.in. wzorcem dla współcześnie rozwijającej się „turystyki pielgrzymkowej”. Dały 
szerokim rzeszom ludności klas niższych piękne obszary parkowe, nasycone często 
znakomitymi dziełami architektonicznymi (kościoły i kaplice kalwaryjskie), rzeź-
biarskimi i malarskimi (wyposażenie kościołów i kaplic pielgrzymkowych), funk-

22 Atlante dei Sacri Monti, op. cit., passim.

Il. 24. Barokowe ogrody rezydencjonalne Charlotenburg, 
fot. K. Łakomy 2007

Ill. 24. Baroque residential gardens Charlotenburg, photo 
by K. Łakomy 2007

Il. 25. Wirydarz barokowy w Braga (Portugalia), fot. K. 
Łakomy 2008

Ill. 25. Baroque viridary in Braga (Portugal), photo by K. 
Łakomy 2008

Il. 23. Oś kompozycyjna (aleja ogrodowa) barokowej 
części Ogrodów Boboli we Florencji, fot. K. Hodor 2007

Ill. 23. Compositive axis (garden avenue) of the Baroque 
part of Boboli Gardens in Florence, photo by K. Hodor 
2007
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cjonując jako tereny powszechnie dostępne, przeznaczone dla demokratycznego 
użytkowania. Realizując naczelne ideowe założenia koncepcji kalwaryjskiej w po-
staci narracji scen Męki Chrystusa i założeń religii chrześcijańskiej, stały się wzor-
cem dla chętnie dziś zakładanych dydaktycznych parków tematycznych. Pomyślane 
jako terytorialna strefa sacrum, z pobudek religijnych stawały się obszarami pełnej 
ochrony przyrody, wyprzedzając o trzy stulecia koncepcje tworzenia rezerwatów 
przyrody i parków narodowych.

f. Barok (francuski styl ogrodowy)

[A] Epoka baroku przyniosła dzieła ogrodowe uznawane za najbardziej spektaku-
larne wśród wszystkich dokonań w tej kategorii. Związane z gloryfikacją życia bogatej 
szlachty, magnaterii i dworów królewskich, a także postawami hedonizmu, zaowocowa-
ły wielkoprzestrzennymi obiektami rezydencjonalnymi. Na pierwszy plan wysuwała się 
chęć uzyskiwania maksymalnego bogactwa, ozdobności i koncepcji budowania dzieła 
sztuki, czyli tworu człowieka lekceważącego istniejące już walory miejsca (przyrodni-
cze i kulturowe). Pomimo realizowania programowych tendencji do pełnej dominacji 
człowieka nad przyrodą, w praktyce znaczna część ogrodów barokowych (zwłaszcza 
w szkole włoskiej) odznaczała się mistrzowskimi efektami „dialogu” z otaczającymi go 
krajobrazami zarówno miejskimi, jak i otwartymi (zielonymi). Wiodące pozostawało dą-
żenie do uzyskiwania efektów scenograficznych oraz iluzjonistycznych, w tym formo-
wanych kulisowo zielonych ścian, optycznie wydłużających często wielokilometrowe 
osie kompozycyjne, rozbudowywane w systemy kanałów ogrodowych. Konstruowano 
„zielone” salony do zabaw dworskich, wypełniano kompozycje grupami rzeźbiarskimi 
najwyższej klasy artystycznej i sztukami wodnymi (fontanny, kaskady, teatry wodne, 
baseny, nimfea, tarasy, monumentalne mury oporowe z balustradami, zdobione detalem 
architektonicznym o charakterze pałacowym, cieplarnie). Charakterystyczne było wyra-
finowane i skomplikowane zdobienie parterów (kwater ogrodowych). Układy osiowe, 
promieniste (gęsie stopki), zwielokrotnione nasadzenia alejowe, monumentalne szpale-
ry, sekwencje gabinetów, boskiety, labirynty ogrodowe oferowały widzowi swoisty sty-
lizowany i wyidealizowany „spektakl natury”, modelowanej wedle wizji artystycznej, 
z zastosowaniem skomplikowanych form topiarycznych, podkreślany efektami świa-
tłocieniowymi i kontrastami kolorystycznymi. Większość ogrodów rezydencjonalnych, 
zwłaszcza szkoły francuskiej („lenôtowskiej”), izolowano od majątków ziemskich (go-
spodarstw rolnych), koncentrując się na uzyskiwaniu efektów prestiżowych i zabawo-
wych. Popularne były, chętnie użytkowane, zwierzyńce i menażerie. Odcinając się od 
źródeł finansowania, dających możliwość utrzymania tak rozbudowanych obiektów, za-
początkowano mechanizmy zmierzające do kryzysu sztuki ogrodowej. Fascynacja nad-
mierną geometryzacją i symetrią zaprowadziła stylistykę ogrodową ku formom klasycy-
stycznym, w których zagubiono piękno kompozycyjne, charakterystyczne dla wiodącej 
w sztuce ogrodowej baroku szkoły „lenôtowskiej”.
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[B] Choć we wszystkich dotychczasowych epokach stylowych, poczynając od kul-
tur starożytnych, kompozycje ogrodowe stawały się specyficznymi dziełami sztuki, 
to dopiero twórcy obiektów barokowych programowo i faktycznie nadali tej katego-
rii artystycznej działalności rangę w pełni uprawnionego tworu geniuszu projektanta. 
Zapoczątkowali zatem ważny nurt budowania w świadomości społecznej doceniania 
aspektów estetycznych rozmaitych typów terenów zieleni komponowanej. Co więcej, 
pojawiło się programowe realizowanie dojrzałej koncepcji budowania postaci i wnętrz 
krajobrazowych (w tym ogrodowych) wedle wszechobecnej w twórczości barokowej 
zasady syntezy sztuk (Gesamtkunstwerk). Oba wspomniane nurty w kolejnych epo-
kach, z mniejszym lub większym powodzeniem, próbowano realizować w różnych 

Il. 26. Późnobarokowy wirydarz w średniowiecznym 
klasztorze Santa Chiara w Neapolu, fot. A. Mitkowska 
2009

Ill. 26. Late Baroque virydary in medieval monastery San-
ta Chiara in Naples, photo by A. Mitkowska 2009

Il. 27. Barokowe fragmenty ogrodów królewskich w Wi-
lanowie, fot. K. Hodor 2006

Ill. 27. Baroque part of the royal gardens in Wilanów, pho-
to by K. Hodor 2006

Il. 28. Parter rokokowego ogrodu pałacowego w Curria 
(Portugalia), fot. Ł. Moszkowicz 2012

Ill. 28. Ground-flor of the rococo palace garden in Curria, 
photo by Ł. Moszkowicz 2012
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dziedzinach działalności artystycznej (architektura, urbanistyka, krajobraz i ogrody). 
Także współcześnie stanowią model, do którego próbują dochodzić specjaliści: archi-
tekci krajobrazu, planiści przestrzenni, urbaniści. Wspomniany już barokowy „dialog” 
z otoczeniem krajobrazowym budował fundamenty nowoczesnego podejścia do kształ-
towania wielkoprzestrzennych struktur terytorialnych (krajobrazowych), oferujących 
piękno krajobrazów kulturowych, tętniących różnymi sposobami ich użytkowania (w 
tym funkcjami produkcyjnymi). Wykorzystywano w nich na wielką skalę pejzażowe 
efekty scenograficzne, tak jak się to działo w różnych regionach Włoch, zwłaszcza 
jednak na terenach północnowłoskich (Piemont, Lombardia, Veneto, Liguria). Wyko-
rzystując uzyskiwane wtedy zachowane efekty kompozycyjne, współcześnie tworzo-
ne są strefy krajobrazów chronionych, m.in. takie jak Parco Fluviale del Po – Corona 

Il. 29. Drezno, Zwinger, partery ogrodowe rokowej rezy-
dencji, fot. K. Łakomy 2007

Ill. 29. Drezno, Zwinger, ground-flors of the rococo resi-
dential garden, photo by K. Łakomy 2007

Il. 30. Ikonografia rokokowych ogrodów klasztoru OO. 
Karmelitów na Piasku w Krakowie, fot. K. Hodor 2008

Ill. 30. The iconography of the Carmelite Fathers’ rococo 
gardens, Cracow, photo by K. Hodor 2008

IIl. 31. Partery haftowe rezydencji w Serra do Bussaco 
(Portugalia), fot. Ł. Moszkowicz 2012

Ill. 31. The embroidering garden ground-flors in the Serra 
de Bussaco residence, photo by Ł. Moszkowicz 2012
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Verde w Piemoncie („Park Rzeczny Padu – Zielony Pierścień”). Szczególnie znaczą-
cym osiągnięciem baroku stała się wprowadzana na szeroką skalę w struktury miej-
skie zieleń komponowana, uwzględniająca w takich układach przestrzennych również 
niektóre ogrody rezydencjonalne. Stała się ona zaczątkiem współcześnie urządzanych 
systemów zieleni miejskiej, istotnych dla podnoszenia jakości życia w obszarach in-
tensywnej miejskiej zabudowy. Co więcej, to wtedy zapoczątkowano faktyczną reali-
zację koncepcji konstruowania układów urbanistycznych, budowanych sekwencjami 
ogrodów ozdobnych, prywatnych i publicznych, splatanych w nierozerwalną całość 
z kanwą planistyczną wielkomiejskiej zabudowy układów urbanistycznych (baroko-
wy Rzym, Nancy, Paryż, Warszawa – Oś Saska).

Il. 32. Krajobrazowy fragment ogrodów Sanssouci, fot. K. 
Łakomy 2007

Ill. 32. Scenic part of the Sanssouci gardens, photo by K. 
Łakomy 2007

Il. 33. „Domek Gotycki” w ogrodach „Arkadia” pod Nie-
borowem, fot. M. Siewniak 2006

Ill. 33. “Gothic House” in the Arkadia gardens near Nie-
borów, photo by M. Siewniak 2006

Il. 34. Bangkok, współczesna stylistyka ogrodu daleko-
wschodniego, fot. J. Mitkowski 2008

Ill. 34. Bangkok, contemporary style of the Far Eastern 
garden, photo by J. Mitkowski 2008
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g. Rokoko (oświecenie), klasycyzm (romantyzm) – XVIII wiek, 1 połowa XIX 
wieku (angielski styl ogrodowy, krajobrazy rolne)

[A] Styl rokokowy w sztuce traktowany bywa zazwyczaj jako faza końcowa 
baroku. W istocie był krótkotrwałą, lecz wyrazistą tendencją kompozycyjną, prze-
ciwstawiającą się obowiązującym w XVII i 1 połowie XVIII w. takim cechom jak: 
monumentalność, masywność bryły, stosowanie antycznych porządków architekto-
nicznych. W sztuce ogrodowej stopniowo rezygnowano z wielkiej skali obiektów, 
bezwzględnego rygoru geometrycznego i prostokreślnej osiowości na rzecz budo-
wania kameralnych wnętrz ogrodowych, o lekkiej, często frywolnej ornamentyce, 
a przeznaczonych do zabaw, wypoczynku i wyciszenia. Wyraźnie zmierzano ku for-
mom naturalnym, delikatnie stylizowanym, z zastosowaniem krzywizn wklęsło-wy-
pukłych i eliptycznych oraz kształtów wachlarzowych, budując zaczątki formalnych 
rozwiązań stylu angielskiego (krajobrazowego). Zwrot ku kolejnemu w historii ogro-
dów odkrywaniu walorów natury, tworzeniu nastrojów bukolicznych i arkadyjskich, 
poetyckich i melancholijnych oraz dynamicznemu, nieregularnemu kształtowaniu 
roślinności – zapowiedział pełną romantyczną nieregularność „angielskiego” ogro-
du krajobrazowego. Dominującym typem kompozycji ogrodowych stylu angielskie-
go pozostawały obiekty rezydencjonalne, sprzężone z terytoriami majątków ziem-
skich (gospodarstw rolnych). W obiektach tych, zgodnie z założeniami wiodącej dla 
stylu angielskiego, a znanej z epok wcześniejszych, twórczej postawy genius loci, 
mocno akcentowano zastane sytuacje topograficzne, realizując w różnych okresach 
i regionach kategorie estetyczne picturesque, beautiful i sublime. W kompozycjach 
ogrodowych (parkowych) operowano zatem głównie materiałem roślinnym wzbo-
gacanym elementami wodnymi (jeziora, strumienie, „rzeka angielska”), zmierzając 
do uzyskiwania nastrojów inspirowanych wyobraźnią twórców malarstwa pejzażo-
wego Włoch XVI i XVII w. oraz brytyjskich (i europejskich) XVIII i XIX w.

[B] W nawiązaniu do pojawiających się we włoskim kręgu kulturowym już w 2 poło-
wie XVI w. tendencji ogrodowych gentiluomo, człowiek miał stać się mistrzem kształto-
wania krajobrazu i obserwatorem przyrody. Punkt ciężkości sztuki ogrodowej przesunął 
się zatem z formowania wyrafinowanych, ozdobnych kompozycji o charakterze czysto 
zabawowym, towarzyskim, elitarnym i prestiżowym na kształtowanie krajobrazów par-
kowo-rolnych i ogrodów rezydencjonalnych, stanowiących centrum majątków ziemskich 
(gospodarstw rolnych). Styl angielski w pełni rozwinął więc postawy stałego poszuki-
wania harmonijnych postaci krajobrazu kulturowego (funkcjonalnego, produkcyjnego), 
wskazując faktyczne początki nowoczesnej „architektury krajobrazu”. To wtedy zaczęły 
rozwijać się ruchy świadomego „upiększania” krajobrazów, zarówno otwartych (zie-
lonych), jak i miejskich – rozwijających się intensywniej w miastach XIX w. Tenden-
cje te do dzisiaj stanowią inspirację dla poszukiwania metod estetycznego formowa-
nia środowiska życia człowieka. Zapoczątkowany w epoce oświecenia (koniec XVII 
– początek XIX w.) rozwój nowoczesnych badań naukowych przełożył się na wzmożone 
zainteresowanie właściwościami materiału roślinnego w ramach rozwoju nauk botanicz-
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nych. W kompozycjach ogrodowych miejsce znaczące zajęły ogrody botaniczne oraz 
specjalistyczne ich odmiany w postaci arboretów i ogrodów dendrologicznych. Te z kolei 
wpływały na dalszy rozwój specjalistycznych badań naukowych (dendrologia, arbory-
styka). W polskich realiach politycznych utraconej niepodległości ogrody rezydencjo-
nalne polskich rodów arystokratycznych za sprawą ich fundatorów i właścicieli (Izabela 
Czartoryska, Helena Radziwiłłowa) stawały się ważnymi centrami kultury i patriotyzmu, 
ośrodkami artystycznymi i intelektualnymi, pielęgnującymi polską kulturę i jej tradycje. 
Wpływały także na kształtowanie tendencji stylowych w architekturze. Na przykład po-
chodzący z końca XVIII w. Domek Gotycki z Grotą Sybilli w Arkadii pod Nieborowem 
uznawany jest za wczesny sygnał historyzmu w architekturze 2 połowy XIX w.

Il. 35. Krajobrazowy ogród rezydencjonalny w Galinach 
(Warmia), fot. A. Mitkowska 2005

Ill. 35. Scenic residential garden in Galiny (Warmia dis-
trict), photo by A. Mitkowska 2005

Il. 36. Roślinność Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, 
fot. A. Mitkowska 2005

Ill. 36. Vegetation of the Botanical Garden in Wroclaw, 
photo by A. Mitkowska 2005

Il. 37. Centralna część parku Jordana w Krakowie, fot. A. 
Mitkowska 2006

Ill. 37. Central part of the Jordans’ Park in Cracow, photo 
by A. Mitkowska 2006
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h. Historyzm, naturalizm, secesja – od 2 połowy XIX wieku do początku 
XX wieku (angielski styl ogrodowy, zieleń miejska)

[A] W konsekwencji postaw romantycznych do ogrodów wkraczały ponownie, 
mocno ograniczane w początkowym okresie stylu angielskiego, artefakty, w tym 
specjalne budowle architektoniczne w postaci ruin ogrodowych, nawiązujących 
do tradycji epok historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem własnej naro-
dowej historii. W krajach europejskich oznaczało to popularność eksponowania 
w ogrodach pamiątek średniowiecza (ruiny zamków gotyckich). Jak już wspo-
mniano, często pierwsze budowle neogotyku pojawiały się właśnie w kompozy-
cjach ogrodowych. W konsekwencji dalszego zainteresowania i fascynacji (często 
nadmiernej) właściwościami tworzywa roślinnego, kształty ogrodów zmierzały do 
form naturalistycznych oraz eksponowania egzotycznych roślin w znacznym ich 
nagromadzeniu. Tendencje te prowadziły do kryzysu kompozycyjnego w kształto-
waniu ogrodów. Koniec XIX w. przyniósł wzrost zainteresowania zarówno uzy-
skiwania wybitnych efektów estetycznych w wymiarze planistycznym, jak i budo-
wania wnętrz ogrodowych, prowadząc do rozpowszechniania stylistyki ogrodów 
„kaligraficznych”. Te stały się zaczątkiem wprowadzania do dzieł ogrodowych 
form secesyjnych (twórczość ogrodowa Antonio Gaudiego). W okresie tym rangę 
wiodącą zyskały obszary komponowanych terenów zieleni o charakterze publicz-
nym, wplatane w układy urbanistyczne (zieleń miejska, promenady, parki miej-
skie, koncepcje miast-ogrodów).

[B] Skupienie uwagi na konstruowaniu systemów publicznej zieleni miejskiej 
dało impuls do kształtowania koncepcji planistycznych i kompozycyjnych w nowo-
czesnej urbanistyce, w której wiodącą stawała się troska o zdrowe warunki życia. 
Na przykład proces przebudowy Paryża w latach 1852-1870, nadzorowany przez 
G.E. Haussmanna, w znacznym stopniu zaowocował rozbudowanymi systemami 
zieleni komponowanej, składającymi się z: bulwarów, nasadzeń alejowych (prome-
nady), skwerów, placów, parków miejskich, obrzeżnych parków leśnych i pasmo-
wych układów ogrodów, zakładanych na terenach dawnych fortyfikacji. Kulminacją 
takich dążeń w urbanistyce stała się idea miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, która 
miała stać się odpowiedzią na problemy społeczne i gospodarcze Anglii końca XIX 
w. Miasto miało zapewniać mieszkańcom życie w bliskim kontakcie z naturą, przy 
jednoczesnej łatwej dostępności obiektów handlowych, użyteczności publicznej 
i miejsc pracy. Koncepcje te wywarły istotny wpływ na rozwój europejskiej urbani-
styki całego XX w., w tym urządzania „osiedli-ogrodów”. Ciekawym nurtem sztuki 
ogrodowej końca XIX w., wzbogacającym obszary zieleni miejskiej, pozostają ogro-
dy jordanowskie, przeznaczone przede wszystkim dla intensywnego, sportowego 
użytkowania przez dzieci i młodzież, w praktyce doprowadzając do krystalizowania 
się w nich znaczących w społecznościach lokalnych ośrodków, kształtujących kultu-
ralno-patriotyczne postawy młodego pokolenia. Świadectwem tego nurtu pozostaje 
Park doktora Henryka Jordana w Krakowie z 1888 r., powstały na terenach po wy-



stawie przemysłowo-rolniczej z 1887 r. Oprócz kompozycji o charakterze ogrodo-
wym (parkowym), w obszarach miasta rezerwowano zielone tereny przeznaczone 
do codziennej rekreacji. Tak jak w przypadku krakowskich Błoń, Parco del Valenti-
no w Turynie i głośnego Central Parku na Manhattanie w Nowym Jorku, wykorzy-
stywano do tych celów tereny posiadające wyrazistą, istotną dla miasta tożsamość miej-
sca. Tereny publicznej zieleni miejskiej wzbogacały się również o przystosowywane do 
tych celów obszary ogrodowe, pozostające po popularnych w końcu XIX w. wystawach 
ogrodniczych, handlowych czy przemysłowych. Te funkcjonowały okresowo, ma-
jąc zasięg lokalny, kontynentalny (międzynarodowy), a czasem nawet światowy23. 
Same wystawy, w dyspozycji przestrzennej mające charakter ogrodowy, stawały się 
nośnikami propagowania postępu, popierania i rozpowszechniania dobrych technik 
ogrodniczych, skupienia uwagi producentów i konsumentów na jakości produktów 
handlowych. Coraz większe znaczenie zyskiwało wprost docenianie walorów dzi-
kiej przyrody i budowanie świadomości konieczności jej skutecznej ochrony. 2 po-
łowa XIX w., zwłaszcza w środowiskach projektantów ogrodów i terenów zieleni, 
doprowadziła w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej do stworzenia pro-
fesjonalnych koncepcji ochrony przyrody, w tym rezerwatów przyrody i parków 
narodowych. Najstarszy Park Narodowy Yellowstone został utworzony w 1872 r. 
Powszechnie w tym właśnie ruchu ochrony przyrody upatruje się początków nowo-
czesnej „architektury krajobrazu”24.

3. Konkluzje

Przytoczony tu chronologiczny przegląd rozwoju idei komponowania roślinności 
wskazuje, że ogrody w każdej epoce stylowej, poczynając od kultur starożytnych do 
początku XX w., odgrywały znaczącą rolę kulturotwórczą, przybliżając ich użyt-
kownikom nowatorskie koncepcje artystyczne i techniczne. W kolejnych okresach 
stylowych twórcy ogrodów wprowadzali do swoich projektów rozwiązania inży-
nierskie i artystyczne, które stawały się zaczątkiem istotnych tendencji cywilizacyj-
nych i artystycznych. Mówiąc inaczej, ogrody to nie tylko (jak wiemy od dawna) 
„zwierciadła kultury”, lecz wielokrotnie ich rozwój wpisywał się w kształtowanie 
niektórych tendencji rozwoju cywilizacyjno-kulturowego.

Również w zakresie czysto architektonicznym w niektórych dziełach ogrodo-
wych mamy do czynienia z budowlami, które na trwałe wpisały się jako prekur-
sorskie w dzieje architektury europejskiej i poszczególnych krajów. Na przykład 

23 Problematyce wystaw ogrodniczych poświęcono ostatnio rozprawę: K. Kimic, Wystawy ogrodnicze 
jako szczególny rodzaj ogrodów – wiodące wartości w ujęciu historycznym w relacji do czasów 
współczesnych, [w:] Współczesna ranga ogrodów zabytkowych, op. cit.

24 Najnowszy w polskim piśmiennictwie naukowym rys amerykańskiej architektury krajobrazu znaj-
dujemy w książce: M.Z. Wilczkiewicz, Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjedno-
czonych, Kraków 2013, passim.



pielgrzymkowy park krajobrazowy Kalwarii Zebrzydowskiej („Światowe Dziedzic-
two” UNESCO), oprócz manifestowania walorów duchowych (niematerialnych), 
pejzażowych i ogrodowych, wszedł do polskiej historii sztuki jako wybitny przykład 
dziedzictwa architektonicznego w postaci zespołu kaplic kalwaryjskich, reprezen-
tujących unikatowy na terenach Małopolski manieryzm niderlandzki, z pierwszym 
zastosowaniem w epoce baroku budowli sakralnej rozmierzonej na planie eliptycz-
nym (Dom Kajfasza), czy prekursorskiej w Małopolsce świątyni dwupoziomowej, 
zrealizowanej w kościele Grobu Matki Bożej. Kompozycje ogrodowe stawały się 
również instrumentem propagowania oryginalnych form stylistyki architektonicz-
nej, chociażby w dziełach ogrodowych Antonio Gaudiego z początku XX w., prze-
pełnionych estetyką secesyjną, w oryginalnej odmianie reprezentowanej wprost 
(i tylko) przez Gaudiego.

Ponadczasowym osiągnięciem sztuki ogrodowej pozostaje jednak stała troska 
o piękno krajobrazu. Poczynając od Mezopotamii, Egiptu, Grecji i Rzymu, przez 
nurty średniowieczne i renesansowe, w stylistyce manierystycznej osiągnięto pełnię 
krajobrazowego podejścia do formowania dzieł ogrodowych, z obligatoryjnym osa-
dzaniem koncepcji formalnych w zastanych sytuacjach pejzażowych (kulturowych 
i przyrodniczych). W 2 połowie XVIII i na początku XIX w. w ramach stylu angiel-
skiego ukształtowano ideowe fundamenty nowoczesnej „architektury krajobrazu”. 
Ta współcześnie oferuje najszersze kompleksowe uchwycenie zagadnień gospoda-
rowania przestrzeniami życiowymi człowieka przez terytorialne formowanie harmo-
nijnych krajobrazów produkcyjnych. Obejmuje wszystkie aspekty otoczenia czło-
wieka, przyrodnicze i kulturowe, pielęgnowania tradycji, manifestacji tożsamości 
kulturowej regionów i mikroregionów, przy jednoczesnej dbałości o komfort życia 
mieszkańców. I choć w formie oficjalnego zawodu rozpowszechniona jest już od stu 
kilkudziesięciu lat, ciągle pozostaje niedoceniana przez niektóre społeczeństwa i ich 
elity, w tym polskie. Wymaga zatem ciągle szerokiego propagowania i działalności 
informacyjnej, zmierzającej do kreślenia obrazu jej faktycznej rangi w nowocze-
snych społeczeństwach.
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OD „ZOFIÓWKI” DO НАЦІОНАЛЬНОГО 
ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКА „СОФІЇВКА”.  

HISTORIA, PRZEKSZTAŁCENIA I REWALORYZACJA 
OGRODU PIĘKNEJ BITYNKI

FROM „ZOFIÓWKA” TO НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК „СОФІЇВКА”. HISTORY, 

TRANSFORMATIONS AND RESTORATION OF  
„THE BEAUTIFUL BITINIENNE” GARDEN

S t r e s z c z e n i e

Pod koniec XVIII w. na rubieżach ówczesnej Rzeczypospolitej powstał ogród, założony przez jedną z najosobliwszych 
par epoki: Stanisława Szczęsnego Potockiego, najbogatszego z polskich magnatów, a przy tym targowiczanina, oraz jego 
żonę Zofię Glavani, na progu swojej kariery istambulską prostytutkę, która przeszła do historii jako Piękna Bitynka. 
Ich wspaniały ogród zaprojektowany został przez Ludwika Metzella i nazwany został Zofiówką. Od tego momentu 
minęło ponad 200 lat, w czasie których ogród zmieniał właścicieli, funkcje, nazwy, a nawet (trzykrotnie) przynależność 
państwową. Jego walory i sława oraz determinacja osób opiekujących się tym założeniem okazały się silniejsze niż 
przeciwności losu. Zostało to docenione wręczeniem Zofiówce w 1995 r. medalu „Europa Nostra”, przyznawanego 
przez europejską federacją stowarzyszeń, która powstała, aby propagować oraz chronić dziedzictwo kulturowe 
i środowisko naturalne Starego Kontynentu.

Słowa kluczowe: ogrody krajobrazowe, Ukraina

A b s t r a c t

At the end of the eighteenth century on the outskirts of the Rzeczypospolita was established the garden, founded by one 
of the most peculiar pairs of the era: Stanislaw Szczęsny Potocki, the richest of the Polish magnates and at the same the 
traitor – member of Targowica, and his wife Sophie Glavani, on the beginning of her career Istanbul prostitute, who 
went to the history as “the beautiful Bitinienne”. Their magnificent garden was designed by Ludwik Metzell and named 
Zofiówka. From that moment passed more than 200 years, during which the garden changed owners, functions, names, 
and even (three times) national affiliation. The values and fame as well as the determination of the people who took care 
for the establishment proved to be stronger than adversities. In 1995 Zofiówka was awarded with medal “Europa Nostra” 
by pan-European network composed of heritage associations and foundations, created for the safeguarding of Europe’s 
endangered historic monuments, sites and cultural landscapes.

Keywords: landscape gardens, Ukraine
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1. Wprowadzenie

Jeden z najsłynniejszych ogrodów dawnej Rzeczypospolitej powstał na jej ówcze-
snych kresach wschodnich w okolicach Humania. Już po drugim rozbiorze Polski 
teren ten znalazł się na terenie Rosji, początkowo carskiej, a od 1918 r. komunistycz-
nej, w części przypisanej Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, któ-
ra w 1991 r. uzyskała status niezależnego państwa. Niezwykła uroda tego miejsca, 
burzliwe dzieje, które znalazły odbicie zarówno w zmieniającej się formie ogrodu, 
jak i w jego nazwach, a także legenda otaczająca jego założycieli, przyczyniły się 
do wielokrotnie podejmowanych działań, zmierzających do opisania tego założenia, 
od sławnego poematu Trembeckiego poczynając, na współczesnych opracowaniach 
autorów polskich i ukraińskich kończąc1. I choć wydaje się, że wszystko na temat 
tego ogrodu już powiedziano, wciąż pojawiają się w jego sprawie nowe, nie do koń-
ca wyjaśnione wątki2, a także na bieżąco rozwiązywane problemy rewaloryzacyjne.

2. Ogród Pięknej Bitynki

Położona na dalekich kresach dawnej Rzeczypospolitej Zofiówka, zawdzięcza swe 
powstanie słynnej parze, którą tworzyli Stanisław Szczęsny Potocki i jego metre-
sa, a następnie żona – Zofia Glavani-Wittowa, znana na europejskich salonach jako 
Piękna Bitynka.

1 Rosnącemu w ostatnich latach zainteresowaniu ogrodem, który coraz liczniej odwiedzany jest przez 
turystów, towarzyszy publikowanie wydawnictw propagujących wiedzę o Zofiówce, jej historii i ko-
lekcji roślin. Wśród nich zwraca uwagę wydana przed kilku laty broszura autorstwa obecnego dy-
rektora Zofiówki Iwana Kosenki oraz Jekatieriny Szif, w której autorzy w dość kategoryczny sposób 
dowodzą, że wiodącym motywem w kompozycji ogrodu są odniesienia do Odysei. Próba takiej 
interpretacji pojawiła się wcześniej w artykule I.I. Najmarka, zamieszczonym w 1938 r. w czasopi-
śmie „Architektura Radjanskoj Ukrainy”, gdzie pisze on o związku kompozycji ogrodu z Odyseją 
(I. Kosenko, J. Szif, Mify i skazanija w parkie „Sofijewka”, Umań 2006, s. 63).

2 Zofiówce poświęcono wiele publikacji, które ukazywały się już w czasach jej tworzenia. Najsłynniej-
szą jest poemat S. Trembeckiego Zofiówka, napisany w 1802 r. i opublikowany ze wstępem Adama 
Mickiewicza (S. Trembecki, Zofiówka, Poznań 1822). Wcześniej ten poemat opublikowany został 
wraz z francuskim tłumaczeniem, którego autorem był Auguste de Lagarde de Chambonas (S. Trem-
becki, Sophiowka. Poème polonais, traduit vers francais par le Comte de Lagarde, Vienne 1815). Wy-
danie to opatrzone zostało sześcioma akwatintami, wykonanymi przez W.F. Schlotterbecka według 
rysunków szkockiego malarza W. Allana. Wśród ostatnich publikacji, opatrzonych licznymi przypi-
sami i wykazami literatury, na uwagę zasługują: M. Swaryczewska, Zofiówka Potockich w Humaniu, 
Teka Komisji Architektury i Urbanistyki, t. XXIV, 1990, s. 101-108, t. XXV, 1992, s. 95-104; T.S. Ja-
roszewski, Wychowaniec pojętny Gradywa. Wiadomość o Ludwiku Chrystianie Metzllu. Materiały 
do Dziejów Zofiówki pod Humaniem, Rocznik Historii Sztuki, t. XX, 1994, s. 309-352; R. Aftanazy, 
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 10: Województwo bracławskie, Wrocław 
1996, s. 110-131; I. Kosenko, G. Hraban, W. Mitin, B. Garbuz, Diendrołogiczeskij park Sofijevka, 
Kijev 1990; І. Kоsеnko, Sofiyivka, Uman 2003.
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Potocki zasłużył sobie na jednoznacznie negatywną opinię ze względu na meandry 
swych wyborów politycznych, które ściągnęły nań odium zdrajcy ojczyzny. Trzeba 
przy tym przyznać, że był dobrym gospodarzem swych dóbr. Zasługuje także na uzna-
nie za decyzję osiedlenia się na dalekich kresach, co wymagało sporej odwagi w tam-
tych, jakże niespokojnych czasach3. Po 1774 r. Potocki obrał bowiem na swą rezyden-
cję Tulczyn, gdzie w 1781 r. przystąpił do budowy wspaniałego pałacu, a następnie 
w 1793 r. założył przy rezydencji okazały ogród krajobrazowy nazywany „Chorosze”. 
Julian Ursyn Niemcewicz, podczas swej wizyty w Tulczynie w 1818 r., podziwiał ów: 
…ogromny ogród z topolami włoskiemi i nieznanemi tutaj sosnami4. Józef Ignacy 
Kraszewski, który był tam w 1843 r., kiedy założenie to miało już okres największej 
świetności za sobą, zapisał natomiast, że ogród: …cały płaski jest, a jednak ładny, 
grupy drzew rozmaitych i woda żywa, jedyną i główną są jego ozdobą liście pomie-
szane różnych rodzajów topoli, grabów, lip, jodeł, akacji, tworzą całość prześlicz-
ną5. Warto dodać, że piramidalne topole, które widzieli Niemcewicz i Kraszewski, 
wcześniej nieznane na Ukrainie, zostały przez Szczęsnego Potockiego sprowadzone 
do Tulczyna i potem rozpowszechniły się w okolicy, stając się wręcz znakiem roz-
poznawczym należących do niego włości.
Ogród tulczyński prześcignęła sławą inna kreacja ogrodowa, stworzona dzięki fun-
duszom Szczęsnego Potockiego i inspirującej roli Zofii. Jej życie stanowi przykład 
jednej z najbardziej zadziwiających karier epoki6. Młodą, zaledwie siedemnastolet-
nią dziewczyną, która sposobiła się do profesji kurtyzany w Stambule, „zaopiekował 
się” polski poseł Karol Boscamp-Lasopolski. Dzięki temu związkowi Zofia nabrała 
nie tylko ogłady towarzyskiej, ale zyskała również lepszą edukację, błyszcząc na 
spotkaniach towarzyskich w pałacu polskiej misji. Rok po opuszczeniu przez Bo-

3 Stanisław Szczęsny Potocki (1751-1805) był synem wojewody kijowskiego Franciszka Salezego 
Potockiego i Anny Elżbiety z Potockich (wojewodzianki poznańskiej). Ojciec przekazał mu ogromy 
spadek na Ukrainie, dzięki czemu stał się najbogatszym magnatem Rzeczypospolitej. Oblicza się, że 
posiadał półtora miliona hektarów i pracowało dla niego 130 tysięcy chłopów, a jego dochód roczny 
przekraczał 3 miliony złotych polskich (R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczy-
pospolitej, t. 10, Wrocław 1996, s. 428-429).

4 Uważany był powszechnie za przedstawiciela orientacji prorosyjskiej, czemu dał wyraz, przystępu-
jąc w 1792 r. do konfederacji targowickiej jako jeden z trzynastu jej sygnatariuszy. W 1792 r. swój 
akces do niej zgłosił król Stanisław August Poniatowski.

5 Potocki mieszkał w Tulczynie, a okazjonalnie w Humaniu. Miasto zyskało smutną sławę areny walk 
z Kozakami zaporoskimi, których ofiarą padało wielu jego mieszkańców. Kiedy pod koniec XVIII w. 
przystępowano do zakładania Zofiówki, zapewne pamiętano jeszcze dobrze o złupieniu i spaleniu mia-
sta przez Hajdamaków w 1749 r., a tym bardziej o krwawych wydarzeniach sprzed niespełna ćwierć-
wiecza, określonych jako „rzeź humańska”, kiedy to w 1768 r. zamordowane zostały przez zbuntowa-
nych Kozaków dziesiątki tysięcy mieszkańców Humania i chroniących się w nim okolicznych Polaków 
i Żydów, a 400 uczniów bazyliańskiej szkoły znalazło śmierć w studni (M. Baliński, T. Lipiński, Staro-
żytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym, t. 2, wyd. 2, Warszawa 1885, 
s. 1631; Opisanie rzezi umańskiej w roku 1768…, [w:] Dzieje porozbiorowe narodu polskiego w żywem 
słowie. VI. Z dziejów Hajdamaczyzny, cz. II, Warszawa 1905, s. 15).

6 J.U. Niemcewicz, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1817 a 1828 odbyte, 
Paryż – Petersburg 1858, s. 305.
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scampa Stambułu, przedsięwziął on kroki zmierzające do sprowadzenia Zofii do 
Warszawy. Jednak „Piękna Bitynka” w czasie podróży do stolicy, w Kamieńcu, pod-
biła serce generała Józefa de Witta, który wkrótce się z nią ożenił7. Związek ten 
otworzył Zofii drogę nie tylko na polskie, ale też na europejskie, w tym królewskie, 
salony, na które weszła już w nimbie legendy o jej rzekomo arystokratycznym po-
chodzeniu, ale przede wszystkim jako budząca powszechny zachwyt piękność.
Małżeństwo nie przeszkadzało Zofii Wittowej w nawiązywaniu licznych roman-
sów, co było zjawiskiem niemal powszechnym w owych czasach wśród przedsta-
wicieli europejskiej arystokracji. Jej niezwykła kariera zapewne nie byłaby jednak 
możliwa, gdyby atutem Pięknej Bitynki były jedynie przymioty ciała. Wszystko 
wskazuje bowiem na to, iż była to osoba inteligentna, pojętna i niezwykle ambitna.
Szczęsny Potocki spotkał Zofię po raz pierwszy w 1791 r. w Jassach, dokąd przybył, 
by uczestniczyć w pertraktacjach targowiczan z Rosjanami. Zofia przebywała tam 
natomiast ze względu na łączący ją intymny związek z rosyjskim feldmarszałkiem 
i faworytem cesarzowej Katarzyny, Grigorijem Potiomkinem. Potocki szybko zaczął 
romansować z Zofią, a już latem następnego roku sprowadził ją do Tulczyna. Owo-
cem tej sielanki był urodzony w kwietniu 1793 r. Konstanty – pierwsze z jedena-
ściorga dzieci tej pary8. W następnych latach oboje czynili starania o unieważnienie 
swych dotychczasowych małżeństw – Zofia z komendantem twierdzy w Kamieńcu 
Józefem Wittem, a Szczęsny ze swą żoną Józefiną z Mniszchów. W kwietniu 1798 r. 
para w końcu zalegalizowała swój związek, biorąc ślub w Tulczynie.
Niewątpliwym impulsem do marzeń o własnym ogrodzie stała się dla Zofii wizyta 
w lipcu 1795 r. w Arkadii Heleny Radziwiłłowej, gdzie zatrzymała się w drodze po-
wrotnej na Ukrainę z Hamburga, w którym spędziła z Potockim dwa lata. Wrażenia 
z tej wizyty tak opisała w liście do Szczęsnego: Po obiedzie pojechaliśmy obejrzeć 
Arkadię. Trudno o coś piękniejszego i bardziej romantycznego. Znasz Arkadię, ale 
widziałeś ją przed dziesięciu laty. Pojmujesz, ile mogą urosnąć w ciągu dziesięciu 
lat młode drzewa i łatwo możesz sobie wyobrazić, jakie niezliczone inwestycje po-
czyniono od tego czasu dla upiększenia owego miejsca. …do szaleństwa jestem w tej 
wsi zakochana; nie masz żadnego gatunku kwiatów ani roślin egzotycznych, których 
by się tu nie znalazło; spacerując ogrodami Arkadii, miałam uczucie, że w pełni lata 
przeżywam wiosnę. Plantacje są świetnie prowadzone a każde drzewo zdaje się mó-
wić: „dobrze mi tutaj!”. Arkadia bardzo mi przypomina Krym; czy wiesz, że w tym 
kraju, przy twoich środkach można by mieć w ciągu dwóch lat taką samą, a nawet 
piękniejszą Arkadię, gdyż tam nie potrzeba by sztucznego przesadzania? Prawda, 
mon bon ami, że będziemy mieli wieś na Krymie?9 O tym, jak bardzo pomysł wsi-

7 J.I. Kraszewski, Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budzaku, t. 1, Wilno 1845, s. 83.
8 Najbardziej wyczerpującą publikacją, dotyczącą niezwykłych kolei życia Zofii Glavani i kręgu osób 

z nią związanych, opartą o w większości nieznane wcześniej materiały archiwalne, jest: J. Łojek, 
Dzieje pięknej Bitynki, Warszawa 1972.

9 Mianem Bitynki, nawiązującym do starożytnej nazwy prowincji, w której leżała Bursa – rodzinne 
miasto Zofii, nazywał dziewczynę Boscamp (J. Łojek, op. cit., s. 34).
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-ogrodu zakiełkował w głowie Zofii, świadczy zdanie w liście do Szczęsnego, pi-
sanym już nazajutrz: …jeśli będziemy mieli wieś na Krymie, każesz sprowadzić tam 
organy, takie same jak Radziwiłłowej w Arkadii?10

Wprawdzie do realizacji pomysłu z kupnem posiadłości na Krymie nie doszło, ale po-
wzięta przez Zofię chęć posiadania ogrodu, dorównującego podłowickiej Arkadii Hele-
ny Radziwiłłowej, zaowocowała powstaniem jednego z najwspanialszych ogrodów kra-
jobrazowych w tej części kontynentu. Według bardziej romantycznej, acz nie do końca 
prawdziwej wersji wydarzeń, Szczęsny realizował to przedsięwzięcie w tajemnicy, aby 
zaskoczyć prezentem swą wybrankę, ale w rzeczywistości Zofia od początku brała czyn-
ny udział w powstawaniu założenia, którego realizację rozpoczęto w 1796 r.
Na przyszły ogród wybrano położony nieopodal Humania jar rzeczki Kamionki 
i przylegający do niego teren. Potocki mógł znać to miejsce ze swych łowieckich 
eskapad. Celem jednej z wypraw, w której brała udział także Zofia, było znane od 
dawna źródło, w którym mieszkańcy Humania zaopatrywali się w wodę, znajdujące 
się na skraju wąwozu. W 1796 r. poprowadzono wygodną drogę prowadzącą do 
źródła, którą Zofia ozdobiła klombami i rabatami kwiatowymi, co dało początek 
kompozycji ogrodowej.
Wykonawcą owej drogi, a potem także autorem całego założenia ogrodowego był, 
związany z tulczyńskim dworem, kapitan Ludwik Metzell, oficer artylerii pozostający 
do 1793 r. w służbie Rzeczypospolitej11. Urodzony w Gdańsku w 1764 r. Metzell no-
sił nazwisko męża swej matki Adelajdy, ale był naturalnym synem generała artylerii 
koronnej Fryderyka Alojzego Brühla, a zatem powinowatym Potockich, bowiem żoną 
Brühla była Maria Klementyna Potocka – siostra Szczęsnego. Pozycja ojca wpłynęła 
zapewne na wstąpienie Ludwika w 1781 r. do korpusu artylerii koronnej, w związku 
z czym w 1786 r. Metzell został wysłany do Tulczyna w celu przygotowania broni dla 
oddziału wojskowego, jaki Szczęsny Potocki obiecał wystawić własnym sumptem na 
sejmie grodzieńskim w 1784 r. W czasie pobytu w Tulczynie wsławił się Metzell bu-
dową mostu pontonowego, a po bitwie pod Zieleńcami, w której wojskami polskimi 
przeciwko rosyjskim dowodził książę Józef Poniatowski, otrzymał ustanowiony wów-
czas Order Virtuti Militari, a także szlachectwo herbowe. W czasie wojny polsko-ro-
syjskiej znalazł się po stronie patriotycznej, co nie miało jednak znaczącego wpływu 
na przyszłe stosunki z targowiczaninem Potockim.
Początkowo budową parku zajmowali się ponoć nieznani z nazwiska Włoch i Francuz, 
a dopiero potem zlecono to zadanie Metzellowi12. Był on niewątpliwie budowniczym i za-
pewne – w dominującej mierze – projektantem Zofiówki. Być może wcześniej poznał 
ogrody Niemiec i Włoch podczas podróży do tych krajów, a wojskowe wykształcenie za-
pewniło mu znajomość geodezji i hydrauliki, co było niezbędne – jak zobaczymy – przy 

10 Podejrzewano, że nie wszystkie z tych dzieci były owocem związku z Potockim. Z dużym prawdo-
podobieństwem ojcem ostatniego z dzieci, Bolesława, był syn Szczęsnego z pierwszego małżeństwa 
Jan Szczęsny.

11 J. Łojek, op. cit., s. 217-218.
12 Ibidem, s. 218.



42
tworzeniu Zofiówki. Pomysłów dla nowego ogrodu próbował także szukać w okolicy. 
W liście do Potockiej z 11 maja 1798 r., już w trakcie realizacji prac w Zofiówce, pisał: 
Rozporządzenia, które miałem zaszczyt otrzymać, nie zastały mnie na miejscu, ponieważ 
jeździłem do Białej Cerkwi, by obejrzeć uroki Aleksandrii z zamiarem powtórzenia ich 
w Zofiówce, gdyby na to zasługiwały. Okazały się jednak nie do przyjęcia13.
Przyrodzone warunki miejsca wybranego na lokalizację ogrodu były dość szczególne, 
teren ten był bowiem pierwotnie niemal bezdrzewny14. Jak pisał później piewca Zo-
fiówki Stanisław Trembecki, były tam tylko: Chudą pierwej golizną świecące pagórki15. 
W miejscu, gdzie założono ogród, przy jednym z takich właśnie pagórków, rosły jedynie 
dwie stare lipy, dzikie grusze i kilka wierzb, które zostały zachowane w tworzonym ogro-
dzie16. Wzdłuż koryta rzeczki Kamionki piętrzyły się zaś rozsypiska pokrytych mchem 
granitowych głazów, pomiędzy którymi zbierała się woda, tworząc małe jeziorka.
Zadanie, które zostało postawione przed Metzellem, zrealizował on w ciągu dziewię-
ciu lat. Polegało ono w dużej części na zmianie ukształtowania terenu, co wiązało się 
z przemieszczeniem olbrzymich mas ziemi oraz potężnych bloków kamiennych, które 
potrzebne były do stworzenia rumowisk skalnych i grot. Z kamiennymi kompozycja-
mi współgrał przemyślny system wodny, przy tworzeniu którego Metzell wykazał się 
nie tylko wrażliwością plastyczną, ale także perfekcyjną wiedzą z zakresu hydrauliki. 
Niezbyt wielka ilość wody, jaką dostarczała Kamionka, musiała zostać odpowiednio 
skumulowana, aby zapewnić właściwe działanie wodnych atrakcji. Wykopano zatem 
dwa duże stawy i dzięki przegrodzeniu tamami jaru Kamionki powstały dwa zbiorniki 
wodne, a dzielące je różnice poziomów, regulowane przez śluzy, pozwalały na stwo-
rzenie wodotrysków, kaskad i wodospadów17. Przy tych pracach zatrudniano w ciągu 
jednego dnia nawet do tysiąca chłopów, a budowa całego założenia pochłonęła niewy-
obrażalną sumę, szacowaną wówczas na blisko 20 milionów złotych18.

13 Wiele informacji o Metzellu zawiera publikacja: W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski pod Warsza-
wą, t. II, Warszawa 1856, s. 149-154.

14 S. Groza, Opisanie Sofijówki przez S. Gr. „Rimembranza”, Wilno 1843, s. 39-67. W niektórych, 
zwłaszcza rosyjskich i ukraińskich opracowaniach dziejów Zofiówki, pojawia się jeszcze postać nieja-
kiego Zaremby, któremu przypisuje się nawet wiodącą rolę w tworzeniu parku, m.in. u B. Ivaszczenki, 
który wymienił Zarębę jako współpracownika Metzlla. W czasopiśmie „Kuranty” z 1918 r. Zarem-
ba określony został natomiast jako pańszczyźniany chłop. Późniejsze opracowania kreują go nawet 
na głównego projektanta Zofiówki. W rzeczywistości ów Zaręba był najprawdopodobniej nadzorcą 
chłopów zatrudnionych przy budowie (B. Ivaszczenko, Istoriczeskij oczerk Umani i Caricina Sada 
(Sofijevki), Kiev 1895, s. 30; A. Kosarevskij, Gosudarstviennyj zapoviednik Sofijevka, Kijev 1951, 
s. 7; A. Rogotczenko, Umanskoje czudo. Sofijevka, Kijev 1978, s. 19-21; I. Kosenko, G. Hraban, 
W. Mitin, B. Garbuz, Diendrołogicznij park Sofijevka, Kijev 1996, s. 77).

15 A. Rogotczenko, op. cit., s. 23.
16 Kiedy w 1609 r. uchwałą sejmową nadawano Humań staroście bracławskiemu i winnickiemu Walen-

temu Aleksandrowi Kalinowskiemu, określono to miejsce: pustynią pewną „Umań” zwaną, w S[taro]
stwie bracławskim leżącą, iako w uroczyskach swych to przezwisko pustyni się zawiera (M. Baliński, 
T. Lipiński, op. cit., s. 1359).

17 S. Trembecki, op. cit., s. 20.
18 W. Wójcicki, op. cit., s. 152.
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Już w dolnej części ogrodu zwraca uwagę kompozycja z trzech olbrzymich głazów, 
ułożonych jeden na drugim, zwana Skałą Tarpejską, z później ustawioną na niej 
drewnianą altanką. Na zachodnim brzegu stawu dolnego wyrastała z wody Skała 
Leukedyjska19, na której szczycie ukształtowano z kamieni widokowy taras zwany 
Belwederem, a poniżej umieszczono częściowo zagłębiony w wodzie głaz, obecnie 
zwany Kamieniem Śmierci20.
Nieco dalej, w zakolu dolnego stawu, utworzono obszerne plateau, zwane Reunio-
nem (czyli Placem Zebrań). Na jego środku uformowano niewielki kolisty zbiornik 
wodny, noszący nazwę Stawu Rybki, a w nim ustawiono potężną granitową misę, 
wyciosaną z jednego bloku granitu, wypełnioną kwiatami (oleandry, róże chińskie, 
goździki i agapanty)21. Plac ten pomyślany został jako dogodne miejsce do podzi-
wiania Wielkiego Wodospadu, z wodą spływającą kaskadą, gdzie: Ośm wielkich 
stopni służy do coraz gwałtowniejszego spadu i tak już wzburzonej fali, która na-
reszcie, roztrącając się o ogromne opoki, z niezmiernym szumem i łoskotem zlatuje 
w skaliste przepaście i całą przestrzeń swej drogi białą pianą pokrywa22.
Obok wodospadu koryto Kamionki przegrodzone zostało rumowiskiem skalnym, 
noszącym nazwę Doliny Gigantów, które zaciera bieg przepływającego pomiędzy 
głazami strumienia. Nieco wyżej grupy pozornie bezładnie rozsypanych na trawia-
stej polanie kamieni utworzyły Pola Elizejskie, a po przeciwnej stronie strumienia 
Labirynt Kreteński. Pola Elizejskie ozdobiono otoczonym przez krąg topól postu-
mentem z wazą, na którym umieszczono wiersz autorstwa Szczęsnego, ewokujący 
nastrój stosowny dla tego miejsca:

Płyń strumyku szybkim biegiem
Te na zawsze rzucaj cienie,
Z kwiecistym się żegnaj brzegiem,
Skropić dzikie śpiesz kamienie
Tak szczęśliwy dzień uchodzi
Choć zbyt rzadki dla człowieka
Ledwo się go ujrzeć godzi,
Tylko błyśnie i ucieka23.

19 Różnica poziomów obu stawów wynosi 23 metry (T.S. Jaroszewski, op. cit., s. 318).
20 Za milion złotych można było kupić 2000 chłopów (J. Łojek, op. cit., s. 339).
21 Ze skały znajdującej się na wyspie Leukos miała rzucić się w morze Safona, popełniając samobójstwo.
22 Obecna nazwa odnosi się do niepotwierdzonego źródłowo nieszczęśliwego wypadku, kiedy to ów głaz 

rzekomo osunął się w sposób niekontrolowany, przygniatając próbujących go unieść chłopów. Wątek ten, 
nieobecny w dawnych tekstach dotyczących Zofiówki, jest mocno eksponowany w opracowaniach XX-
-wiecznych rosyjsko- i ukraińskojęzycznych, które zgodnie z pryncypiami „walki klasowej” starają się 
punktować ciężki los pańszczyźnianych chłopów. Z tej samej przyczyny wykreowano postać wspomnia-
nego Zaremby, któremu przypisano chłopski stan, na wiodącą postać w dziele tworzenia parku.

23 Jak wspomina Groza, zarówno ów taras, jak i basen z kamienną wazą powstały z inspiracji Zofii. 
Zestaw roślin podał natomiast Themery (S. Groza, op. cit., s. 55; T. Themery, Guide de Sophiowka: 
surnommé la merveille de l’Ukraine, Jardin de la Couronne, situéprèsd’Human, dans les colonies 
militaires, Odessa 1846, s. 49).
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Później wazę zastąpiono wykonanym z brązu popiersiem Stanisława Trembeckiego, 
zamówionym w Petersburgu przez syna Szczęsnego i Zofii, Mieczysława Potoc-
kiego24. Z nostalgicznym nastrojem tego miejsca korespondowała ustawiona nie-
opodal kamienna złamana kolumna, która miała upamiętniać troje zmarłych dzieci 
Szczęsnego i Zofii. Tak pisał o tym monumencie Sylwester Groza: Spomiędzy ga-
łęzi dwóch grusz niezmiernie starych wznosi się do 10 łokci wysoki kolos granitowy 
u wierzchu złamany. Złamanie to jest pamiątką śmierci Konstantego, Mikołaja i He-
leny, dzieci Szczęsnego Potockiego. Zestarzałe grusze z ich cierpkimi owocami są 
zapewne godłem smutku rodziców…25. Można przypuszczać, że owe drzewa należa-
ły do tych nielicznych, które rosły tu jeszcze przed założeniem ogrodu. Zmarłe dzie-
ci Zofii i Szczęsnego upamiętniał także niewielki wodospad zwany Trzema Łzami, 
utworzony na przepływającym nieopodal strumieniu, którego koryto przegrodzono 
głazami, rozdzielając nurt na trzy małe strugi.
Dziełem Metzella był także zespół rozmieszczonych w różnych częściach ogrodu grot, 
sprawiających w większości wrażenie utworzonych przez naturę; jedną z nich zwano 
także Zwierciadłem Diany. Przez ulicę w kamieniach wykutą wśród lasu i przez mały 
ciemny korytarz przechodzi się do groty zwanej Krynicą, zdziałanej ręką ludzką; w niej 
wiecznie panuje cisza i chłód przenikający, nawet wśród dni najskwarniejszych lata. …
Trzy stopnie w głąb posadzki wykute prowadzą do płytkiej, przejrzystej krynicy, rozja-
śnionej promieniami dnia prostopadle schodzącymi przez niewielki otwór w sklepieniu26.
Nieco inny nastrój panował w mrocznej Grocie Kalipso. Wpadający do niej z góry 
strumień wody, dostarczał szczególnych wrażeń akustycznych, dzięki którym nazy-
wano ją także Grotą Grzmotów albo Grotą Lwów. Wchodząc do jej wnętrza, trudno 
było oprzeć się wrażeniu, iż olbrzymi głaz, stanowiący nadproże wejścia, tylko dla-
tego nie runie, gdyż wspiera go pośrodku kamienny blok. W jej wnętrzu umieszczo-
no, ułożony ponoć przez Potockiego, dwuwiersz:

Strać tutaj pamięć nieszczęść, a szczęścia przyjm wieszcze,
A jeśliś jest szczęśliwy, bądź szczęśliwszym jeszcze27.

Uczucie niepewności towarzyszy jeszcze mocniej wizytom w kolejnych grotach 
Zofiówki, gdzie olbrzymie głazy utrzymują się niemal przecząc prawom grawita-
cji. Nie bez powodu jedna z nich nosi nazwę Groty Strachu i Zwątpienia, bo takie 
uczucia budzi olbrzymi przykrywający ją, ukośnie ułożony głaz. Podobne wrażenie 
sprawia kompozycja Groty Łokietka, której nazwa zachowana do dzisiaj, to jedyny 
w ogrodzie wątek nawiązujący do Polski.
Jedyną grotą, która nosi wyraźne cechy kompozycji stworzonej przez człowieka, jest 
Tetydion, który według Trembeckiego to:

24 S. Groza, op. cit., s. 48.
25 Ibidem, s. 56.
26 T.S. Jaroszewski, op. cit., s. 332. Popiersie Trembeckiego zostało usunięte w nieznanych okoliczno-

ściach pod koniec XIX w.
27 S. Groza, op. cit., s. 56.
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…ucieczka pewna udręczonych skwarą.
Gmach ten z miąższego muru, od wierzchu do dołu
Z płynącego namiotem okryto żywiołu.
Imię ma Tetidijon28.

Wiadomo, że Metzell planował ukończenie tego dzieła w lipcu 1801 r., o czym do-
nosił w liście do Potockiego29. Umieszczone w skalnym zboczu półkoliste wnętrze 
groty zamknięto czterokolumnowym portykiem, z przesłoną z tafli spadającej wody. 
W jej wnętrzu stało pierwotnie popiersie Peleusa, męża Tetydy i ojca Achillesa30.
Wspomnieć jeszcze należy o Źródle Wężowym – Hippokrene, znajdującym się nie-
opodal groty zwanej Krynicą, tak opisanym przez Grozę: Po krótkiej gajem wędrów-
ce kilką granitowymi stopniami schodzi się do przestrzeni ukrytej w gęstwinie lasu, 
z trzech stron zamknionej wysokim murem i skałami. Tu po lewej ręce z granitowego 
czterościanu na ozdobiony złocistymi wężami półmisek wytryska źródło i z lekkim 
szmerem napełnia płytkie naczynie, ginie pod kamienną posadzką; piękny alabastro-
wy wazon uwieńcza czworościan, a dwie kamienne ławki ze stołem, zapraszają użyć 
wytchnienia, albo orzeźwić rzadkiej dobroci wodą31.
Dnia 30 maja 1800 r. Metzell pisał do Potockiego, że ukończona została grobla przy 
wyższym stawie32, który nazywano Słodkim Morzem. Pośrodku utworzono sztuczną 
wyspę Anti-Circe, zwaną też Wyspą Topolową33, która pierwotnie nie miała stałego 
połączenia z lądem i dostać się na nią można było tylko łodzią. Usytuowanie dużego 
stawu w górnej części założenia zapewniało odpowiednie ciśnienie wody dla wo-
dotrysku, bijącego ze skały umieszczonej pośrodku stawu dolnego, wyrzucającego 
wodę na znaczną wysokość 20 metrów34. Aby doprowadzić wodę do owej fontanny, 
ułożono w 1808 r. rurociąg wykonany z rur żeliwnych pochodzących z Tuły35.
Jednym z kulminacyjnych elementów systemu wodnego Zofiówki stał się wspomnia-
ny już Wielki Wodospad36. Sporej zapewne odwagi wymagało przejście drogą, któ-
ra biegła pod przelewającymi się pod nim masami wody. Największą jednak wodną 

28 Ibidem, s. 47.
29 Dwuwiersz ten przytacza: S. Groza, op. cit., s. 54, a nawiązuje do jego treści w swym poemacie 

Trembecki. Napis ten widnieje obecnie na metalowej plakiecie, umieszczonej we wnętrzu groty. 
Być może dwuwiersz przyczynił się do powstania legendy, o której wspomina Niemcewicz, jakoby 
w jednej z grot dopełniła się miłość Szczęsnego i Zofii. Warto jednak zauważyć, że zanim stworzono 
groty, para ta dochowała się trójki dzieci (S. Groza, op. cit., s. 54; J.U. Niemcewicz, op. cit., s. 333).

30 S. Trembecki, op. cit., s. 24.
31 I. Kosenko i in., op. cit., s. 66.
32 S. Groza, op. cit., s. 55.
33 Ibidem, s. 46.
34 I. Kosenko i in., op. cit., s. 66.
35 …Ile des peupliers oud’Anti-Circé…, T. Themery, op. cit., s. 14. Nazwa wyspy nawiązuje do mi-

tycznej czarodziejki Kirke (Circe), która zamieniła w wieprze towarzyszy Odyseusza. Anti-Circe 
natomiast miała sprawiać, że wszystkie przybywające na wyspę stworzenia pozbywałyby się swych 
negatywnych cech.

36 Obecnie woda wytryska z paszczy umieszczonego na skale metalowego węża, dodanego w latach 90. 
XIX w. i wodotrysk nosi nazwę „Zmija”.
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atrakcją Zofiówki uczyniono tzw. Rzekę Styks, którą poprowadzono długim, mierzą-
cym 224 metry długości, podziemnym tunelem. Można nim było przepłynąć ze sta-
wu górnego do zbiornika noszącego nazwę Martwego Morza, pokonując dzięki śluzie 
zwanej Amsterdamską znaczną wysokość dzielącą oba zbiorniki. Przeprawa ta do-
starczała niezwykłych wrażeń: W końcu grobli dwa potężne stawidła, poruszane za 
pomocą całego systemu wind i trybów, zamykają szluzę, stanowiącą wejście do kanału 
podziemnego. Łódź opuściwszy się w szluzie do poziomu wody podziemnej, jednym 
pchnięciem bosaka wpada w ciemną paszczę tunelu. Światłość natychmiast niknie, 
wilgoć napełnia płuca, a świece mdło się palą. Nietoperze, których tu moc niezrówna-
na, łopocą błyszczącymi skrzydłami naokoło światła. Im dalej łódź w głąb się posuwa, 
tym powietrze staje się cięższe; tylko gdzieniegdzie wyloty murowane, ciągnące się 
w górę do powierzchni ziemi, rzucają na wodę krąg bladego światełka. Droga trwa 
z kwadrans, a zdaje się, że końca jej nie ma; lecz naraz na przedzie błyska światło, robi 
się coraz jaśniej; jeszcze kilka pchnięć – i łódź wychodzi na wodę małego, okrągłego 
jeziorka, a tunel z czarnym otworem, oblamowanym kamieniem, zostaje z tyłu37.
Uroczyste otwarcie ogrodu miało miejsce najprawdopodobniej w 1802 r., chociaż 
w niektórych opracowaniach pojawia się także data o dwa lata wcześniejsza. We-
dług opisu niewymienionego z nazwiska uczestnika tej uroczystości: Wieczorem, gdy 
goście obejrzeli park, na niebie ukazała się łuna [zapewne iluminacji, przyp. aut.], 
która swym cudnym lazurowym blaskiem rozjaśniła cały ogród; na jezioro wypłynęła 
grupa nimf w śnieżnobiałych strojach, oświetlonych migotliwymi promieniami tęczy. 
Gdy przybliżyły się one do stopni, zanurzonych w wodzie, wszyscy zgromadzeni ujrzeli 
dwanaście piękności w srebrzystej odzieży, ustrojonych kwiatami, z rozpuszczonymi 
włosami, trzymających w ręku wianki. Dołączyła do nich wówczas gospodyni [Zofia, 
przyp. aut.] w płaszczu sobolowym ciemnobrunatnym na jaskrawo żółtym tle. Podeszła 
ona do jednego z siedzących w łodzi mężczyzn i podawszy mu rękę, poprowadziła do 
stopni przystani, ku nimfom. Był to Metzell, wzruszony niezwykłym okazanym mu sza-
cunkiem. Nimfy wykonały wówczas kantatę poświęconą twórcom ogrodu38.
Zofiówka rychło stała się celem wizyt, a opisy wrażeń, jakich dostarczały te odwie-
dziny, ogłaszano drukiem. Już w 1804 r. w jednym z moskiewskich czasopism urodę 
ogrodu sławiono w kilkunastostrofowym wierszowanym opisie, opatrzonym pseudo-
nimem „Dama”39. Pełną zachwytu relację z wizyty w ogrodzie dał także podróżujący 
przez Ukrainę w 1810 r. książę Iwan Dołgorukow: Jeśli chcecie otrzymać prawdziwy 
widok tego co nazywa się Polami Elizejskimi, ziemskim rajem, przyjdźcie do Zofiówki. 
Tam przyroda i sztuka, złączywszy swe siły, stworzyły cudowne dzieła… Nic nie może 
równać się z tym, co tu zobaczysz, wszystko urzeka i doprowadza do zachwytu…40.

37 S. Groza, op. cit., s. 61.
38 R. Aftanazy, op. cit., s. 116.
39 „Nowostki russkoj literatury na 1804 god”, za: I. Kosenko i in., op. cit., s. 23.
40 Relacja Dołgorukowa ukazała się po raz pierwszy w czasopiśmie „Wiestnik Evropi”, nr 5, 1811. Za-

mieszczona została także w: I. Dołgorukow, Sławny bubny za gorami ili moje putieszevstvie kojekuda 
1810 goda, Moskwa 1870, s. 225. 
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Najsłynniejszym jednak literackim pomnikiem, poświęconym temu niezwykłemu 
ogrodowi, był napisany w 1804 r. poemat Stanisława Trembeckiego, zaliczony 
przez Mickiewicza do arcydzieł literatury polskiej. W panegirycznym zakończe-
niu poematu Trembecki sławił nie tylko ogród, ale złożył hołd także jego twór-
czyni:

Kto gajów Tuskulańskich smakował ochłody, 
Kto uwieńczał Tybru spadające wody, 
Kto straszne Pauzylypu przebywał wydroże, 
Ieszcze i Zofiiowce zadziwiać się może, 
I przyzna, ieźli szczerość usty iego włada: 
Czem tamte w częściach słyną, ta razem posiada. 
Warto mieysce nawiedzin, a wspomnienia dziejów 
Gust, możność, koszt, użytych tłumy Briarejów. 
Ważąc pracy niezmierność i zdobienia liczne, 
Rzekną późni: Było to dzieło Monarchyczne. 
Lecz te mieysca, Zofiio, więcey zdobisz sama, 
Podobnieysza Niebiankom niż Córkom Adama. 
Ciebie to spuścił Olymp, chcąc trudy nadgrodzić, 
I chcąc takiego Męża ważne troski słodzić. 
Godne są Iego domu, wiek utwierdzać złoty 
Twe wdzięki, twa piękność, twe łagodne cnoty; 
A póki między rodem ludzkim raczysz gościć, 
Pół świata czcić cię będzie, drugie pół zazdrościć41.

Poemat Trembeckiego wraz z francuskim tłumaczeniem, obszernymi przypisa-
mi autorstwa hrabiego Auguste’a de Lagarde-Chambonasa i rycinami przedsta-
wiającymi ogród, ukazał się w Wiedniu w 1815 r. Pełen zachwytu opis ogrodu 
zamieścił Lagarde również w swym dzienniku podróży z Moskwy do Wiednia, 
wydanym w 1824 r.42 Wspomniał w nim między innymi o granitowym obeli-
sku z wyrytym na nim napisem „Eros to Zofia”. Niemcewicz natomiast, który  
w 1818 r. oglądał Zofiówkę, opisywał ją tymi słowy: Przezroczyste, obszerne 
wód kryształy, szumne, wspaniałe tychże wód spady, wysokie na czterdzieści łokci 
wytryski, chłodne i piękne zasadzone gaje, pyszne przysionki, obeliski, kolumny, 
podstawy z granitu; to jest co wszędzie uderza. W granitowych na dziesięć łokci 
szerokich kolzach [wazach?, przyp. aut.], zasadzone najkraśniejsze i najświeższe 
kwiaty; jaskinie pełne świeżości i chłodu: wszystko to zajmuje, zachwyca. Oranże-
rye odpowiadają i piękności miejsca i bogactwu właściciela; osobne gmachy na 
ananasy, osobne na figi, banany i inne na rozmaite egzotyczne rośliny i drzewa. 
Nieco rozczarował go Thetydion, gdzie oczekiwał nie spienionej, a przezroczystej 
wodnej zasłony. Jego także zdaniem: Śliczne ścieżki, wody i drzew; lecz więcej by 
miały jeszcze powabów, gdyby obok tych ścieśnionych skałami piękności, wzrok 

41 S. Trembecki, op. cit., s. 45-46.
42 A.L.Ch. de Messence de Lagarde-Chambonas, Voyage de Moscou à Vienne par Kiow, Odessa, 

Constantinople, Bucharest et Hermanstadt…, Paris 1824, s. 120-127.
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po obszernych smugach i trawnikach mógł się rozciągać. Ale nie ma tam nigdzie 
obszernych przestrzeni43.
Zamysłem Metzella było najwyraźniej stworzenie kompozycji nieomal naturali-
stycznej, w niewielkim tylko stopniu zdradzającej ingerencję człowieka. Bardzo 
skromnie rysowały się zatem elementy charakterystyczne dla ówczesnych ogrodów 
sentymentalnych. W Zofiówce należała do nich niewątpliwie Świątynia Wenery:  
…gaik lipowy z ołtarzem granitowym…; ołtarz wyobraża granit 6 łokci i cali 22 dłu-
gi, a 5 łokci i cali 15 szeroki, gładko wykuty, z przodu dwa stopnie mający, a z boków 
przy dłuższych 6 słupów kamiennych, na łokieć wysokich, z których cztery naroż-
ne utrzymują marmurowe wazony napełnione kwiatami44. Mieściły się w tym pro-
gramie także Pola Elizejskie, przy wejściu do których: …wazon biały marmurowy 
na granitowej podstawie, opasany róż girlandą, wyobraża świątynię Flory; za tą 
w gaju sosnowym w figurze serca zasadzonym na kamiennej trzyłokciowej o tyluż 
stopniach posadzie spostrzegamy wazon marmurowy z palącą się ofiarą, na którym 
w płaskorzeźbie różne wyobrażenia Hymena przedstawiają ołtarz poświęcony mi-
łości45. Dwie strofy z poematu Trembeckiego (…gdziebyś miał rozrywkę ty i twoje 
dziatki, Z tajoną wspaniałością porozsiewasz chatki…46) wskazują także na istnienie 
w Zofiówce czegoś w rodzaju hameau, ale nie wiadomo, czy wzmianka ta dotyczy 
rzeczywiście istniejących budowli, czy jest to tylko nawiązanie do takich właśnie, 
dobrze mu znanych chatek, które zbudowała dla swych dzieci Izabela Czartoryska 
w Powązkach47.
Wczesne opisy ogrodu nie zawierają informacji świadczących o bogatym programie 
rzeźbiarskim. Wiadomo jedynie o sprowadzeniu w 1800 r. z Chersonu znalezione-
go na Krymie posągu, w którym chciano widzieć wizerunek Belizariusza, jednego 
z wodzów cesarza Justyniana48. Z czasem pojawiło się więcej figur, a jeden z gości, 
oglądający ogród w 1827 r., pisał o: obfitości drogich posągów49. Na podstawie ana-
lizy obecnego zestawu rzeźb rozsianych po ogrodzie, trudno dopatrzeć się spójnej 
dla nich koncepcji tematycznej. Większość bowiem to przedstawienia antycznych 
bóstw, ale także personifikacja Zimy oraz, dodane chyba znacznie później, popiersia 
Platona, Sokratesa, Homera i Arystotelesa50.
Po śmierci Szczęsnego w 1805 r., do której przyczynił się w znacznym stopniu rodzin-
ny skandal, jakim był romans Zofii z jego synem z pierwszego małżeństwa, Stanisła-
wem Szczęsnym, prace w Zofiówce uległy spowolnieniu. Nie bez wpływu na taki stan 

43 J.U. Niemcewicz, op. cit., s. 332-333.
44 S. Groza. op. cit., s. 49.
45 Ibidem, s. 52.
46 S. Trembecki, op. cit., s. 18.
47 Któremu to ogrodowi Trembecki także poświęcił poemat (S. Trembecki, Powązki, [w:] Dzieła po-

etyczne Stanisława Trembeckiego, t. 1, Wrocław 1828, s. 31-39).
48 Obecnie określany jako posąg Eurypidesa.
49 Odnotowana przez Jakowa Michajłowa, późniejszego metropolitę włodzimierskiego, który odwie-

dził wówczas Zofiówkę (I. Kosenko i in., op. cit., s. 25).
50 Popiersi tych nie wymieniają XIX-wieczne opisy ogrodu.
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rzeczy były też długotrwałe spory o schedę po mężu, toczone przez Zofię z potomkami 
Potockiego. Wydaje się, że i sama Zofia straciła zainteresowanie parkiem. Nie doszło 
zatem do zamierzonej budowy wielkiego grobowca Szczęsnego w formie piramidy, 
która miała stanąć na wyspie Anti-Circe51. Do zaniechanych przedsięwzięć należała 
również rozpoczęta budowa domu mieszkalnego. Nie doczekał się także ustawienia 
obelisk ku czci „Pięknej Bitynki”, z którego zachowały się jedynie: dwa granity po 
łokci 15 i cali 7 długie52, na które jeszcze w latach 40. XIX w. można było natrafić przy 
drodze prowadzącej do oranżerii.
Na wstrzymanie prac w ogrodzie wpłynął także wyjazd Metzella w 1806 r. do Warszawy. 
W związku z tym Zofia przedsięwzięła w 1808 r. starania o sprzedanie Zofiówki Alek-
sandrowi I, a w 1810 r. wystąpiła nawet w tej sprawie z pismem do cara, ale oferta ta nie 
spotkała się z zainteresowaniem53. Aleksander I poznał Zofiówkę dopiero w czasie swej 
bytności w Humaniu w 1820 r. Z tej okazji wzniesiono nad Dolnym Stawem drewniany, 
obity korą pawilon zwany Rustykalnym. Z tego samego najprawdopodobniej czasu po-
chodzi też podobny w charakterze budynek Bażanciarni. Następstwem carskiej wizyty 
był wysłany wiosną następnego roku z Zofiówki do Petersburga transport piramidalnych 
topól, za który car własnoręcznie napisanym listem podziękował Zofii54.
Po śmierci Zofii Potockiej w 1822 r., w wyniku działów spadkowych, Humań i Zo-
fiówka przypadły synowi Aleksandrowi Potockiemu. Jego patriotyczna postawa 
zaowocowała ustawieniem w ogrodzie dwóch pomników: Tadeusza Kościuszki 
na Górce Kaukaskiej i księcia Józefa Poniatowskiego na Polach Elizejskich. Brak 
pieniędzy nie pozwolił jednak nowemu właścicielowi na podjęcie większych inwe-
stycji, a do tego w 1827 r. zmarł ogrodnik Oliwa, który miał kontynuować dzieło 
Metzella. Patriotyczne zaangażowanie Aleksandra Potockiego w czasie powstania 
listopadowego kosztowało go ostatecznie utratę ukraińskich posiadłości. Dobra hu-
mańskie wraz z Zofiówką zostały najpierw w 1831 r. obłożone sekwestrem, a na-
stępnie w 1832 r. skonfiskowane. Na ironię losu zakrawa fakt, iż zarządcą Zofiówki 
został wówczas generał hrabia Jan Witt, syn Zofii z jej pierwszego małżeństwa55, 
któremu car Mikołaj I, będący pod wrażeniem piękna parku, oglądanego podczas 
wizyty w Humaniu w 1828 r., nakazał w 1833 r. zatrudnienie wszystkich pracują-
cych tam uprzednio robotników, przeznaczając jednocześnie na utrzymanie założe-
nia dwa tysiące rubli srebrem z dochodów z posiadłości humańskich.
Dość zgodnie przyjmuje się, że twórcą Zofiówki był Ludwik Metzell, ale przedsię-
wzięcie to nie doszłoby z pewnością do skutku, gdyby nie inicjatywa Szczęsnego 
Potockiego, nie tylko z powodu dysponowania ogromnymi zasobami finansowymi. 

51 S. Groza, op. cit., s. 60.
52 T. Themery, op. cit., s. 63.
53 Aleksander I i członkowie jego rodziny znaleźli się natomiast na liście subskrybentów wydanego 

w 1815 r. w Wiedniu poematu Trembeckiego wraz z francuskim tłumaczeniem Lagarde’a.
54 I. Kosenko i in., op. cit., s. 95.
55 Ibidem, s. 67, Wittowi przypisuje się zamianę nazwy Zofiówki na Carycyn Sad, funkcjonującą do 

czasu rewolucji październikowej.
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Nie można bowiem wykluczyć jego roli w określeniu ogólnej koncepcji założenia, 
zwłaszcza, kiedy weźmie się pod uwagę jego wrażliwość na sztukę, przede wszyst-
kim na poezję, a nawet samodzielne w tym zakresie próby56.
Podważa to opinie o ograniczonych możliwościach intelektualnych Potockiego, któ-
re można z dużym prawdopodobieństwem złożyć na karb niechęci, jaką budziły 
jego poczynania polityczne57. Przesadzone wydają się być zwłaszcza sugestie o jego 
rzekomej „ociężałości umysłowej graniczącej z debilizmem”58, szczególnie w świe-
tle zaangażowania Szczęsnego w działalność loży masońskiej, której był Wielkim 
Mistrzem w latach 1784-1789.
Przypisując Potockiemu wpływ na powstanie ogrodu, nie sposób pominąć praw-
dopodobnej w tym zakresie roli Zofii, której założenie to zostało poświęcone. O jej 
zainteresowaniu ogrodami świadczą chociażby pełne entuzjastycznych komentarzy 
listy z zachwytami nad Arkadią Heleny Radziwiłłowej. Wiadomo też, iż Zofia przy-
czyniła się do obsadzenia drzewami drogi prowadzącej do jaru Kamionki, jeszcze 
przed powstaniem tam ogrodu.
Rolę obojga można jednak – jak się wydaje – ograniczyć do jakiegoś rodzaju sugestii, 
bowiem w świetle obecnie znanych przekazów źródłowych za wykonawcę, a zapewne 
także za głównego autora koncepcji Zofiówki należy niewątpliwie uznać Ludwika Met-
zella. Fakt ten musiał być powszechnie znany, o czym świadczy napis umieszczony na 
jego płycie nagrobnej: twórca budowy Zofiówki sławionej przez Trembeckiego59.
Zarówno Potoccy, jak i Metzell podczas swych zagranicznych podróży (m.in. po 
Włoszech i Niemczech) mieli sposobność oglądania ogrodów, które mogły być in-
spiracją dla rozwiązań zastosowanych na Ukrainie. Mieli tam okazję oglądać natura-
listyczne skalne kaskady, które pojawiły się w ogrodach europejskich zanim jeszcze 
w pełni rozwinęła się moda na założenia krajobrazowe, czego przykładem może być 
górna partia osi wodnej w Casercie. Niezwykłe walory grot tego typu i grup skal-
nych doceniła już w latach 40. XVIII w. także margrabina Wilhelmina von Bayreuth, 
wprowadzając podobne motywy do Sanspareil.
Potoccy w czasie swego dwuletniego pobytu w Hamburgu mogli mieć okazję od-
wiedzenia także Wilhelmshöhe pod Kassel, przekształconego w ostatniej ćwierci 
XVIII w. Krajobrazowa partia tego rozległego założenia nasuwa bowiem nieodparte 
skojarzenia z niektórymi fragmentami ogrodu w Zofiówce.
O tym, że Metzell poszukiwał rozwiązań nadających się do zastosowania w Zo-
fiówce, świadczy też pośrednio list, w którym pisze on o odwiedzinach w ogrodzie 
56 Jego autorstwa był wierszowany napis na kamieniu umieszczonym w Zofiówce, zaczynający się od 

słów: Płyń strumyku, cichym biegiem…
57 Udział Potockiego w tworzeniu koncepcji Zofiówki wykluczył Jaroszewski (T.S. Jaroszewski, 

op. cit., s. 350).
58 O ociężałości umysłowej pisze Chrząszczewski (A. Chrząszczewski, Pamiętnik oficjalisty Potockich 

z Tulczyna, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, s. 54-55). Jak pisał Łojek, Potocki: był 
człowiekiem ledwo przekraczającym poziom debilizmu (J. Łojek, Dzieje zdrajcy. Szczęsny Potocki, 
Warszawa 1991, s. 38).

59 Płyta umieszczona na miejscu pochówku w katakumbach na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
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Aleksandria w Białej Cerkwi. Można również przypuszczać, że Metzell znał kom-
pozycje utrzymane w duchu angielsko-chińskim, które propagował Georges Louis 
le Rouge, zawarte w zbiorze widoków ogrodów europejskich, a także własne le Ro-
uge’a pomysły zamieszczone w tomach zatytułowanych Jardinsanglo-chinois à la 
mode, publikowanych w latach 1776-1788. Inspiracją do rozwiązań zastosowanych 
w Zofiówce mogły być też widoki grot w ogrodach przy zamku w Windsorze oraz 
w Désert de Retz60.

3. Carycyn Sad

W 1836 r. Zofiówka przeszła pod administrację Zarządu Kolonii Wojskowych 
i zmieniono jej nazwę na Carycyn Sad, na cześć carycy Aleksandry Fiodorowny, 
żony Mikołaja I. Obszar parku został wówczas powiększony o część zachodnią, 
zwaną Dębinką. Funkcję naczelnego ogrodnika pełnił w owym czasie Karl Ferre. 
Jego inicjatywą było utworzenie w 1840 r. tarasu Bellevue na zachodnim stoku jaru 
nad Dolnym Stawem.
Wbrew pierwotnej koncepcji Metzella, który najwyraźniej zamierzał utrzymać dzi-
ki, naturalistyczny charakter całego założenia, od lat 30. XIX w. zaczęło przybywać 
różnych budowli. W 1841 r. wzniesiono Pawilon Chiński oraz altanę zwaną Grzyb-
kiem. W 1842 r. rozpoczęto budowę Pawilonu Flory, według projektu inżyniera 
wojskowego K. Rapponeta, Budowla ta stanęła w miejscu, w którym znajdował się 
uprzednio Pawilon Rustykalny. W następnym roku rozpoczęto na wyspie Anti-Circe 
budowę pawilonu, który miał mieć kształt gotycki, a w 1844 r. powstało główne 
wejście do parku, z flankującymi go neogotyckimi pawilonami.
W tym czasie usunięto z parku pomniki Kościuszki i Poniatowskiego61, a na miejscu 
pierwszego z tych monumentów na Kaukaskiej Górce ustawiono brązowe popiersie 
carycy Aleksandry62. Wymiany rzeźb zdobiących ogród następowały zresztą nie tyl-
ko z powodów politycznych. Na przykład w 1836 r. ustawiono w Tetydionie figurę 
Wenus, usuwając stojące tam wcześniej popiersie Peleusa.

60 Na rycinę przedstawiającą grotę w Windsorze, ukazaną na planszy 17 w zeszycie 4, zwrócił uwagę 
Jaroszewski (T.S. Jaroszewski, op. cit., s. 350). Założeniu w Désert de Retz Le Rouge poświęcił cały 
zeszyt 13, a widok groty ukazany został na planszy 3 (G.-L. Le Rouge, XIII-e cahier des jardins 
anglo-chinois: contenant les détails du Désert, jardin pittoresque à une lieue de Saint Germain en 
Laye, appartenant à Mr de Monville, Paris 1785).

61 Pojawiająca się w opracowaniu Kosenki informacja, że pomnik Poniatowskiego zabrany został do 
rezydencji Paskiewicza w Tule, jest prawdopodobnie wynikiem błędnego utożsamienia pomnika 
z Zofiówki z rzeczywiście zabranym do Tuły warszawskim pomnikiem księcia Józefa autorstwa 
B. Thorvaldsena (I. Kosenko i in., op. cit., s. 58).

62 Został on usunięty po rewolucji. W 1939 r. ustawiono tam pomnik Lenina, zniszczony przez Niem-
ców w 1941 r. W 1964 r. na postumencie pozostałym po pomniku carycy ustawiono popiersie Tarasa 
Szewczenki. Ponieważ jednak piedestał nie pasował do niezbyt udanej rzeźby, usunięto ją w roku 
następnym.
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Istotne zmiany w kształcie ogrodowej architektury nastąpiły po wizycie w Zofiówce 
w 1847 r. cara Mikołaja I, któremu najwyraźniej nie przypadły do gustu neogotyckie 
formy niektórych budowli. Na ich miejsce, na życzenie cara, wzniesiono w latach 
1847-1852 nowe pawilony bramne oraz pawilon na wyspie Anti-Circe, utrzymane 
w neoklasycznej konwencji, zaprojektowane przez znanego petersburskiego archi-
tekta Andreja Stackenschneidera63. W 1856 r., z okazji carskiej wizyty, ustawiono 
ponadto na Tarasie Muz obelisk z trójgłowym orłem herbowym dynastii Romano-
wów, w związku z czym zlikwidowano znajdującą się tu wcześniej Grotę Apollina, 
pochodzącą z pierwotnego założenia.

4. Humański Ogród Głównej Szkoły Ogrodnictwa

Carycyn Sad stanowił własność Mikołaja I do 1860 r., kiedy to całe założenie przekaza-
no przeniesionej tu z Odessy w 1858 r. szkole ogrodniczej. Z jej działalnością wiązało się 
powstanie licznych poletek doświadczalnych w sąsiedztwie Zofiówki. Oficjalna nazwa 
nadana dekretem carskim to: Humański Ogród Głównej Szkoły Ogrodnictwa.
W latach 1890-1891, za sprawą zarządzającego wówczas parkiem Wasyla Paszkie-
wicza, założono na skłonie wzgórza przed oranżerią arboretum, nazywane później 
parkiem angielskim, a także ogród pomologiczny i winnicę64. Nieopodal wejścia posa-
dzono w 1891 r. grupę jodeł i cypryśnik błotny65. W bliżej nieokreślonym czasie (praw-
dopodobnie pod koniec XIX w.) na kamieniu wynurzającym się ze Stawu Dolnego, 
z którego bił Wielki Wodotrysk, umieszczono także wykonaną z brązu rzeźbę, wyobra-
żającą węża tryskającego z paszczy wodą. Od tego czasu fontanna ta nosi nazwę „Zmij”.

5. Szata roślinna

Przekształceniom ulegały w Zofiówce nie tylko budynki i rzeźby, ale także zieleń. 
Wiadomo, iż w pierwszym okresie istnienia ogrodu posadzono sosny wejmutki, kasz-
tanowce, a także przywiezione z Tulczyna topole włoskie, które aż do początku XX 
w. stanowiły charakterystyczny element krajobrazu Zofiówki. Najwcześniejszy opis 
dendrologiczny ogrodu, znany niestety tylko fragmentarycznie, sporządził Antoni An-
drzejowski, profesor botaniki gimnazjum krzemienieckiego, który w 1829 r. wizytował 
szkołę bazylianów w Humaniu66. Z fragmentów tego raportu dowiadujemy się, że rosły 
tam platany, glediczje, sosny wejmutki, jarząby, kasztanowce, jesiony, tuje, jodły, ro-

63 A. Kosarewskij, op. cit., s. 36.
64 I. Kosenko i in., op. cit., s. 61.
65 Ibidem, s. 60.
66 Wołyniak [pseud.], O bazylianach w Humaniu, „Przewodnik Naukowy i Literacki” (dodatek do „Ga-

zety Lwowskiej”), R. 27, 1899, s. 1144.
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binie, złotokapy, magnolie, a także tulipanowiec67. W wykazie rosnących w ogrodzie 
drzew i ozdobnych krzewów, zamieszczonym w opublikowanym w 1851 r. artykule 
F. Bazinera, wymienione zostały: paulownia, judaszowiec, głóg, kasztanowiec, katalpa, 
hibiskus, wiąz, jałowiec, sosna wejmutka, klon ostrolistny, lipa drobnolistna, glediczja, 
jesion, bożodrzew, sumak, sosna leśna, topola biała, wierzba iwa. Autor odnotował, że 
w czasie ostrej zimy w 1749 r. wymarzł tulipanowiec, a wymienione przez niego drzewa 
i krzewy w dużej części ukryte są niekorzystnie w gęstwinie lasu68. Warto zauważyć, że 
w wykazie Bazinera brak topól włoskich, ale jest to zapewne przeoczenie, bowiem 
te charakterystyczne drzewa można dostrzec na widokach Zofiówki aż do początku 
XX w. Wiemy natomiast, że ostre zimy 1869/70 i 1878/79 oraz 1909 r. doprowadziły 
do wymarznięcia rosnących w ogrodzie platanów. Znaczne szkody powstały również 
zimą 1979/80 r. z powodu dużych mrozów, a także wiosennych roztopów. Będąca ich 
następstwem fala gwałtownej powodzi spowodowała nie tylko uszczerbek w szacie ro-
ślinnej, ale też uszkodziła pawilony przy głównej bramie ogrodu, z których jeden został 
przez napór wody przesunięty69. Z Dębinki (terenu na zachód od pierwotnej Zofiówki) 
przetrwał tylko jeden dąb z pierwotnego nasadzenia, liczący ponad 300 lat.
Zofiówka słynęła dawniej również ze wspaniałych kolekcji roślin cieplarnianych upra-
wianych w oranżeriach. Themery wspomina o palmach, figowcach i ananasach wysta-
wianych latem do ogrodu70, a Baziner wymienia w swym artykule dorodne drzewka 
cytrynowe, ananasy (których co roku zbierano około 3 tysięcy sztuk), brzoskwinie, 
winogrona, morele, fuksje, justycje, pelargonie, banany, kaktusy, mirty, passiflory, 
róże, kanny, klaceolarie, cynerarie, gloksynie, achimenesy, rododendrony pontyjskie, 
azalie indyjskie, kamelie japońskie, kletry, tytoń, chróścinę jagodną, zamije, cycasy, 
abutilony, alokazje, tradeskancje71. Rośliny te niestety czasami padały ofiarą braku 
odpowiedniej opieki, czego przykładem są araukarie, kamelie oraz inne ciepłolubne 
rośliny, które w latach 80. XIX w. wymarzły, wyniesione z cieplarni na Pola Elizejskie 
i pozostawione tam na zimę. Ogólnie jednak, aż do rewolucji, Zofiówka utrzymywana 
była w dobrym stanie, co wynika chociażby z ówczesnych fotograficznych widokó-
wek pokazujących fragmenty założenia.

6. Park Trzeciej Międzynarodówki

Zamęt lat porewolucyjnych odbił się niekorzystnie na stanie ogrodu. Wprawdzie 
w pierwszym okresie działania nowej władzy studenci szkoły rolniczej usiłowali z na-
rażeniem życia chronić Zofiówkę, ale okres sowiecki to czas postępującego zaniedbania 

67 T. Themery, op. cit., s. 46.
68 F. Baziner, Kratkoje opisanje Carycyna sada bliz g. Umani Kijewskoj guberni, za: I. Kosenko i in., 

op. cit., s. 58-59.
69 uk.wikipedia.org/wiki/Національний_дендрологічний_парк_«Софіївка»
70 T. Themery, op. cit., s. 46.
71 I. Kosenko i in., op. cit., s. 60.
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założenia. W 1923 r. dokonano spektakularnej zmiany nazwy Zofiówki na Park Trzeciej 
Międzynarodówki. Usunięto wówczas popiersie carycy Aleksandry i pomnik Mikołaja 
I. W kolejnych latach ogród pozostawał pod zmieniającym się zarządem różnych insty-
tucji, wchodzących w skład Rady Komisarzy Ludowych Ukraińskiej Socjalistycznej Re-
publiki Radzieckiej. W czasie II wojny światowej na polanie w zachodniej partii ogrodu, 
zwanej Dębinką, powstał cmentarz około 2000 niemieckich żołnierzy72.

7. Państwowy Rezerwat Zofiówka – Національний дендрологічний парк 
«Софіївка»

W 1945 r. założenie otrzymało oficjalną nazwę Państwowy Rezerwat Zofiówka. 
W 1948 r. opracowano generalny plan restauracji parku. Dokonano napraw małych 
form architektonicznych oraz rekonstrukcji zniszczonych rzeźb73. Wszystkie stojące 
obecnie w Zofiówce posągi odtworzono z użyciem szkła organicznego, imitując wy-
gląd pierwowzorów wykonanych z białego marmuru. Przeprowadzono także inwenta-
ryzację drzew i krzewów, z której wynikało, że zachowało się jedynie 180 gatunków 
drzew i krzewów w stosunku do 377 rosnących tu przed wojną. Dzięki intensywnej 
akcji wzbogacania szaty roślinnej w 1960 r. było w Zofiówce już 520 gatunków, choć 
pominięto zupełnie, tak istotne w pierwotnym założeniu, topole włoskie, które np. 
w przypadku wyspy Anti-Circe spełniały wręcz programową rolę, nawiązując do słyn-
nego pierwowzoru z Ermenonville – Wyspy Topolowej z grobowcem Rousseau.
W 1955 r. Zofiówka przeszła pod zarząd Akademii Nauk Ukrainy. Trzy lata później 
obszar parku został powiększony o około 15 ha, a następnie w 1972 r. o kolejne 5 ha, 
co dało łączną powierzchnię 153,7 ha. Od 1991 r., a więc od odzyskania przez Ukrainę 
niepodległości, założenie ma status niezależnej instytucji, działającej w ramach Na-
rodowej Akademii Nauk Ukrainy. W 1995 r. Zofiówka otrzymała medal europejskiej 
federacji stowarzyszeń „Europa Nostra”, której celem jest propagowanie i ochrona do-
robku kulturowego i środowiska naturalnego Starego Kontynentu. Tym sposobem, ten 
położony na Wołyniu ogród (uznawany dziś właściwie za ukraiński), powstały z na-
miętnej miłości polskiego magnata (który w 1794 r. postanowił zostać Rosjaninem) do 
pochodzącej z Turcji biednej greckiej dziewczyny, został uznany za część dziedzictwa 
europejskiego. Jest on jednocześnie jedynym zachowanym świadectwem największej 
w Rzeczypospolitej magnackiej fortuny, roztrwonionej beztrosko przez potomków za-
łożycieli Zofiówki – Szczęsnego Potockiego i jego „Pięknej Bitynki”74.

72 W 2000 r. szczątki poległych zostały ekshumowane i przewiezione do Niemiec (http://fakty.ua/
111098-s-territorii-umanskogo-dendroparka-quot-sofievka-quot-izvlecheny-ostanki-bolee-dvuh-
tysyach-soldat-i-oficerov-vermahta).

73 Wszystkie, które znajdowały się w parku przed rewolucją, uległy całkowitemu zniszczeniu; z mar-
murowej figury Kupidyna, która stała na Górce Kaukaskiej, zachowały się jedynie skrzydła (obecnie 
w muzeum Parku).

74 J. Łojek, Potomkowie Szczęsnego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna, 1799-1921, Lublin 1980.
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Il. 1. Portret Zofii Wittowej jako westalki, Jan Chrzciciel 
Lampi St., 1791, Castello del Buonconsiglio, Trydent, 
fot. W. Brzezowski 2014

Ill. 1. Portrait of Sophia Witt as the Vestal, Giovanni Bat-
tista Lampi the Elder, 1791, Castello del Buonconsiglio, 
Trento, photo by W. Brzezowski 2014

Il. 2. Zofiówka, Skała Tarpejska, fot. W. Brze-
zowski 2013

Ill. 2. Sofiyivsky Park, Tarpeian Rock, photo by W. 
Brzezowski 2013

Il. 3. Zofiówka, Skała Leukedyjska, fot. W. Brzezowski 2013

Ill. 3. Sofiyivsky Park, Leukata Rock, photo by W. Brzezowski 2013
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Il. 4. Plan ogrodu Zofiówka wg T. Themery’ego Guide de Sophiowka, Odessa 1846. Oznaczenia: 1 – Piękna Krata We-
jścia, 2 – fontanna z granitu, 3 – nowy Pawilon Flory, 4 – most granitowy, 5 – skała, z której wytryskuje strumień wody, 
6 – Skała Leukadyjska, 7 – Pawilon Oktogonalny, 8 – Taras Pięknego Widoku, 9 – Grota Apollina, 10 – Taras Muz, 
11 – fontanna Hipokrene, 12 – Grota Zwierciadła Diany, 13 – wielka kaskada, 14 – plac zebrań, 15 – platforma na Skale 
Leukadyjskiej, 16 – Grota Łokietka, 17 – ścięta kolumna, 18 – ołtarz Hygei, 19 – most roślin, 20 – Szkoła Ateńska,  
1 – Labirynt Kreteński, 22 – Wielka Grota Lwa, 23 – Grota Tetydion, 24 – pilaster, na którym wyryto apostro-
fę do strumienia, 25 – most żelazny przerzucony nad potokiem, który zasila wielką kaskadę, 26 – przystań, 27 – kanał 
podziemny, 28 – Śluza Amsterdamska, 29 – wyspa zwana Anti-Circe, 30 – nowy pawilon gotycki, 31 – źródło wody 
mineralnej, 32 – oranżerie szklarni ciepłych, mieszkanie ogrodnika, inspektora i wszystkie mieszkania administracji,  
33 – punkt wicedyrektora ogrodu Bossego; A – posąg Kościuszki, B – posąg Merkurego, C – posąg Belizariusza,  
D – posąg Apollina, E – posąg Parysa, F – posąg Wenus wychodzącej z kąpieli, G – posąg małego Amora napinającego łuk, 
H – posąg Orfeusza, I – posąg Poniatowskiego, K – posąg młodego Apollina, L – posąg Wenus przesłoniętej zasłoną z wody, 
którą tworzy kaskada, M – posąg przedstawiający Zimę, N – parasol

Ill. 4. Plan of Sofiyivsky Park after T. Themery’s Guide de Sophiowka, Odessa 1846. Designations: 1 – the splendid 
entry grille, 2 – granite fountain, 3 – new Flora pavillion, 4 – granite bridge, 5 – the rock with the ejecting water jet,  
6 – Leucadian Rock, 7 – octagonal pavillion, 8 – terrace of beautiful view, 9 – Apollo grotto, 10 – terrace of the Muses,  
11 – Hippokrene fountain, 12 – Diana’s Mirror grotto, 13 – great cascade, 14 – Assembly Square, 15 – Leucadian Rock 
terrace, 16 – Łokietek grotto, 17 – cutted column, 18 – Hygieia altar, 19 – plants bridge, 20 – the School of Athens,  
21 – Cretan labyrinth, 22 – great lion grotto, 23 – Thetis grotto, 24 – pilaster on which is engraved the apostrophe to the 
stream, 25 – iron bridge spanning the stream that feeds the great cascade, 26 – harbor, 27 – underground channel, 28 – Am-
sterdam sluice, 29 – island called Anti-Circe, 30 – new gothic pavilion, 31 – mineral water source, 32 – warm greenhouses, 
gardener’s flat, inspector’s flat and all administration apartments, 33 – viewpoint of the garden director Bosse; A – Kościusz-
ko statue, B – Mercury statue, C – Belisarius statue, D – Apollo statue, E – Paris statue, F – statue of Venus emerging from 
the bath, G – statue of young Amor tensioning the bow, H – Orpheus statue, I – Poniatowski statue, K – young Apollo statue, 
L – statue of Venus obscured with curtain created of water cascade, M – statue depicting Winter N – the umbrella pavilion
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Il. 5. Wielki wodospad, ryc. W.F. Schlotterbecka wg 
rys. W. Allana

Ill. 5. The Great Waterfall, etching by W.F. Schlotter-
beck after drawing by W. Allan

Il. 7. Złamana Kolumna, wg. T. Themery’ego

Ill. 7. The Broken Column, after T. Themery

Il. 6. Widok Wielkiego Wodospadu i półwy-
spu Reunion, wg T. Themery’ego

Ill. 6. View of the Great Waterfall and Reun-
ion penisula, after T. Themery

Il. 9. Złamana Kolumna, fot. W. Brzezowski 2013

Ill. 9. The Broken Column, photo by W. Brzezowski 
2013

Il. 8. Kaskada Trzy Łzy i Złamana Kolumna, 
ryc. W.F. Schlotterbecka wg rys. W. Allana

Ill. 8. Three Tears Cascade and the Broken Col
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Il. 10. Kaskada Trzy Łzy, fot. W. Brzezowski 2013

Ill. 10. Three Tears Cascade, photo by W. Brzezowski 2013

Il. 11. Grota Krynica lub Zwierciadło Diany, ryc. W.F. 
Schlotterbecka wg rys. W. Allana

Ill. 11. Grotto the Fount or Diana’s Mirror, etching 
by W.F. Schlotterbeck after drawing by W. Allan

Il. 12. Wejście do Groty Krynica, fot. W. Brze-
zowski 2013

Ill. 12. Entrance to Fount Grotto, photo by W. Brze-
zowski 2013

Il. 13. Wejście do Groty Kalypso, ryc. W.F. Schlot-
terbecka wg rys. W. Allana

Ill. 13. Entrance do Kalypso Grotto, etching by 
W.F. Schlotterbeck after drawing by W. Allan

Il. 14. Grota Kalipso, fot. W. Brzezowski 2013

Ill. 14. Kalypso grotto, photo by W. Brzezowski 2013
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Il. 15. Grota Strachu i Zwątpienia, fot. W. Brzezowski 
2013

Ill. 15. Grotto of Fear and Doubt, photo by W. Brze-
zowski 2013

Il. 16. Grota Zachodnia, fot. W. Brzezowski 
2013

Ill. 16. West Grotto, photo by W. Brzezowski 
2013

Il. 17. Thetydion, ryc. W.F. Schlotterbecka 
wg rys. W. Allana

Ill. 17. Thetydion, etching by W.F. Schlotter-
beck after drawing by W. Allan

Il. 18. Thetydion (Grota Wenus), fot. W. 
Brzezowski 2013

Ill. 18. Thetydion (Venus Grotto), photo by 
W. Brzezowski 2013

Il. 19. Źródło Hipokrene, wg. T. Themery’ego

Ill. 19. Source Hippokrene, after T. Themery

Il. 20. Źródło Hipokrene, fot. W. Brzezowski 
2013

Ill. 20. Source Hippokrene, photo by W. Brze-
zowski 2013
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Il. 21. Widok wyspy Anti-Circe, wg T. 
Themery’ego

Ill. 21. View of Anti-Circe Island, after 
T. Themery

Il. 22. Wyspa Anti-Circe, fot. ok. 1910

Ill. 22. Island Anti-Circe, archiv photo, circa 
1910

Il. 23. Wielki Staw z wyspą Anti-Circe,  fot. W. 
Brzezowski 2013

Ill. 23. The Great Pond with Anti-Circe Island, 
photo by W. Brzezowski 2013

Il. 24. Widok od północy Stawu Dolnego 
i Wielkiej Fontanny, wg T. Themery’ego

Ill. 24. View of Lower Pond and Great Foun-
tain from the West, after T. Themery

Il. 25. Przejście pod Wielkim Wodospadem,  
fot. W. Brzezowski 2013

Ill. 25. Passage under the Great Falls, photo  
by W. Brzezowski 2013

Il. 26. Dolina Gigantów widziana spod Wielkiego 
Wodospadu, fot. W. Brzezowski 2013

Ill. 26. Valley of the Giants as seen from Great 
Waterfall, photo by W. Brzezowski 2013
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Il. 28. Pawilon Flory, fot. W. Brzezowski 2013

Ill. 28. Flora Pavilion, photo by W. Brzezowski 
2013

Il. 29. Widok Dolnego Stawu z Pawilonu Flory, fot. W. Brzezowski 
2013

Ill. 29. View of the Lower Pond from Flora Pavilion, photo by W. 
Brzezowski 2013

Il. 27. Widok pawilonu rustykalnego, wg T. 
Themery’ego

Ill. 27. View of Rustical Pavillion, after T. 
Themery

Il. 30. Różowy Pawilon na wyspie Anti-Circe 
(Miłości), fot. W. Brzezowski 2013

Ill. 30. Pink Pavilion on the Anti-Circe (Love) 
Island, photo by W. Brzezowski 2013

Il. 31. Widok na Dolny Staw i półwysep Reunion, 
fot. W. Brzezowski 2013

Ill. 31. View on the Lower Pond and the Reunion 
peninsula, photo by W. Brzezowski 2013
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Il. 32. Zofiówka, plan ogrodu, stan obecny: 1 – wejście, 2 – Skała Tarpejska, 3 – Pawilon Flory, 4 – Most We-
necki, 5 – Górka Kaukaska, 6 – Altana Chińska, 7– Belweder, 8 – Kamień Śmierci, 9 – plac Reunion,  
10 – przystań, 11 – Grota Zachodnia, 12 – Grota Strachu, 13 – Grota Łokietek, 14 – Grota Orzeszek,  
15 – Most Żelazny, 16 – posąg Eurypidesa, 17 – źródło Hipokrene, 18 – obelisk Orzeł, 19 – złamana kolumna,  
20 – Grota Lwów (Kalypso), 21 – Labirynt Kreteński, 22 – Grota Wenus, 23 – bażanciarnia, 24 – Pawilon Różowy, 
25 – drewniany most, 26 – oranżeria, 27 – Kamionka, 28 – Śluza Amsterdamska, 29 – Górny Staw, 30 – Dolny Staw, 
31 – fontanna Żmija, 32 – Basen Rybki, 33 – wielki wodospad, 34 – fontanna Siedmiostrużka, 35 – Morze Martwe, 
36 – podziemna rzeka Styks, 37 – wodospad Trzy Łezki, 38 – główna aleja

Ill. 32. Sofiyivsky Park, actual plan: 1 – entrance, 2 – Tarpeian Rock, 3 – Flora Pavilion, 4 – Venetian Bridge, 
5 – Caucasian hill, 6 – Chinese bower, 7 – Belvedere, 8 – Stone of the Death, 9 – Reunion square, 10 – har-
bor, 11 – western grotto, 12 – grotto of the Fear, 13 – grotto Łokietek, 14 – grotto Little Nut, 15 – Iron Bridge, 
16 – Euripides statue, 17 – Hippokrene source, 18 – obelisk Eagle, 19 – broken column, 20 – grotto of Li-
ons (Kalypso), 21 – Cretan Labirynth, 22 – grotto of Venus, 23 – pheasantry, 24 – Pink Pavilion, 25 – wood-
en bridge, 26 – orangery, 27 – Kamionka river, 28 – Amsterdam sluice, 29 – Upper pond, 30 – Lower pond,  
31 – fountain the Snake, 32 – pool of the Fish, 33 – the great waterfall, 34 – fountain Sevenstreems, 35 – Dead See,  
36 – underground river Styx, 37 – waterfall Tree Tears, 38 – main avenue
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WSPÓŁCZESNE ODDZIAŁYWANIE OGRODÓW 
HISTORYCZNYCH NA KRAJOBRAZ MIEJSKI I WIEJSKI 

– OD REZYDENCJI KRÓLEWSKICH PO ZESPOŁY 
PAŁACOWE, DWORSKIE I KLASZTORNE – STUDIUM 
PRZYPADKÓW Z REALIZACJI W LATACH 1990-2013

THE CONTEMPORARY ASSESMENT OF HISTORICAL 
GARDENS ON TOWNSCAPE AND COUNTRYSCAPE – 

FROM ROYAL RESIDENCES GARDENS THROUOUT THE 
PALACE, MANORHOUSE AND MONASTERY ONES – THE 

CASE STUDY OF REALIZATIONS FROM 1990 TO 2013
S t r e s z c z e n i e

Dawne zespoły ogrodowe i parkowe są de facto „gniazdami” tożsamości miejsca we współczesnych strukturach krajobrazu 
miejskiego i wiejskiego. Można zaryzykować twierdzenie, mówiące, iż te, niekiedy przez dziesięciolecia „zaniechane”, zdzi-
czałe, przerośnięte i zrujnowane zespoły architektoniczno-krajobrazowe stają się perłami lokalnych i ponadlokalnych układów 
krajobrazu miast i krajobrazu otwartego. Ich coraz częściej urzeczywistniająca się konserwacja, rekonstrukcja czy rewaloryzacja 
przywraca im rangę „obiektów wiodących” w skali krajobrazu. Zarówno ich superpozycja w relacjach krajobrazowo-widoko-
wych, jak i całokształt ich kompozycji, aż po detale architektury ogrodowo-parkowej, w sposób realny „promieniują” – oddzia-
łują zarówno na uwarunkowania konserwatorsko-planistyczne, jak też na zmiany mentalności i postaw lokalnych społeczności.

Słowa kluczowe: tożsamość miejsca, park, ogród, kontekst krajobrazu, Wilanów, Podzamcze Chęcińskie, Rzeszów, 
Chróstnik, Krzyżtopór

A b s t r a c t

The old gardens and parks are really the “identity of place nests” in contemporary structure of townscape and countrysca-
pe. There is even possible to say, that those, being destroyed and abounded landscape-architectural complexes became as 
the pearls in local and regional landscape systems. Their conservation, revitalization or reconstruction, being more and 
more frequent, had made them as a leader objects in landscape of towns and villages. Their superposition in landscape-vi-
sual relations, as well as, their inner compositions and even the scale of details have the real positive impact on large spatial 
planning-conservatory conditions also – on mentality and civil social opinion and activity of local societies.

Keywords: identity of place, park, garden, landscape context, Wilanów, Podzamcze Chęcińskie, Rzeszów, Chróstnik, 
Krzyżtopór
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1. Wstęp

Autor zamierzył przybliżyć w tej wypowiedzi pewien „ciąg” projektów i realizacji, 
wykonywanych w specjalistycznych zespołach od jakże mile wspominanych czasów 
współpracy z profesorem Januszem Bogdanowskim w latach 90. i na przełomie XX 
i XXI w. po chwile obecne. Zatem blisko ćwierćwiecze działań, które szczęśliwie koń-
czyły się realizacjami obiektów niecodziennych: od królewskiej rezydencji w Niepoło-
micach, przez królewskie ogrody Wilanowa, magnacki Krzyżtopór, klasztorne założenia 
OO. Bernardynów w Rzeszowie i Leżajsku, po książęcy Chróstnik na Dolnym Śląsku 
czy starostwo na Chęcińskim Podzamczu. Każdorazowo były to obiekty zupełnie od-
mienne zarówno w swojej historycznej i stylistycznej szacie, jak i w kontekście krajo-
brazu, w którym powstały. Dotrwały do czasów współczesnych i przez różne działania 
konserwatorskie: rewaloryzację, rekonstrukcję, rekompozycję, rewitalizację, aż po kre-
ację konserwatorską, zyskały „nową tożsamość”, kontynuującą ową „dawną tożsamość” 
miejsca i wpisując się w obecną postać krajobrazu szlachetnym oddziaływaniem myśli 
dawnych mistrzów i ich współczesnych kontynuatorów. Głównym przesłaniem tej wy-
powiedzi jest refleksyjna relacja z prezentowanych opracowań konserwatorsko-projek-
towych i ich realizacji, gdyż prezentacja aspektów studialno-badawczych i analiz kom-
pozycyjnych dalece przekroczyłaby ramy wydawniczej objętości tego artykułu.

Il. 1-2. Teren królewskiego ogrodu w Niepołomicach (typ „włoski” odmiana „głęboka”): po lewej – stan z 1993 r.; po 
prawej to samo ujęcie – stan z 2003 r., rewaloryzacja wg projektu J. Bogdanowskiego i Z. Myczkowskiego z zespo-
łem (1994), fot. Z. Myczkowski 1993 i 2003

Ill. 1-2. The royal garden at Niepołomice castle (the “italian” type in “deep” manner: left – state in 1993 right – the 
same view after revalorization in 2003 by design of J. Bogdanowski and Z. Myczkowski and team (1994), photo by 
Z. Myczkowski 1993 and 2003

2. Wprowadzenie

Czasy współczesne, naznaczone wzrastającym udziałem czynników społecznych 
– również w obszarze jak najszerzej pojmowanej konserwacji zabytków, jak i archi-
tektury krajobrazu – wydają się stawiać coraz to nowe wyzwania dla kształtu i form 
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działania przy realizacji prac w obszarze przestrzeni publicznych, zarówno w kon-
tekście zagadnień urbanistycznych, jak i współczesnej sztuki konserwatorskiej, tak-
że w odniesieniu do skali zabytkowych parków czy ogrodów.

Trudno mówić o współczesnym oddziaływaniu takiego na przykład fenomenu, 
jakim jest muzeum i to muzeum takie, jakim jest królewska rezydencja w Wilanowie, 
bez spojrzenia na integralne przenikanie się funkcji miejskich i piękna ogrodowych 
kompozycji i parkowego krajobrazu. Tym bardziej że Wilanów od dziesięcioleci 
wrośnięty jest nie tylko w krajobraz Warszawy, ale przede wszystkim w kulturowy 
pejzaż Polski, a nawet Europy.

3. Cel prezentowanych badań i projektów

Interesujące wydaje się przybliżenie czytelnikowi działania, określanego jako 
„kreacja konserwatorska”. Rozumiana i widziana przez pryzmat idei tożsamości 
miejsca1, pod którym identyfikowana jest tzw. dawna i nowa tożsamość, może spro-
stać wielu wyzwaniom, zarówno ze strony wymagań konserwatorskich, jak i rosną-
cej dynamicznie różnorodności i bogactwa potrzeb oraz oczekiwań społecznych, tak 
w sferze przestrzeni publicznej, jak i prywatnej obejmującej historyczne założenia 
zielone.

Jeżeli przyjmiemy, że tożsamość miejsca2 jest wyrazem tradycji i kultury oraz 
kanonu miejsca (obiektu, zespołu, założenia ogrodowego lub parkowego czy więk-
szego fragmentu krajobrazu), to posługując się tym pojęciem, możemy zidentyfiko-
wać zarówno przesłanie historii dla danego ogrodu lub parku, jak i uzyskać istotne 
wskazania dla działań konserwatorskich, rewaloryzacyjnych czy kreatorskich. Co 
więcej, możemy w dalece pogłębionym zakresie zidentyfikować rolę tych obiektów 
w kontekście otaczającego je krajobrazu, zarówno miejskiego, jak i wiejskiego – 
otwartego.

1 Z. Myczkowski, Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce, Mo-
nografia 285, wyd. 2, Kraków 2003, s. 227.

2 Ibidem, s. 27.

Il. 3. Ogrody królewskie w Wilanowie, stan po rewalo-
ryzacji wg projektu Z. Myczkowskiego, J. Wowczak i E. 
Wowczak z zespołem (2006-2010), fot Z. Myczkowski 
2012

Ill. 3. The royal gardens in Wilanów after revalorization 
by design of Z. Myczkowski, J. Wowczak and E. Wow-
czak and team (2006-2010), photo by Z. Myczkowski 
2012
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4. Studium przypadku – projekty i realizacje

W skali założenia zielonego, ogrodu czy rezydencjonalnego parku, ogrodu klasz-
tornego czy zieleni publicznej i współtworzących je zespołów i obiektów tzw. ar-
chitektury parkowej, możemy każdorazowo rozważać ideę i sens przedmiotu archi-
tektury, a zwłaszcza architektury krajobrazu. Możemy też zidentyfikować geniusz 
zamysłu twórczego autora w przypadku kompozycji współczesnej czy dawnej – 
w prezentowanym tu „studium przypadków” – każdorazowo wzbogaconej zarówno 
o kontekst historii, jak też o istotne wskazania dla współczesnych działań konserwa-
torskich, rewaloryzacyjnych czy kreatorskich3.

Stanowią one zazwyczaj podstawowy zakres działań możliwych do podjęcia 
w stosunku do dawnej kompozycji percypowanej przez człowieka. Powinny też 
tworzyć podstawę do ustalenia reguł badania i działania w zakresie kultywowania 
treści i formy danego założenia – przedmiotu architektury krajobrazu.

Idąc dalej, przyjmijmy, że4:
 – konserwacja danego założenia ogrodowego jest zespołem działań zachowujących 

i utrzymujących jego materialny zasób (kulturowy i przyrodniczy) w celu wydo-
bycia wartości artystycznych i kompozycyjnych i zabezpieczeniu ich przed nisz-
czeniem; a  z kolei

 – rewaloryzacja to przywracanie wartości historycznych, kompozycyjnych i funk-
cjonalnych historycznego założenia ogrodowego czy parkowego przez działania 
konserwatorskie i rewitalizacyjne w celu uzyskania możliwości jego pełniejszej 
adaptacji do potrzeb współczesnego społeczeństwa; wreszcie

 – kreacja konserwatorska to twórcza kontynuacja rozeznanych naukowo kanonów 
artystycznych i „ducha” dawnej kompozycji danego parku czy ogrodu przez dzia-
łania konserwatorskie, rewitalizacyjne i kreatorskie w celu wzbogacenia jego wa-
lorów estetycznych i użytkowych.

4.1. Ogrody wilanowskie

Powyższe zakresy działań przedstawiono poniżej w zróżnicowanym stopniu 
odniesienia do procesów studialno-badawczych, projektowych i realizacyjnych 
dla części założenia pałacowo-ogrodowego i parkowego królewskiej rezydencji 

3 Z. Myczkowski, J. Wowczak, Kreacja konserwatorska – studium przypadku, [w:] Horyzonty Ar-
chitektury Krajobrazu, Tom: Przedmiot Architektury Krajobrazu, Ogólnopolska konferencja na-
ukowa, XIII Forum Architektury Krajobrazu, SGGW, Warszawa, 2-4 wrzesień 2010, Warszawa 
2010, s. 18-26.

4 Z. Myczkowski, Polski zabytkowy ogród i park na przełomie XX i XXI wieku – poszukiwanie tożsa-
mości miejsca, czyli sztuka rewaloryzacji i kreacji konserwatorskiej, [w:] Kongres Konserwatorów 
Polskich. Ochrona zabytkowych parków i ogrodów, SKZ, Warszawa, 5-7 października 2005, Wro-
cław 2005, s. 135-139.
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w Wilanowie5. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że działania te zarówno już 
w chwili ich projektowania oraz realizacji, a tym bardziej przyszłego użytkowania, 
wpisują się w sposób szczególny w ekonomię muzeum wilanowskiego jako element 
jego swoistej sfery duchowej, która nie jest i nie może być obojętna w kontekście 
szeroko i wnikliwie rozumianej analizy kosztów i korzyści.

Prezentowane powyżej zdjęcie lotnicze wykonane zostało w sierpniu 2012 r. po 
zakończeniu realizacji projektów ogrodów wilanowskich. Ta postać królewskich 
ogrodów jest owocem wieloletnich studiów i dociekań, mających na celu dopełnie-
nie pierwotnej sarmackiej doskonałości rezydencji klimatem i barokowym układem 
zarówno głównego królewskiego ogrodu na górnym tarasie, jak i całości założenia, 
na który składają się inne, liczne kompozycje ogrodowe i parkowe wokół wilanow-
skiej rezydencji. Są one otwartymi salonami reprezentacyjnymi, zapewne stworzo-
nymi w znacznej części, w pierwotnym wyrazie kompozycyjnym, według zamysłu 
samego króla Jana III Sobieskiego.

Wyjątkowe znaczenie należy przypisać haftom głównego ogrodu z herbem ro-
dowym Janina (tarcza w tarczy) w centralnych polach kwater ogrodowych. Wyżej 
przedstawiono ich wersję projektową (po lewej) i realizację (po prawej).

Warunkiem podstawowym przyjęcia tu formy działania konserwatorskiego było 
rzetelne rozeznanie i ocena stopnia zabytkowej wartości danego obiektu i jego zna-
czenia. Przy takim założeniu współczesne, twórcze kontynuowanie „ducha kompo-
zycji” i krajobrazowego kontekstu kulturowego muzeum wilanowskiego, umiejętnie 
wzbogacające jego walory, wydaje się być zasadne i uprawnione. Warte dalszego 
poszukiwania byłoby sprecyzowanie kryteriów limitujących czy ukierunkowują-
cych powyższe trzy rodzaje działań: konserwatorskie, rewaloryzacyjne i kreatorsko-
-konserwatorskie.

5 Z. Myczkowski, J. Wowczak, E. Wowczak i in., Koncepcja konserwatorska oraz projekty aranża-
cji ogrodów: różanego, północnego, górnego i dolnego tarasu, bindaży, parku Zuga, ogrodu przed 
oranżerią, ogrodu przy dawnym szpitalu św. Aleksandra, gazonu przed pałacem, ogrodu topiarnego 
przy dawnej Komisarii oraz ogrodu północnego i przedpola zachodniego w Wilanowie, APP, Kraków 
2006-2010.

Il. 4. Ogrody królewskie w Wilanowie, zintegrowany ob-
raz projektów, Z. Myczkowski, J. Wowczak i E. Wowczak 
z zespołem (2006-2010)

Ill. 4. The royal gardens in Wilanów. The integrated 
complex od designs Z. Myczkowski, J. Wowczak and E. 
Wowczak with team (2006-2010)
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4.2. Ogrody chęcińskie

Kolejnym przykładem, również utrzymanym w barokowym kostiumie, jest zapo-
mniane przez lata założenie dworsko-ogrodowe na Chęcińskim Podzamczu. Opra-
cowane zostało w związku z tworzeniem Regionalnego Centrum Naukowo-Techno-
logicznego w Podzamczu w gminie Chęciny6. Bardzo istotną rolę odegrały w tym 
projekcie i jego realizacji badania archeologiczne Andrzeja Gołembnika7.

Studialno-badawcza, a następnie projektowo-wykonawcza cześć opracowania 
powiązane zostały w programie całości zlecenia z dendrochronologią. Dlatego też 
zestawiono ją z dwóch zasadniczych części. Pierwsza bazuje na inwentaryzacji zie-
leni, w której wyszczególniono aż 504 pozycje dla pojedynczych okazów lub wy-
różniających się zespołów zieleni. W konsekwencji opracowano, zgodnie z meto-
dologią przyjętą w tego typu zdaniach (J. Bogdanowski, L. Majdecki), stratygrafię 
wiekową drzewostanu ze stosownym komentarzem i planszą, stanowiące pierwszą 
część niniejszego studium (J. Grabczak, E. Zborowska-Bemer).

W części analitycznej (Z. Myczkowski oraz pracownia APP, J. Wowczak, A. Bąk 
i in.) zestawiono najbardziej charakterystyczne fazy rozwoju założenia dworsko-
-pałacowo-ogrodowo-parkowego na tle ogólnego rozwoju założenia oraz z doprecy-
zowaniem koncepcji rekonstrukcji ogrodu geometrycznego „włoskiego”, która sta-
nowi główny element całości rewaloryzacji założenia na Chęcińskim Podzamczu8. 

6 Projekt rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Podzamczu Chęcińskim, oprac. Z. Myczkow-
ski, J. Wowczak z zespołem (A. Bąk /współpraca projektowa/, J. Grabczak, E. Zborowska-Bemer /
część przyrodnicza/, R. Marcinek /część historyczna/, APP, Kraków 2010-2013.

7 A. Gołembnik, Studium archeologiczno-historyczne wraz z wynikami badań archeologicznych na 
podzamczu chęcińskim, Warszawa 2010-2011.

8 Dodatkowo zapoznano się z pracą dyplomową mgr inż. Marii Pająk pt. Rewaloryzacja zespołu par-
kowo-dworskiego w Podzamczu Chęcińskim z 2010 r., opracowaną pod kierunkiem prof. A. Mit-
kowskiej i dr K. Łakomy z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, ale z uwagi na fakt, 

Il. 5-6. Partery ogrodu wilanowskiego – projekt 2010; partery ogrodu wilanowskiego – realizacja, fot. Z. Mycz-
kowski 2012

Ill. 5-6. Flower beds of garden in Wilanów – design from 2010, flower beds of garden in Wilanów – realization, 
photo by Z. Myczkowski 2012
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Analizę historyczną kompozycji sporządzono w oparciu o zamieszczone w aneksie 
szczegółowe dane historyczne. Wydaje się ona sprowadzać do czterech zasadni-
czych faz, których relikty lub całe fragmenty zachowały się zarówno w obiektach 
architektonicznych, jak i w układzie dróg, rzeźbie terenu, układzie wodnym i szacie 
roślinnej. Wyróżniono:
 – Fazę I – „ogród włoski” – 1 połowa – 3 ćwierć XVII w. – rezydencja Branickiego. 

Związana była z istnieniem wcześniej zapewne drewnianego dworu i folwarku 
oraz budową (od 1657 r.) przez Jana Branickiego, starostę chęcińskiego, nowe-
go murowanego dworu (pałacyku), zapewne czteroalkierzowego, na wyniosłym 
skalistym wzniesieniu, ze znakomitym widokiem ku północnemu zachodowi na 
zniszczony przez Szwedów zamek w Chęcinach i ku południu na malowniczą 
dolinę Czarnej Nidy. Można domniemywać, że na kilkukrotnie starasowanym 
południowym łagodnym zboczu podnóża rezydencji wytyczono zapewne co naj-
mniej szesnastokwaterowy „klasyczny” ogród włoski lub jego modną wówczas 
„głęboką” odmianę. Schemat ideowy tego założenia, którego być może reliktowe 
tarasy zachowane są do dziś, przedstawiono na planszy. W przypadku odmiany 
„głębokiej” jej wzór istniał już na zamku królewskim w Niepołomicach od czasu 
królowej Bony (J. Bogdanowski, Z. Myczkowski 1992, 2003).

 – Faza II – „ogród barokowy”” – ostatnie lata XVII oraz XVIII w. – rezydencja 
Bidzińskiego. Związana była z przejęciem starostwa i jego siedziby przez Stefana 
Bidzińskiego – uczestnika walk w czasie potopu szwedzkiego, wcześniej znaj-
dującego się po bitwie pod Korsuniem w 1648 r. w jasyrze tatarskim, a później 
walczącego pod hetmanem Sobieskim pod Chocimiem w 1673 r. Z Sobieskim, 
który darzył go licznymi względami, łączył go dodatkowo herb Janina (tarcza 
w tarczy). Tenże starosta wybudował nowy pałac po stronie północno-wschodniej 
obecnego podjazdu przed rezydencją, również alkierzowy, frontem do widoku na 
Chęciny, ponad stawami utworzonymi na dawnych fosach po stronie północno-
-zachodniej obecnej rezydencji. Można w tym właśnie okresie założyć powstanie, 
potwierdzonego dopiero w materiałach z XIX w., założenia, którego kompozycję 
tworzyły i częściowo tworzą po dzień dzisiejszy: 1. potężna, już barokowa oś 
alei głównej, której geometryczny początek stanowił punkt przed wejściem do 
nowej rezydencji i dalej w tzw. układzie bocznikowym prowadziła ona kilkaset 
(!) metrów na południe po wcześniejszym wschodnim bindażu ogrodu włoskiego, 
przez bramę tryumfalną wystawioną na cześć Jana Sobieskiego, aż do wzmian-
kowanej w źródłach nieistniejącej altany (eksedry?) na jej południowym końcu; 
2. przestrzeń przy rezydencji do mniej więcej 2/5 długości alei lipowej (tj. do 
bramy), której nasadzenie stanowiło trzon całej kompozycji, tworzył ośmiokwa-
terowy ogród – po cztery kwatery po obu stronach wyżej wymienionej alei, któ-

że wyżej powołane źródła jeszcze bardziej dopełniły stan badań obiektu, opracowanie to stanowiło 
dla niniejszego studium materiał porównawczy. Niemniej niniejszym wyraża się autorce stosowne 
podziękowanie za umożliwienie wglądu w tę interesującą pozycję.
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rych głębokość zwiększała się w miarę oddalania się od rezydencji i opadania 
stoku, zapewne w podziale, który miał sprawiać wrażenie ich równej głębokości 
w złudzeniu optycznym w widoku z zarówno rezydencji pierwotnej, jak i zapew-
ne z alkierza-belwederu w południowo-wschodnim narożniku nowego pałacu 
(dawny wg źródeł pełnił nawet rolę spichlerza); 3. brama triumfalna, wzniesiona 
przez Bidzińskiego po glorii wiedeńskiej na cześć Jana III Sobieskiego, zapewne 
w ostatnich latach XVII w., do której prawdopodobnie z obu stron dochodził mur 
lub inne ogrodzenie otaczające już cały „nowy” ogród; 4. rozległy, wielokrotnie 
większy od ogrodu „włoskiego”, układ alejek poprzecznic i podłużnic z centralną 
aleją lipową; 5. nadal istniejące i adaptowane, zapewne przedłużone ku wscho-
dowi tarasy w górnej części ogrodu – najwyższy mógł być faktycznym tarasem 
widokowym z redukowanej najwyższej kwatery ogrodu pierwotnego; 6. wysoki 
drzewostan alei głównej i szpalerów bocznych – zachodni nad potokiem-kana-
łem, zachowany do dziś, wschodni – domniemywany, dziś brak śladów; 7. wzdłuż 
alei i po osiach obu zespołów kwater dalekie powiązania i otwarcia widokowe 
zarówno ze skalnego wzgórza, jak i z ryzalitów-belwederów w obu budynkach 
oraz ku północnemu zachodowi na zamek chęciński.

 – Faza III – założenie w duchu „klasycyzującego modernizmu” – ostatnie lata 
XIX oraz 1 połowa XX w. – rezydencja wg projektu Sicińskiego. Związana była 
z konsekwencjami ponad 80-letniego posiadania go m.in. przez J.W. Storożenkę, 
administrowaniem przez Judkę Kaminera i dzierżawienia przez jego rodzinę, aż 
po odebranie dzierżawy przez państwo w 1918 r. i projekt parcelacji z 1921 r. 
Projekty L. Kleszczewskiego z 1925 r. i architekta Sicińskiego z lat 1928-1930 
z przebudową – nadbudowa szkoły o kondygnację, łącznik między „pałacykami”.

 – Faza IV – założenie w duchu „radosnej twórczości PRL” – 2 połowa XX w. Zwią-
zana była z konsekwencjami dekretu PKWN z 1945 r. i przejęcia obiektu przez 
państwo. Niekontrolowane przekształcenia, pomimo wpisu do rejestru zabytków 
w 1967 r., licznych interwencji konserwatorskich, częściowego remontu zamecz-
ku, doprowadziły do zabudowy wschodniej części założenia przez Zespół Szkół 
Rolniczych i realizacji m.in. boiska na terenie dolnych kwater ogrodu zachodnie-
go. Niebezpiecznie zbliżyła się do założenia od zachodu droga krajowa E-7 (Kiel-
ce – Kraków). Zespół Szkół dobudował internat, blok mieszkalny dla nauczycieli, 
liczne budyneczki pomocnicze – zapanował chaos przestrzenny, mimo między in-
nymi uporządkowania terenu z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Kielcach w 1993 r., opracowania ewidencji katalogu parku zabytkowego 
itd. Na stan zachowania fazy trwającej do dzisiaj składają się następujące elemen-
ty dotychczasowych faz historycznych rozwoju obiektu: zachowana oś alei głów-
nej i jej mocno zniszczony, ale zachowujący swoją potęgę i piękno, drzewostan, 
wymagający bardzo daleko idącej interwencji konserwatorskiej; nadal zachowany 
w zasadniczym narysie ogród z możliwym do odtworzenia charakterystycznym 
układem kwater; brama tryumfalna na cześć Jana III Sobieskiego, wymagająca 
gruntownych prac konserwatorskich, ale stanowiąca jeden z najcenniejszych ele-
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mentów założenia; niezachowane, a warte uczytelnienia ślady przebiegu muru 
lub innego ogrodzenia otaczającego ogród; niezachowany, aczkolwiek koniecznie 
wskazany do odtworzenia układ alejek; zabytkowy w istotnej części drzewostan 
alei głównej i szpaleru bocznego – zachodniego – nad potokiem; układ wodny ze 
stawami i kanałami, groblami i mostkami; dalekie powiązania i otwarcia widoko-
we zarówno ze skalnego wzgórza, jak i z ryzalitów-belwederów w obu budynkach 
oraz ku północnemu zachodowi na zamek chęciński.
Przedstawiona powyżej identyfikacja faz rozwoju obiektu i bardzo ciekawe wy-

niki prac w zakresie archeologii ogrodowej Andrzeja Gołembnika (odnalezienie 
zarysu muru w części południowej, reliktów podziemnych altany do niego przy-
legających, a przede wszystkim ogólnego narysu ogrodu – narożnik południowo-
-zachodni i południowo-wschodni) – pozwoliły na opracowanie wnikliwej analizy 
historyczno-kompozycyjnej, a w konsekwencji koncepcji oraz dziś już zrealizowa-
nego w centralnej części ogrodu projektu (por. fotografie i rysunki poniżej).

4.3. Ogrody Bernardyńskie w Rzeszowie

Teren, będący przedmiotem opracowania, we wczesnym średniowieczu był pust-
ką, systematycznie zalewaną przez meandrujący potok Mikośka, okrążający wzgó-
rze miasta lokacyjnego od strony zachodniej i północnej. Charakterystyczną cechą 
były towarzyszące mu (podobnie jak Wisłokowi) bagna i starorzecza (zwłaszcza od 
zachodu i południa), dobrze widoczne jeszcze na XVIII-wiecznej mapie Miega9. 
Założenie klasztoru bernardyńskiego wśród pól i pastwisk, przy gościńcu krakow-
skim, było częścią szerokiego planu Spytka Ligęzy, który po 1624 r. przystąpił do 
sukcesywnego fortyfikowania miasta. Drewniano-ziemne fortyfikacje, wzmocnione 
w ważniejszych miejscach basztami i bramami, chroniły dodatkowo sztuczne rozle-
wiska Mikośki (od zachodu i północy) i Wisłoka (od wschodu i południa). Tylman 
z Gameren do podniesienia walorów obronnych Rzeszowa wykorzystał układ wod-

9 R. Marcinek, Ogrody Bernardyńskie w Rzeszowie. Studium historyczne, Kraków 2010.

Il. 7. Projekt rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego 
w Podzamczu Chęcińskim, fot. Z. Myczkowski 2013

Ill. 7. Design of revitalization of manor park at Podzam-
cze Chęcińskie, photo by Z. Myczkowski 2013
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ny. W latach 20. XVII w. powstało tzw. jezioro bernardyńskie, będące elementem 
systemu obronnego miasta, uniemożliwiającym dostęp do miasta od tego kierun-
ku. Swym północnym brzegiem graniczyło z kościołem i klasztorem bernardynów, 
wzniesionym na miejscu drewnianego kościoła NMP. U schyłku XVIII w. fortyfika-
cje miejskie zostały zniesione, a miejsce po nich przeznaczono pod rozbudowę. Oca-
lała natomiast część stawów i jezioro bernardyńskie. To ostatnie trwało do schyłku 
XIX w., stając się miejscem rekreacji rzeszowian.

W XX w. szybko postępująca urbanizacja zdecydowała o przekształceniu tere-
nów wokół klasztoru i kościoła w grunty budowlane. Zakusom przedsiębiorców 
oparł się jedynie plac w sąsiedztwie zespołu klasztornego, który był miejscem trady-
cyjnych uroczystości religijnych, związanych z kultem Matki Boskiej Rzeszowskiej. 
Pierwsze szkice projektowe na temat Ogrodów Bernardyńskich powstały w 2008 r., 
kiedy to ojcowie bernardyni odzyskali teren po północnej stronie konwentu i trzeba 
go było objąć opieką, projektując właściwe przeznaczenie. Teren w środku Rze-
szowa, użytkowany jako parking, położony naprzeciw gmachu Urzędu Wojewódz-
kiego, w cieniu wielkiego pomnika, przy zabytkowym klasztorze, zobowiązywał 

Il. 8. Projekt rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Podzamczu Chęcińskim, oprac. Z. Myczkowski i J. Wow-
czak z zespołem, APP, Kraków 2010-2013

Ill. 8. Design of revitalization of manor park at Podzamcze Chęcińskie, by Z. Myczkowski and J. Wowczak with 
team, APP, Cracow, 2010-2013
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do niekonwencjonalnych działań planistycznych. Wiadome jest, że zanim władze 
komunistyczne odebrały ten teren zakonnikom, mieściły się na nim sady i stawy. 
W ogóle w przeszłości ta część Rzeszowa miała dobrze rozwinięty układ fos, kana-
łów i połączeń wodnych, tak że właściciele miasta, Lubomirscy, spod swojego zam-
ku na mszę do ojców bernardynów dla fantazji pływali łódkami. Po przywłaszczeniu 
przez władze Polski Ludowej terenu stawów bernardyńskich, zasypano je i wybudo-
wano przy ich wschodniej granicy socrealistyczny gmach Urzędu Wojewódzkiego. 
Kolejnym etapem była organizacja na tym terenie Placu Defilad, a ukoronowaniem 
myśli urbanistycznej była dominanta w formie jedynego w swoim rodzaju pomnika 
Czynu Rewolucyjnego autorstwa Mariana Koniecznego.

Tak więc w konsekwencji działań urbanistycznych, sprzężonych z zapominaną 
obecnie „potrzebą” polityczną, bliżej nie określony „czyn rewolucyjny” zdomino-
wał czterechsetletnią perspektywę Rzeszowa z piękną barokową świątynią wraz ze 
skromnie kształtowaną bryłą klasztornych zabudowań, niegdyś stojących na pierw-
szym planie. Dzisiaj, po przekształceniach urbanistycznych z XX w., utrwaliło się 
przeznaczenie tego miejsca pod plac, co wynika przede wszystkim z charakteru 
i wielkości reprezentacyjnego gmachu Urzędu Wojewódzkiego, jednego z cenniej-
szych przykładów architektury socrealistycznej w Polsce.

Jednocześnie plac, podporządkowany osiowo gmachowi Urzędu, nie kompono-
wał się w lokalnych uwarunkowaniach krajobrazowych z zabytkowym zespołem 
barokowej świątyni i klasztoru. Po przeprowadzeniu analiz funkcjonalnych, hi-
storycznych i kompozycyjnych, w tym krajobrazowych10, zespół projektowy11 za 
najwłaściwsze uznał zachowanie publicznego charakteru miejsca – co było przede 
wszystkim intencją inwestora – zakonu OO. Bernardynów, i przeznaczenie terenu 
w części pod miejski ogród, a w części pod plac, z zachowaniem pod nimi parkingu.

Równolegle do działań wokół ogrodu i parkingu powstała możliwość, przy za-
chowaniu wysokiej próby wymagań konserwatorskich, rozbudowy zabytkowego 
klasztoru. Stanowiło to szczególne wyzwanie związane z odsłonięciem autentyczne-
go XVII-wiecznego zespołu – centrum kultu Matki Bożej Rzeszowskiej.

Kompozycję ogrodu oparto na koncentrycznym układzie placu i alejek ogro-
dowych, nadających kwaterową kanwę całości układu. Uwzględniono powiązania 
zewnętrzne całego makrownętrza architektoniczno-krajobrazowego tego fragmentu 
centrum Rzeszowa: osiowość gmachów Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszał-
kowskiego, modularny układ klasztoru, oparty o wymiar wirydarza, kierunki powią-
zań widokowych na zabytkowy zespół klasztorny ze szczególnym respektowaniem 
jego unikatowej sylwety. Centralny punkt kompozycji podkreślono neoromantyczną 
fontanną z wodnymi kwaterami i pergolą porośniętą pnączami. Stworzenie parkin-
gu pod płytą ogrodową ograniczyło możliwość wprowadzenia większych odmian 

10 U. Forczek-Brataniec, Z. Myczkowski, J. Wowczak, Studium konserwatorsko-krajobrazowe terenu 
dawnych ogrodów bernardyńskich w Rzeszowie, Kraków 2008.

11 Z. Myczkowski, J. Wowczak, E. Wowczak, A. Czuj, M. Guzik, M. Tarnawska, A. Rykaczewska, 
A. Maj, Ogrody Bernardyńskie w Rzeszowie – projekt rewaloryzacji, APP, Kraków 2008-2013.
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Il. 9. „Ogrody Bernardyńskie” w Rzeszowie. Studium krajobrazowo-konserwatorskie opraco-
wał zespół w składzie: Z. Myczkowski, U. Forczek-Brataniec, J. Wowczak, Kraków 2008

Ill. 9. Bernardinian Gardens in Rzeszów, Landscape-archtectonic study elaborated by team as 
follows: Z. Myczkowski, U. Forczek-Brataniec, J. Wowczak, Cracow 2008

Il. 10. „Ogrody Bernardyńskie” w Rzeszowie. Projekt 
rewaloryzacji opracował zespół w składzie: Z. Mycz-
kowski, U. Forczek-Brataniec, J. Wowczak, E. Wowczak,  
A. Czuj, M. Guzik, M. Tarnawska, A. Rykaczewska, 
A. Maj, APP, Kraków 2008-2013

Ill. 10. Bernardinian Gardens in Rzeszów, Design of 
revalorization elaborated by team as follows: Z. Mycz-
kowski, U. Forczek-Brataniec, J. Wowczak, E. Wowczak, 
A. Czuj, M. Guzik, M. Tarnawska, A. Rykaczewska,  
A. Maj, APP, Cracow 2008-2013
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drzew w ogrodzie, co nie przeszkodzi jednak w uzyskaniu nastrojów kameralnych, 
a nawet kontemplacyjnych. Dominanta pomnika została wyraźnie zrelatywizowana, 
przede wszystkim przez jej optyczne obniżenie w wyniku podniesienia płaszczyzny 
wnętrza urbanistycznego dawnego parkingu do poziomu obecnych ogrodów i ich 
atrakcyjność formalną i funkcjonalną oraz wyraźne powiązanie kompozycyjne z ze-
społem klasztoru, pełniącym razem z ogrodem rolę nowej dominanty o zintegro-
wanym przesłaniu treściowym. Kompozycja ogrodu jest szczególnie percypowana 
w widoku z góry, co umożliwia jej ekspozycja bierna (widok „na”) z licznych wyso-
kich obiektów w bliskim i dalszym otoczeniu. Jest nawet elementem wyróżniającym 
się w oglądzie lotniczym czy na aktualnej ortofotomapie Rzeszowa.

4.4. Ogród przy zamku Krzyżtopór w Ujeździe

Projekt rewaloryzacji ogrodów zamku Krzyżtopór w Ujeździe powstał wraz 
z poprzedzającym go studium historycznym12 w latach 2010-2012 na zlecenie gminy 
Iwaniska13. Była to część wielkiego programu inwestycyjnego, obejmującego przede 

12 R. Marcinek, Zamek Krzyżtopór. Studium historyczne otoczenia, Kraków 2010.
13 Zespół projektowy w składzie: Zbigniew Myczkowski, Jerzy Wowczak – projekt powstał w Autor-

skiej Pracowni Projektowej, Jerzy Wowczak w Krakowie przy współudziale: mgr inż. arch. Aleksan-
dry Rykaczewskiej i mgr inż. arch. Magdaleny Tarnawskiej.

Il. 11. Realizacja ogrodów bernardyńskich w Rzeszowie, 
fot. Z. Myczkowski 2013

Ill. 11. Realization of bernardinian gardens in Rzeszów, 
photo by Z. Myczkowski 2013

Il. 12. Ogrody bernardyńskie w Rzeszowie – widok arial-
ny, http://www.bernardyni.rzeszow.pl

Ill. 12. Bernardinian Gardens in Rzeszów the arial view, 
http://www.bernardyni.rzeszow.pl
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wszystkim zabezpieczenie ruin samego zamku w Ujeździe14. Działania projekto-
we były poprzedzone badaniami archeologicznymi, w trakcie których w sezonie 
2010/2011 prowadzony przez Andrzeja Gołembnika zespół dokonał sensacyjnego 
wręcz odkrycia w skali europejskiej archeologii ogrodowej. Znaleziono zachowane 
w znacznym stopniu elementy ogrodu, udokumentowane w powszechnie znanym 
rysunku Dahlberga15.

Jak to komentuje w najnowszej publikacji Jerzy Wowczak16, opracowanie Ro-
mana Marcinka „dostarczyło również analizy […] wielu materiałów z wyjściowych 
dostępnych publikacji na temat historii obiektu […] Analiza (autorstwa R. Marcinka 
– przyp. aut.) wykazała szereg braków w informacjach podstawowych będących 
w obiegu, chociażby dotyczących ustalenia wszystkich właścicieli zamku. Wyka-
zała też szereg nie zweryfikowanych informacji, takich jak te o oblężeniu i obronie 
zamku w czasie Konfederacji Barskiej. Zaskakujący jest wniosek płynący ze stu-
dium, iż zamek z otoczeniem przetrwał «potop szwedzki» w stanie nienaruszonym, 
nie był też przedmiotem żadnych walk w okresie późniejszym. Do ruiny tej jednej 

14 R. Marcinek, Zamek Krzyżtopór…, op. cit.
15 Rysunek sporządziła mgr inż. arch. A. Rykaczewska.
16 J. Wowczak, Ogród zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe – rekompozycja odkrytych reliktów, Aura, 2/14, s. 12-16.

Il. 13. Erik Dalhberg, Krzyżtopór z czasów oblężenia 
szwedzkiego Pufendorfa w 1655 r., Norymberga 1696, 
MNK 134 126

Ill. 13. Erik Dalberg, Krzyżtopór from period of Swedish 
ofensive by Pufendorf in 1655, Nurnberg 1696, MKN 
134 126

Il. 14. W. Gerson, Widok zamku w Krzyżtoporze, mie-
dzioryt 1866, Ossolineum, sygn. Lg. 19970

Ill. 14. W. Gerson, View of Krzyżtopór Castle 1866, Os-
solineum, sign Lg. 1997
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z najwspanialszych XVIII-wiecznych rezydencji magnackich w Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej, doprowadziła niegospodarność bądź brak zainteresowania jej losem 
kolejnych właścicieli […]”. I dalej J. Wowczak stwierdza: „dla projektu ogrodu 
szczególnie ważne mogły być wszelkie materiały ikonograficzne i opisowe dotyczą-
ce założenia ogrodowego. Trudności w rozszyfrowaniu znaczenia poszczególnych 
oznaczeń graficznych Dahlberga nastręczały takie istotne elementy założenia jak: 
sposób wygrodzenia; pierwotne poziomy terenu ogrodów; jaką funkcję pełniła, wie-
le razy opisywana w literaturze przedmiotu, altana ogrodowa; którędy prowadziło 
zejście do ogrodów; jak był rozwiązany temat wody w ogrodzie a szczególnie jak 
była rozwiązana kaskada (fontanna). Odpowiedź na te i wiele innych pytań mogły 
dać badania archeologiczne”.

Wspomniane wyżej badania archeologiczne odkryły w części środkowej kamien-
ną konchę w kształcie czwórliścia, odkryto również fragmenty murów po altanie, 
a także partie muru okalającego dawne partery ogrodowe po stronie zachodniej. 
Wyniki badań archeologicznych, skartowane przy użyciu metod cyfrowych i nanie-
sione na rysunek Dahlberga, pokryły się z nim z dokładnością w terenie do 50 cm!  
(por. rys poniżej).

Il. 15-16. Jedno z najbardziej interesujących, a nawet sensacyjnych odkryć archeologii ogrodowej na skalę nie tyl-
ko Polski. Obręb ogrodu zamkowego w Krzyżtoporze, archeolog A. Gołembnik z zespołem, 2011. Potwierdzenie 
zasadniczych elementów w pełnej zgodności z Planem Dahlberga (materiały udostępnione autorowi przez A. Go-
łembnika, za co wyrażam należne podziękowanie)

Ill. 15-16. One of more interesting even the sensation discovers of garden archaeology not only in scale of Poland, 
The castle garden area in Krzyżtopór elaborated by A. Gołębnik with team, 2011. The improvement of fundamen-
tal elements of composition in complete accordance with Plan of Dalhberg (the materials given to the author by 
A. Gołębnik, author express on this place his thanks for agreement for use of these materials)

Dalej za J. Wowczakiem należy stwierdzić, iż: „Najtrudniejszym elementem prac 
była interpretacja źródłowego rysunku ogrodu, a ściślej: co też kryje się dokład-
nie za oznaczeniami rysunkowymi Dahlberga? W archiwalnych opisach z czasów 
świetności założenia pojawiają się zachwyty nad częścią wodną założenia, niestety 
nie można nic pewnego powiedzieć o sposobie funkcjonowania wody w ogrodzie. 
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Nie można też jednoznacznie przesądzić, którędy prowadzono gości do ogrodu, jaki 
był sposób grodzenia całego zespołu, gdzie dokładnie był sad w ogrodzie itd. Zespół 
projektowy pokusił się o stworzenie hipotetycznej barokowej kompozycji ogrodo-
wej, która mogłaby być realizowana w pierwszej dekadzie XVII wieku, zgodnie 
ze źródłową ryciną i w oparciu o przekazy pisane”. Efekt tej projektowej hipotezy 
przedstawiono na planszy z opisami elementów architektury ogrodowej i roślin (por. 
rys. poniżej).

Opracowanie tego projektu, w zasadniczym zrębie zrealizowanego w 2013 r., 
było na bieżąco konsultowane w interdyscyplinarnej współpracy z delegaturą san-
domierską Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Jerzym Zu-
bem i Leszkiem Polanowskim) i z archeologiem Andrzejem Gołembnikiem oraz 
inwestorem – władzami gminy. Należy wyrazić stosowne podziękowanie wyżej 
wymienionym osobom i władzom, bowiem realizacja ogrodu zamkowego w Krzyż-
toporze będzie stanowiła istotny element programu urzeczywistnienia się turystyki 
kulturowej na terenie gminy i województwa.

Ogród w obecnej postaci jego uczytelnienia wpisuje się w otaczający krajobraz, 
podkreśla majestat słynnego zamku, a zarazem jest elementem „równoważącym” 
kompozycyjnie surowość gigantycznej fortyfikacji. Jak to dopowiada J. Wowczak17: 
„zastosowane środki wyrazu pozwolą na zachowanie rodzimego charakteru kom-
pozycji roślinnej przez autorów definiowanej jako swoisty «genius loci» i uzyskany 
zostanie efekt niedopowiedzeń i tajemniczości «romantycznej ruiny» dobrze kore-
spondującej z dominującym nad ogrodem zamczyskiem”.

17 Ibidem, s. 16.

Il. 17-18. Projekt rewaloryzacji i rekompozycji ogrodu zamkowego w Krzyżtoporze. Plansza podstawowa i część 
centralna z konchą, oprac. Z. Myczkowski, J. Wowczak, M. Tarnawska, A. Rykaczewska, R. Marcinek, Kraków 
2011-2013

Ill. 17-18. Design of revalorization and re-composition of castle garden in Krzyżtopór. The general plan and central 
part with water basin elaborated by Z. Myczkowski, J. Wowczak, M. Tarnawska, A. Rykaczewska, R. Marcinek, 
Cracow 2011-2013
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4.5. Park przy pałacu w Chróstniku

Park w Chróstniku koło Polkowic na Dolnym Śląsku jest bardzo interesującym 
współczesnym przykładem troski właścicieli prywatnych o obiekt „skazany” przez 
PRL, a w konsekwencji przez „transformację ustrojową” III RP na powolne lub 
nawet przyspieszone „skonanie zabytku”. Zapewne nieprzypadkowy pożar pałacu 
i grabież jego wyposażenia były na szczęście ostatnimi aktami wandalizmu, a prze-
jęcie obiektu na własność przez Dariusza Miłka, właściciela słynnej firmy CCC, 
sprawiło, że od wielu lat obiekt ten z dużym rozmachem odzyskuje świetność na 
skalę europejską. Dotyczy to przede wszystkim rekonstrukcji i restauracji pałacu, 
opracowanej przez czołowych polskich specjalistów18, do współpracy z którymi za-
proszono – do opracowania „części ogrodowej” – zespół kierowany przez autora 
niniejszej wypowiedzi19.

Działając zgodnie z założeniami metodycznymi Janusza Bogdanowskiego i kra-
kowskiej szkoły architektury krajobrazu w odniesieniu do historycznych zabytko-
wych założeń parkowo-ogrodowych (J. Bogdanowski, A. Mitkowska, A. Zachariasz, 
Z. Myczkowski i in.) oraz ogólnej tradycji i metodologii konserwatorskiej w pol-
skiej sztuce ogrodowej (G. Ciołek, L. Majdecki, E. Bartman, J. Rylke i in.), a także 
mając na uwadze z jednej strony fakt znacznego przekształcenia w trakcie dziejów 
pierwotnych kompozycji ogrodowych na omawianym terenie, zasadnicze zmiany 
jego funkcji i treści (tradycji i kanonu miejsca), z drugiej zaś zachowanie relatywnie 
licznych i wiarygodnych materiałów historycznej kartografii i ikonografii – opra-
cowano szczegółową analizę kompozycyjną zespołu parkowego, a w konsekwencji 
projekt konserwatorski i uczestniczono w jego realizacji w latach 2011-2013.

Analiza konserwatorsko-kompozycyjna, opracowana w oparciu o opracowania 
historyczne Romana Marcinka i Andrzeja Siwka (2009-2012), późniejsze badania 
archeologiczne K. Starzyńskiego w obrębie grodziska na wyspie (2011), pozwoliła 
na zidentyfikowanie synergicznego modułu kompozycyjnego. Zidentyfikowany on 
został przez Z. Myczkowskiego jako kompilacja osnowy zarówno garnituru i tła ba-
rokowego (tworzącego zasadniczy ruszt kompozycyjno-modularny całego parku), 
jak i konsekwentnego respektowania pierwotnej kompozycji ogrodowej wokół pała-
cu w duchu renesansu holenderskiego, w zasadniczych dwóch dalszych fazach prze-
kształcania kompozycji parku – fazy romantycznego parku krajobrazowego i fazy 
klasycyzującego modernizmu oraz parku sceniczno-krajobrazowego.

Czytelnie zachowaną podstawową zasadą obiektu jest osiowość kompozycji, 
znakomicie podkreślona sekwencją zasadniczych wnętrz, dla której pałac otoczony 
„bezpośrednią” fosą o obronnej proweniencji stanowi oczywiste centrum układu. Od 
strony wschodniej wielokrotnie przekształcany dziedziniec paradny jest i powinien 

18 W skład zespołu kierowanego przez profesora Andrzeja Kosa, wchodzili m.in. Tomasz Kuls, Stanisław Karcz-
marczyk i Wiesław Bereza.

19 Projekt rewaloryzacji założenia parkowo-pałacowego w Chróstniku, oprac. Z. Myczkowski, J. Wowczak, 
E. Wowczak, A. Rykaczewska, A. Maj, R. Marcinek, I. Mirski, A. Siwek, APP, Kraków 2009-2013.
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być immanentnie stylowo związany z wyrazem architektonicznym elewacji fron-
towej. Podkreśla to zarówno bliższa elewacji frontowej poprzeczna oś główna, jak 
i podrzędna oś gazonu i wreszcie wynikająca z modulacji generalnej oś ulicy stano-
wiącej wschodnią granicę centralnej części obecnej rezydencji.

Po stronie zachodniej wcześniejszego salonu ogrodowego, a obecnie parkowego, 
zdefiniować można znakomicie utrzymaną modularność z czasów fazy barokowej. 
Celnie powtórzona została przez twórców fazy wczesnodwudziestowiecznej, kiedy 
to zasypano kanał zachodni założenia ogrodowego i przesunięto go na pełnym mo-
dule na zachód, nadając obecnemu głównemu salonowi (już parkowemu) w pełni 
umiarowy narys kwadratu.

Ten de facto zasadniczy trzon stanu obecnego kompozycji jest dokładnie zwie-
lokrotniony w podstawowej modulacji założenia: jednokrotnie po jego stronie za-
chodniej i dwukrotnie wokół starodawnej wyspy i otaczającego ją stawu, chłodnika 
olszynowego oraz rozległych terenów dawnych ogrodów użytkowych i folwarku po 
stronie północnej. Wśród tych elementów na plan pierwszy wysuwają się znakomi-
te powiązania widokowe zarówno w kontekście ekspozycji biernej, jak i czynnej, 
a także ich potencjalnego oraz rzeczywistego rodowodu. Ten pierwszy jest oczywi-
sty do „odzyskania” po dokonaniu stosownej korekty zdziczałej i zaniedbanej kom-
pozycji drzewostanu i roślinności niższej (krzewów i bylin).

Relacje te szczegółowo przedstawia prezentowany poniżej rysunek planszy 
głównej projektu. Wśród elementów wiodących należy wymienić:
 – „szerokie”, panoramiczne wnętrze dziedzińca paradnego od strony wschodniej, 

z bardzo ciekawym wglądem od strony obecnej bramy narożnej, z wyjątkowo 
ekspresyjną ekspozycją formy pałacu i jego spotęgowanej skali od strony niegdy-
siejszej bramy głównej,

 – „centralne” umiarowe wnętrze głównego salonu parkowego z zasadniczymi wglą-
dami widokowymi z tarasu pałacowego nad kanałem zachodnim przypałacowym 
oraz z osi założenia znad zachodniego kanału parkowego,

 – równorzędną wagę można przyznać widokowi „diagonalnemu” z punktu pierwotnego 
narożnika południowo-zachodniego układu kanałów barokowych (obecnie z osi po-
przecznej salonu parkowego); widok ten jest najbardziej reprezentatywny dla obecnej 
postaci założenia park – pałac i zawiera w sobie zarówno elementy zasad kompozycji 
barokowej, krajobrazowo-romantycznej, jak i modernistyczno-scenicznej,

 – powiązaniem i elementem kolejnym w hierarchii wartości kompozycyjnej w skali 
całego założenia chróstnickiego jest tajemnicza w swoim wyrazie wyspa; nie-
zależnie od potwierdzenia przez badania archeologiczne jej średniowiecznej 
i romantycznej zarazem proweniencji, posiada postać panoramicznego punktu 
widokowego w ekspozycji lokalnej oraz możliwe do przynajmniej częściowego 
uczytelnienia – nawet w okresie wegetatywnym, a na pewno zimowym i jesien-
nym – powiązanie widokowe z ogrodowym frontem pałacu.
Pokrótce scharakteryzowane i skomentowane wyżej zasadnicze przesłanki kom-

pozycyjne pozwoliły na wielowątkowe nawarstwione opracowania rewaloryzacji 
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Il. 19. Projekt rewaloryzacji zespołu parkowo-pała-
cowego w Chróstniku, plansza podstawowa, oprac. 
Z. Myczkowski, J. Wowczak, E. Wowczak, A. Ryka-
czewska, A. Maj, R. Marcinek, I. Mirski, A. Siwek, 
APP, Kraków 2009-2013

Ill. 19. Design of revalorization of palace-park com-
plex in Chróstnik. The general plan elab. by Z. Mycz-
kowski, J. Wowczak, E. Wowczak, A. Rykaczewska, 
A. Maj, R. Marcinek, I. Mirski, A. Siwek, APP, Cra-
cow 2009-2013

Il. 20. Park w Chróstniku, realizacja jednej z głównych 
alei parkowych, fot. Z. Myczkowski 2013

Ill. 20. Park in Chróstnik, the realization of one the 
main alleys, photo by Z. Myczkowski 2013

Il. 21. Projekt rewaloryzacji założenia pałacowego w Chróstniku. Wizualizacja, oprac. T. Kuls, Warsza-
wa 2011. Autor wyraża należne podziękowanie za udostępnienie tego materiału

Ill. 21. Design of revalorization of palace-park complex in Chróstnik. The visualization by Arch. T. Kuls. 
Author express on this place his thanks for agreement to use this material
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oraz rekompozycji układu parku. Jest to jeden z wiodących, zdaniem autora, przy-
kładów współczesnego, w pełni pozytywnego oddziaływania historycznego zespołu 
pałacowo-parkowo-ogrodowego na krajobraz, w tym przypadku, wiejski.

O wiele ważniejszy jest tu jednakże społeczny wymiar dobrego przykładu naj-
wyższej próby.

5. Podsumowania i wnioski

Trwająca ponad dwadzieścia ostatnich lat praca badawcza, studialna, twórcza 
oraz ta związana z realizacjami tych niejednokrotnie znaczących obiektów daw-
nej i współczesnej sztuki ogrodowej w interdyscyplinarnych zespołach – skłania-
ją autora do przytoczenia kilku refleksji. Trudno nie wspomnieć na wstępie owego 
podsumowania często wypowiadanej przez mojego mistrza, Profesora Janusza Bog-
danowskiego, pascalowskiej myśli, która mówi, iż: „swobodnie poruszają się idee, 
a twardo zderzają się rzeczywistości”.

Natomiast myśli własne sprowadzają się, w kontekście oddziaływania historycz-
nych zespołów ogrodowych i parkowych, do następujących wątków:
1.  Sztuka ogrodowa wiąże się z odwiecznym „uczłowieczeniem” zazwyczaj naj-

piękniejszych fragmentów naszego świata.
2.  W tym świetle odnosi się do wielu aspektów miejsca, w tym również do jego 

piękna, przeciwstawiającego się częstemu, zwłaszcza w obecnych czasach, miło-
szowskiemu „znijaczeniu”.

3.  Wyrazem najdoskonalszym kultury miejsca20 byłoby zapewne jego piękno, okre-
ślane przez C.K. Norwida jako „kształt miłości”, a postrzegane też w innym ukła-
dzie odniesienia jako „wyraz prawdy”.

4.  Największym zagrożeniem kultury miejsca jest przerwanie utrwalonego histo-
rycznie dobrego kultywowania.

5.  Jako kulturę miejsca można określić zmaterializowaną ciągłość historyczną, ma-
jącą swój zaktualizowany wątek (osobowość), zatem wyraz dobrej postawy, dłu-
gotrwałej miłości człowieka, utrwalonej w tym miejscu.

6.  Zniweczyć kulturę miejsca można przede wszystkim działaniem.
7.  Osobnym atrybutem, nakładającym się na istotę roli w krajobrazie kompozycji 

ogrodowej, jest czas – czas robi swoje – to jest inne miejsce, bo jest już inny czas; 
są znaki miejsca i są znaki czasu.

8.  Można pozwolić sobie na stwierdzenie, że nie ma dwóch identycznych kompozy-
cji parkowych czy ogrodowych, a jednym z rozstrzygających w tym ujęciu czyn-
ników jest właśnie praforma – „znak miejsca” – każdorazowo wpisany w jego 
kontekst krajobrazowy.

20 Z. Myczkowski, Krajobraz wyrazem…, op. cit.
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Wiele niezasygnalizowanych wyżej historycznych treści i wątków, czytelnych 

lub zaklętych w bogactwie form kompozycyjnych i przyrodniczych w projekto-
wanych i realizowanych, przedstawionych w tej wypowiedzi, obiektach, posia-
da w autorskim zamyśle (o każdorazowo konserwatorskim kontekście) przede 
wszystkim wprowadzenie odwiedzających i poszukujących niezwykłości tych 
miejsc w nastrój kształcącego przeżywania autentyzmu lub co najmniej odmien-
ności – kontemplacji ich niepowtarzalnej tożsamości. Powinni oni „prze-żyć” (jak 
pisał Norwid) spacer po owych ogrodach i parkach z poczuciem poruszenia, za-
dziwienia i podziwu, dalekich od bezdusznej i pobieżnej percepcji informacji czy 
płytkiej rozrywki.

Właśnie dbałość o jakość i głębię takiego przeżycia tych historycznych zespołów 
i ich często niezwykłego otoczenia wydaje się wpisywać w rzeczywistość najcen-
niejszą, która ubogaca tych, którzy w tym miejscu pomnożą nie tylko swoją wiedzę, 
ale też i wrażliwość oraz świadomość sensu kontaktu z dziedzictwem narodowym 
najwyższej próby.
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ZIELEŃ ZESPOŁU BISMARCKHÜTTE – ZNACZENIE DLA 
WSPÓŁCZESNEGO KRAJOBRAZU PRZEMYSŁOWEGO

BISMARCKHÜTTE TEAM GREENERY – RELEVANCE TO 
CONTEMPORARY LANDSCAPE OF INDUSTRIAL

S t r e s z c z e n i e

Tematem niniejszego artykuł jest kompleks przemysłowy Bicmarckhütte (obecnie Batory) 
w Chorzowie-Batorym na Górnym Śląsku. Zaprezentowano w nim zarówno historię rozwoju 
układu, jego kompozycję, jak też przede wszystkim obszary zieleni komponowanej. W oparciu 
o analizę przemian i stan obecny określona została jego ranga, zarówno dawniej, jak i współ-
cześnie, w kształtowaniu krajobrazu społeczno-kulturowego tego ośrodka przemysłowego.

Słowa kluczowe: zieleń przyprzemysłowa, kompleksy przemysłowe, ogrody willowe, krajobraz 
miejski, Górny Śląsk

A b s t r a c t

The article is the subject of Bicmarckhütte industrial complex (now Batory) in Chorzow-Batory 
in Upper Silesia. It presents both the history of the development of the system, its composition, 
and above all the composed green areas. Based on an analysis of change and its current status 
has been determined her rank, both past and contemporary, for the development of the socio-
cultural landscape of this industrial area.

Keywords: industrial greenery, industrial complexes, villa gardens, city landscape, Upper Silesia
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1. Wstęp

Układ przestrzenny przy Hucie Batory, o typowym industrialnym charakterze, 
stanowi jeden z wielu przykładów zachowanych założeń na obszarze Górnego Ślą-
ska, a zarazem jeden z niewielu o jeszcze czytelnej kompozycji (zarówno zieleni, 
jak i architektury). Działające zakłady stanowią jego główny element funkcjonalny, 
są także determinantą rozwoju regionu oraz dominantą krajobrazową. Założenie to 
charakteryzuje się prostą, czytelną kompozycją, opartą o hutę i fabrykę, połączo-
nych arterią komunikacyjną, będącą zarazem główną osią założenia – ulicą Bole-
sława Batorego (dawną Kaiserstrasse), na którą w miarę rozwoju całości naniza-
ne zostały kolejne elementy funkcjonalne – zarówno obiekty architektoniczne, jak 
i przestrzenie zieleni komponowanej im towarzyszące. Ich forma i charakter wynikał 
z konieczności zaspokajania potrzeb mieszkańców powiększającej się osady o cha-
rakterze robotniczym, którą tworzyły przede wszystkim zabudowania o charakterze 
mieszkalnym, jak i inne, zapewniające właściwy poziom życia (szkoły, biblioteki, 
obiekty usługowe) i prawidłowe funkcjonowanie całości (budynek zarządu huty, 
straż pożarna, szpital).

Transformacje tego układu w okresie ostatnich 150 lat nie naruszyły znacznie 
czytelności głównej części kompozycji, której kompletna forma zasadniczo za-
mknięta została przed I wojną światową. Jedynie tereny odsunięte na wschód i za-
chód od głównej osi zabudowane zostały blokami z wielkiej płyty w latach 60. i 70. 
XX w. Niestety, podobnie jak w przypadku większości zespołów przemysłowych 
na Górnym Śląsku (zarówno zakładów, jak i osiedli robotniczych), okres przemian 
gospodarczo-ustrojowych negatywnie wpłynął na procesy społeczno-ekonomiczne 
w nich zachodzące.

Co wydaje się ciekawe w kontekście podjętych rozważań, od początku XXI w. 
na omawianym terenie widoczne są działania, mające na celu poprawę wizerunku 
dzielnicy i zmianę jakości życia w niej. Niestety, brak wystarczających badań i świa-
domości wartości omawianych założeń powoduje, że próby te należy zaliczyć do 
mało udanych, zakrawających wręcz o nieświadomą dewastację. W związku z tym 
wydaje się istotne zidentyfikowanie, zdefiniowanie i zdiagnozowanie terenów ziele-
ni, występujących w tym układzie, aby w następnej kolejności określić ich znacznie 
dla kreowania współczesnego krajobrazu tego miejsca. Pozwoli to także na stworze-
nie modelu działań rewitalizacyjnych w oparciu o tereny zieleni przyprzemysłowej 
dla innych ośrodków tego typu.

2. Zakres tematyczny, terytorialny i czasowy

Zagadnieniem niniejszego opracowania jest obszar o charakterze przemysło-
wym, ukształtowany w XIX w. w oparciu o dwa zakłady – hutę i destylarnię smo-
ły. W szczegółowym zakresie przedstawiona zostanie charakterystyka występującej 
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w nim zieleni, jej forma, kompozycja i funkcja, zarówno dawniej, jak i współcześnie. 
Głównym celem opracowania jest określenie jej wartości i znaczenia dla współcze-
snego krajobrazu tej przestrzeni jako podstawy do działań rewitalizacyjnych oraz 
przywracania dawnej tożsamości miejsca.

Zakres terytorialny dotyczy fragmentu południowej dzielnicy miasta Chorzowa, 
położonego w centralnej części Konurbacji Górnośląskiej w województwie śląskim. 
Szczegółowo omawiany teren zlokalizowany jest w południowej części dzielnicy 
pomiędzy ulicami: Kaliny od zachodu, Leśną od wschodu, Podmiejską od południa 
i linią kolejową od północy. Pierwotnie obszar ten, rozwijający się w oparciu o hutę 
Bismarcka, stanowił gminę niemiecką o nazwie Bismarckhütte, leżącą w obrębie 
górniczym Hejduk, powiatu (obwodu) Königshütte, rejencji opolskiej (niem. Regie-
rungsbezirk Oppeln), zwyczajowo nazywanej Oberschlesien.

Zakres czasowy analizowanego zjawiska dotyczy okresu od lat 50. XIX w. do 
współczesności, obejmując kolejne ważne fazy rozwoju przestrzennego: połowę 
XIX, przełom XIX i XX w., okres międzywojenny, lata 60.-90. XX oraz przełom 
XX i XXI w.

3. Stan badań

Stan wiedzy na temat terenów zieleni poprzemysłowej jest niewielki w stosun-
ku do jego zakresu i różnorodności form. Problemy przestrzeni postindustrialnych 
zwróciły szerszą uwagę badaczy w latach 90. XX w., a obecnie zagadnienie to roz-
patrywane jest w kilku aspektach problemowych: urbanistycznego chaosu prze-
strzennego, architektonicznego dziedzictwa poprzemysłowego, budownictwa pa-
tronackiego oraz zieleni. Ostatnia grupa wchodzi w zakres zainteresowań badaczy 
krajobrazów górnośląskich, m.in.: Krzysztofa Gasidły, Anety Dyragi (Wiatr), Aliny 
Pancewicz, Krzysztofa Rostańskiego, Martyny Walker czy Katarzyny Łakomy1.

1 A. Dyraga (Wiatr), Kierunki przemian poprzemysłowych terenów zieleni urządzonej w Aglomera-
cji Górnośląskiej, rozprawa doktorska, Gliwice 2011; K. Gasidło, Zielone dziedzictwo przemysłu, 
„Czasopismo Techniczne”, 7-A/2007, s. 35-42; K. Gasidło, A. Wiatr, Poprzemysłowe obszary zieleni 
w aglomeracji górnośląskiej, [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, 
III Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 7-9 października 2009, s. 201-209; K. Łakomy, Zieleń 
XIX-wiecznych górnośląskich miast i ośrodków przemysłowych – zarys problematyki, Architektura 
Krajobrazu. Studia i prezentacje, 4/2011, s. 52-58; A. Pancewicz, Tereny zieleni jako element nowego 
wizerunku miast poprzemysłowych, [w:] ULAR 6. Odnowa krajobrazu miejskiego. Miasto – miejsca 
ludziom przyjazne. Idee – koncepcje – realizacje, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej 
KAiU PAN i WA PŚl., Nauk i Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, T. 1, (red.) N. Juzwa, 
A. Szulimowska-Ociepka, Gliwice 2012, s. 309-316; M. Walker, Zieleń w osiedlach i koloniach ro-
botniczych, [w:] Historyczne osiedla robotnicze, (red.) G. Bożek, Katowice 2005, s. 70-76; A. Wiatr, 
Poprzemysłowe obszary zieleni w aglomeracji górnośląskiej, [w:] Innowacyjne rozwiązania rewita-
lizacji terenów zdegradowanych, III Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 7-9 października 2009, 
s. 201-209.
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Na temat Chorzowa-Batorego powstała w 2001 r. monografia autorstwa Jacka 

Kurka2, choć istnieją także dwie wcześniejsze3. Ogólnie zagadnienie to podejmowa-
ne było przy okazji monografii miast (Bytomia, Świętochłowic i Chorzowa), jednak 
niewiele jest dotyczących samych Hajduk, a zwłaszcza kwestii rozwoju przestrzen-
nego i architektury4. Brakuje też opracowań dotyczących układów zieleni.

Głównym źródłem informacji na temat analizowanego obszaru stały się badania 
terenowe oraz archiwalne dokumentacje budowlane budynków, znajdujące się w Ar-
chiwum Wydziału Architektury Urzędu Miasta Chorzów oraz kartografia z epoki5.

4. Chorzów-Batory – historia

Historia współczesnej południowej dzielnicy Chorzowa – Batory – udokumento-
wana jest od XVII w. i związana z dwoma osadami o charakterze wiejskim – Hajduka-
mi Górnymi (Ober Heyduk) i Hajdukami Dolnymi (Nieder Heyduk). Leżące na ubo-
czu względem szlaków handlowych, w otoczeniu lasów, na niezbyt żyznych glebach, 
rozwijały się stosunkowo powoli. Głównym atutem ich położenia była przepływająca 
przez nie rzeka Rozdzianka (obecnie Rawa). Okres przemian zapoczątkowany został 
w połowie XIX w. w związku z otrzymaniem statusu samodzielnych gmin (w 1840 r.), 
przeprowadzaniem kolei (w 1845 r. uruchomiono odcinek kolei żelaznej do dworca 
„Królewska Huta w Świętochłowicach”, w 1846 r. uruchomiono odcinek kolei żelaznej 
do Katowic i Mysłowic, a w 1860 r. połączono także z Królewską Hutą6) oraz powsta-
niem pierwszych obiektów przemysłowych (szyb kopalni Król w Hajdukach Górnych)7.

Za właściwy rozwój Hajduk uznaje się okres po 1873 r., kiedy to przy linii kole-
jowej, nieopodal dworca w Świętochłowicach, uruchomiona została Huta Bismarc-
ka („Bismarckhütte”, od 1933 r. Huta Batory)8. Tuż obok (po stronie zachodniej) 
w 1888 r. założono destylarnię smoły, wykupioną w 1890 r. przez berlińskiego 
przedsiębiorcę Rudolfa Rüdgersa i połączoną z fabryką smoły węglowej w zakłady 

2 J. Kurek, Historia Wielkich Hajduk, Chorzów-Batory – Wielkie Hajduki 2001.
3 A. Loch, G. Szędzielorz, Sto lat Huty Batory: 1872-1972, Chorzów: Huta Batory, 1972 oraz niewiel-

ki przewodnik pt. Bismrackhütte 1887-1822, Berlin 1922.
4 Chorzów: zarys rozwoju miasta, (red.) J. Kantyka, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice 

1977; J. Drabina, Historia rozwoju Chorzowa od 1868 do 1945 roku, Chorzów 1999; D. Głazek, 
Rozwój przestrzenny Chorzowa, „Zeszyty Chorzowskie”, t. 1, Chorzów 1997; A. Stasiak, Miasto 
Królewska Huta, Warszawa 1962; R. Szopa, Kolonie robotnicze z terenu Chorzowa, [w:] Historyczne 
osiedla robotnicze, (red.) G. Bożek, Katowice 2005; R. Banduch, P. Greiner, Źródła kartograficzne 
do dziejów Wielkich Hajduk (do 1939 r.), [w:] Z dziejów tradycji, historii i kultury Wielkich Hajduk, 
Chorzów 1995.

5 Przede wszystkim: Specialkarte der Obesrschlesischen Bergreviere, 1884, 1:10 000, APK sygn.174; 
Flötzkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbecken, 1902-1903, 1:10 000 AKP sygn. 180; Mes-
stischblatt, 1:25 000.

6 J. Kurek, op. cit., s. 53-54.
7 Ibidem, s. 41.
8 Ibidem, s. 56.
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koksochemiczne (popularnie nazywane Teer Fabirk, a następnie Zakłady Chemicz-
ne „Hajduki”). Obszar ten, nazywany po prostu Bismarckhütte, w 1882 r. otrzymał 
status gminy9.

W latach 1920-1922 używano podwójnych nazw urzędowych: Bismarckhütte 
Oberschlesien/Bismarkhuta Górny Śląsk, natomiast po plebiscycie i przyłączeniu 
tych ziem do Polski, nazwa zamieniona została na Hajduki Wielkie (z dniem 1 stycz-
nia 1923 r.). 29 listopada 1937 r. Rada Gminy Hajduki Wielkie podjęła uchwałę 
o przyłączeniu do Chorzowa, co na mocy ustawy Sejmu Śląskiego stało się to fak-
tem z dniem 1 kwietnia 1939 r. Wraz z włączeniem Hajduk do Chorzowa zmieniono 
także nazwę dzielnicy, jednakże wybuch wojny skomplikował procedury, dlatego do 
1991 r. posługiwano się oficjalną nazwą Chorzów IV, kiedy to uchwałą Rady Miasta 
nadano dzielnicy IV oficjalną nazwę Chorzów-Batory.

5. Bismarckhütte – rozwój układu przestrzennego

Współczesna ulica Batorego wytyczona została w 2 połowie XIX w. jako prosta 
linia, przebiegająca z lekkim odchyleniem z północy na południe, od linii kolejowej 
i destylarni smoły oraz huty do granicy obwodu i rozległych obszarów leśnych (Bären-
hof Först), przez środek pola górniczego Kalina, stanowiąc jednocześnie granicę po-
między Hajdukami Górnymi a Dolnymi. Na mapie z 1884 r. zabudowania, które przy 
niej się znajdują, stanowią wspomniane obiekty przemysłowe przy linii kolejowej, po 
kilka budynków po drugiej stronie ulicy – w tym prawdopodobnie budynek zarządu, 
a na skrzyżowaniu drogi w kierunku kolonii Kalina (ul. 16 Lipca) znajduje się nie-
wielki zespół mieszkaniowy w układzie zgeometryzowanym (około ośmiu budynków 
mieszalnych i trzy gospodarcze – niezachowane do czasów obecnych).

Do przełomu XIX i XX w. rozwijały się najbliższe okolice zarówno destylarni, 
powiększonej w 1896 r. huty10 oraz walcowni, którą zlokalizowano w południowo-
-wschodniej części układu, nieco w oddaleniu od głównej osi. Dlatego też przepro-
wadzono tuż przy niej drogę równoległą, biegnącą od Zakładu Górnego. Promenada 
ta funkcjonowała dość krótko w związku z intensywnym rozwojem huty (fragment 
obecnej ul. Szkolnej). Obie arterie połączono siatką prostopadłych ulic. Kolonia pół-
nocna rozwijała się w oparciu o wspomnianą już drogę, przedłużoną w kierunku za-
chodnim, z kolei kolonia południowa – przy ostatniej z nowo wytyczonych dróg po-
przecznych. Pierwsze z obiektów w tej części powstały w latach 80. XIX w. wzdłuż 
ul. Batorego (obecne numery 40, 38, 34, 30), w 1899 r. zrealizowano dwa budynki 

9 Dekretem cesarza Wilhelma II całość razem z Hajdukami połączono w 1903 r. w gminę Bismarc-
khütte (choć proponowano także nazwę Hajduki Wielkie).

10 W związku ze zwiększeniem produkcji zakład powiększono o tzw. Zakład Górny. Ponieważ obszar 
Zakładu Dolnego (pierwotnego) ograniczony był od północy koleją, od zachodu fabryką Rütgersa, 
a od południa kolonią mieszkalną, zdecydowano się na wykupienie terenów po wschodniej stronie. 
Oba zakłady połączyła droga i linia kolejowa (J. Kurek, op. cit., s. 59-61).
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dla pracowników (ul. Batorego 31 i 33), prawdopodobnie także w tym samym roku 
6 budynków wielorodzinnych w bezpośrednim sąsiedztwie huty (ul. Racjonalizato-
rów 1, 3, 5, 7, 2, 4), a następnie kolejne 3 (ul. Racjonalizatorów 7, 11, 13). Powstał 
także jeden obiekt dla kadry urzędniczej (ul. Racjonalizatorów 9). W 1909 r. po stro-
nie lewej zbudowano dwa kolejne budynki (ul. Racjonalizatorów 6 i 8). Dopełnieniem 
całości były dwie wille dyrektorskie – jedna przy ul. Batorego 44 (z 1906 r.), a druga 
bezpośrednio przy kolonii przy ul. Batorego 35 (z 1915 r.).

W międzyczasie zabudowywana była także część środkowa założenia. W latach 
1898-1901 wzniesiono neogotycką świątynię pw. NMP wg projektu Ludwika Schne-
idera (w 1906 r. powstała plebania wg projektu tego samego architekta), a w 1905 r. 
dom dla nieżonatych robotników huty. W części północnej z kolei w 1898 r. wznie-
siono szpital i willę lekarza, w 1909 r. budynek szkoły (ul. Dyrekcyjna 3), natomiast 
w 1915 r. monumentalną siedzibę dyrekcji. Pozostałe tereny do okresu II wojny 
światowej pozostały niezabudowane (z wyjątkiem najbliższego otocznia destylarni 
– początek ulicy Batorego oraz kwartał ulic Farna, Wrocławska, Hutnicza, gdzie po-
wstawały typowe zabudowania wielkomiejskie). Wypełniała je zieleń: tereny użyt-
kowe, ogrody ozdobne i nieużytki. Jak wynika z planów oraz archiwalnych wido-
ków tego obszaru, zarówno część lewą (aż do obecnej ul. Odrowążów), jak i prawą 
(obszar między domem robotniczym, walcownią i kolonia południową) zajmowały 
ogrody pracownicze i pola uprawne. W okresie międzywojennym powstały budynki 
przy ul. Batorego 19 i 24, a także ciekawy kwartał zabudowy blokowej przy uli-
cach Górniczej, Karłowicza, Odrowążów, Szczepańskiej z lat 1915-192011. Okres lat 
1960-1990 to powstanie charakterystycznych obszarów zabudowy mieszkaniowej 
w postaci osiedli blokowych. W bezpośrednim sąsiedztwie omawianego obszaru 
zabudowano ulice Kochanowskiego i Włodarskiego oraz tereny w kierunku zachod-
nim, natomiast w południowej części układu w 1953 r. wzniesiono szkołę.

6. Kompozycja zieleni

Zieleń układów przemysłowych charakteryzuje się dużą różnorodnością zarówno 
form, jak i funkcji. Ogólnie wyodrębnić można główne typy na podstawie jej dostępno-
ści dla poszczególnych grup pracowników oraz ze względu na funkcję, jaką pełniły12. 
Najważniejsze z nich to zieleń o charakterze: ochronnym (pasy zieleni otwartej przy 
zakładzie), reprezentacyjnym (ogrody przy obiektach dyrekcji i willi dyrektorskich), 
estetycznym (zieleń skwerów, placów, zadrzewnia przyuliczne), użytkowym (ogro-
dy pracownicze) oraz rekreacyjnym (parki hutnicze) oraz specjalnego przeznaczenia 
(przy szkołach i szpitalach). W omawianym zespole w różnym zakresie występowały 
wszystkie te formy, często jednak łącząc w sobie więcej niż jedną funkcję.

11 R. Szopa, Wille z przełomu XIX i XX wieku w Chorzowie, [w:] Architektura rezydencjonalna, (red.) 
G. Bożek, Katowice 2003, s. 20.

12 K. Łakomy, op. cit., s. 52-58.
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Jak już zostało wspomniane, główną oś układu stanowiła Kaiserstrasse, na której 

zamknięciu znajdował się zakład (początkowo przy drodze, jednak jego rozbudowa 
w kierunku zachodnim w okresie międzywojennym spowodowała, iż ul. Batorego 
omija go łukiem, przechodząc w ul. Szkolną).

Na całej jej długości, począwszy od ul. Granicznej (i założonego w 1907 r. cmen-
tarza, który się przy niej znajduje) aż do linii kolejowej, zlokalizowane były kolejne 
obiekty architektoniczne wraz z towarzyszącą im zielenią. Charakterystyczne ukształ-
towanie terenu, o spadku w kierunku północnym, spowodowało, iż wzajemne relacje 
kompozycyjne były bardzo wyraźne, tworząc wiele ciekawych powiązań widokowych. 
Krajobraz tego okresu był bardzo znamienny. Z pewnością przeważały zabudowania 
przemysłowe, jednakże była to dominacja o charakterze horyzontalnym, przestrzen-
nym. Dawne widoki ukazują tę przestrzeń jako zespół niskich budynków, w formie 
podłużnych hal z dwuspadowymi dachami oraz szeregiem towarzyszących im komi-
nów – typowych, niskich i szerokich należących do huty oraz wysokich, smukłych 
przy destylarni. Subdominantę w tym pejzażu stanowiła wieża kościelna, natomiast 
wyraźny akcent wysoki dwuspadowy dach z charakterystyczną wieżyczką na budynku 
dyrekcji, a także znajdująca się po drugiej stronie linii kolejowej wieża budynku ratu-
sza (z 1911 r. wg projektu Dominika Dreschera). Całość poprzeplatana była grupami 
zieleni, które łagodziły industrialny charakter zabudowy.

Omawiany układ Kaiserstrasse tworzyły: 1. XIX-wieczny cmentarz parafialny, 
2. układ willowo-ogrodowy willi dyrektora Marksa, 3. układ willowo-parkowy willi dy-
rektora Scherffa, 4. zespół zabudowań pracowniczych przy ul. Racjonalizatorów, 5. zie-
leń sakralna kościoła NMP, 6. „hotel” robotniczy wraz z ogrodami użytkowymi, 7. kom-
pleks przy placu dyrekcji huty (z zielenią placu, ogrodem willowym, reprezentacyjnym 
przedogródkiem budynku dyrekcji i szpitalem z ogrodem), 8. zieleń towarzysząca ko-
munikacji, 9. zieleń na terenie zakładów (il. 1). Spośród przedstawionych, występują-
cych różnych form zieleni szczegółowo omówione zostaną te towarzyszące zabudowa-
niom w części południowej oraz układowi użyteczności publicznej w części północnej13.

Kompozycja kolonii mieszkalnej przy obecnej ul. Racjonalizatorów (dawnej Lenz-
strasse) opierała się na głównej osi – ulicy biegnącej prostopadle od Kaiserstrasse 
w kierunku huty. Po obu stronach drogi powstawały kolejne obiekty. Budynki wieloro-
dzinne (6) wykazują wspólne cechy pomimo ogólnej różnorodności. Taką samą formę 
posiadają domy przy ul. Racjonalizatorów 5, 3, 1, inną przy Racjonalizatorów 2 i 4, 
a jeszcze inną przy Racjonalizatorów 7 i 11 oraz 13. Brak danych archiwalnych nie 
pozwala na stwierdzenie, czy było to działanie celowe, czy też obiekty te powstawa-
ły w nieco różnym czasie. Wszystkie obiekty mają podobne kubatury, formę prostych 
zwartych bloków o ceglanych elewacjach, z prostym detalem gzymsów międzypiętro-
wych i opasek kamiennych z wykorzystaniem glazurowanej cegły, z szachulcowym de-
talem daszków wieńczących szczyty. Do każdego z budynków przynależała zabudowa 
gospodarcza znajdująca się na podwórzu za nim. Prawdopodobnie tam też zakładano 

13 Zieleń układów sakralnych wymaga odrębnego, szerszego omówienia.
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ogrody warzywne (il. 2). Domy przy ul. Batorego 31 i 33 (1898 r. wg projektu firmy 
Ignatza Grünfelda z Katowic) stanowiły dwurodzinne obiekty dla pracowników ad-
ministracji w charakterze willi o podobnej stylistyce, jednak bardziej rozbudowanym 
detalu (ozdobne gzymsy i obramowania okien, wykorzystane elementy fachwerku). Za 
nimi zlokalizowano stajnie, nie wiadomo jednak, czy posiadały ogrody. Niewiele wia-
domo o zieleni kolejnego budynku urzędniczego, zlokalizowanego bardzo nietypowo, 
bo pośrodku zabudowy robotniczej (ul. Racjonalizatorów 7). Jego ogrody znajdowa-
ły się po bokach, natomiast za nim zlokalizowano podwórze z zabudową gospodar-
czą. W 1909 r. przy ul. Racjonalizatorów 8 i 6 powstały dwa obiekty o charakterze 
willowym (jednak już w stylistyce modernistycznej) dla wyższej rangi pracowników 
(także wg projektu firmy Ignatza Grünfelda z Katowic). W zachowanej dokumentacji 
budowlanej znajduje się także projekt ogrodu, z podziałem na ozdobny przedogródek 
i niemniej dekoracyjną część tylną – użytkową. Całość miała charakter zgeometryzo-
wany, symetryczny względem głównej osi, ze ścieżką obwodzącą oraz drugą wokół 
domu. Od frontu zaprojektowano dwa prostokątne placyki z klombami pośrodku oraz 
miejscami do siedzenia. Z nich przechodziło się wzdłuż budynku do części tylnej, gdzie 
pośrodku znajdowało się podzielone na pół podwórze gospodarcze z zabudową miesz-
czącą dwie stajnie, a za nim podwórze dla drobiu (w 1913 r. powstał też kurnik). Po 
bokach umiejscowiono dwa ogrody warzywne, składające się z 12 kwater (grządek 
warzywnych pośrodku i czterech narożnych, przeznaczonych być może na drzewa lub 
krzewy owocowe, il. 3). Prawdopodobnie w 1906 r. w nieznacznym oddaleniu od tego 
układu, po drugiej stronie Kaiserstrasse, wybudowano willę dyrektora Ernsta Marxa 
(autor projektu nie jest znany14). Rezydencja została zlokalizowana na rozległej działce, 
niemal pośrodku, z przesunięciem w kierunku północno-zachodnim. Otrzymała cieka-
wą formę o cechach secesji, jednak z elementami neogotyku i ceglanymi elewacjami, 
nawiązującymi do tradycyjnej lokalnej zabudowy. Za nią, wzdłuż granicy zachodniej, 
umiejscowiono część użytkową – w narożniku południowym kort tenisowy, następnie 
oddzielony grupą zieleni warzywnik, a dalej stajnie z wozownią. Pozostałą część terenu 
przeznaczono na ogród o charakterze kaligraficznym, z grupami zieleni na skrzyżo-
waniu ścieżek, otoczony szpalerem drzew. Najbliższe otocznie zostało zakomponowa-
ne bardziej reprezentacyjnie i geometrycznie. Na osi wejścia zorganizowano podjazd 
z ozdobnym klombem pośrodku, a na osi ryzalitu elewacji frontowej okrągłą fontannę. 
Od strony elewacji ogrodowej utworzono ozdobną podłużną rabatę, pośrodku której 
stała kolejna ozdobna fontanna, a dalej altana, przy której postawiono pergolę prowa-
dzącą w jedną stronę na podwórze gospodarcze, a w drugą do ogrodu (il. 5).

Jako ostatni element tego zespołu powstała willa dyrektora Scherffa (1915 r., 
arch. Artur Jung), położona przy głównej ulicy, tuż za zabudowaniami kolonii robot-
niczej. Posiadała już charakter modernistyczny z odwołaniem do baroku. Od strony 
południowej towarzyszył jej rozległy park (obecnie skwer Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego), nawiązujący do niej stylistycznie. Główna aleja obsadzona lipami poprowa-

14 W. Pytel, B. Małusecki, Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna adaptacji budynku i otocznie, Cho-
rzów, ul. Stefana Batorego 44, mps w Archiwum Wydziału Architektury Urzędu Miasta Chorzowa, 1997.
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dzona została tak, by tamować obiekt i zamykała się półkoliście na zamknięciu par-
ku. Pośrodku zlokalizowano rozległą sadzawkę na planie prostokąta, o kamiennej 
cembrowinie z zaokrąglonymi narożnikami. Powiązanie willi z zielenią podkreślały 
symetryczne, skrajne półokrągłe ryzality oraz wysokie okna parteru, przez które wy-
chodzono na taras, a następnie kamiennymi schodkami do ogrodu.

W przestrzeni pomiędzy dwoma zakładami w części północno-wschodniej zlo-
kalizowany został ciekawy układ związany z obiektami użyteczności publicznej. 
Pierwszy z nich stanowił szpital. Dokumentacja zachowana w UM Chorzów wska-
zuje, iż pierwotnie miał on być zlokalizowany bliżej kolonii robotniczej i zakładu, 
jednakże wybudowany został pomiędzy zakładami na niezagospodarowanym tere-
nie, na skrzyżowaniu drogi równoległej do Kaiserstrasse, łączącej oba zakłady, oraz 
prostopadłej do niej, stanowiącej fragment siatki nowo rozplanowywanego układu. 
Projekt budynku powstał w 1898 r. i reprezentował stosunkowo niewielką zabudowę 
trójkondygnacyjną o stylistyce neogotyckiej. Nie posiadał on żadnych dodatkowych 
obiektów towarzyszących i otoczony był jedynie ogrodem. W 1902 r. w jego pobli-
żu, w kierunku północnym, bliżej zakładu, postawiono willę dyrektora szpitala – 
niewielką, w stylistyce neogotyckiej z elementami cottage, otoczoną ogrodem. Cały 
obszar został znacznie uszczuplony przy przeprowadzaniu ul. Szpitalnej, jednak jak 
wynika z archiwalnych pocztówek, miał on charakter typowy dla złożeń tego typu. 
Układ tworzyły swobodnie przeprowadzone ścieżki, bardziej zgeometryzowane 
przy budynku, z ozdobnym gazonem na jego głównej osi15. Po stronie zachodniej 
znajdowało się podwórze gospodarcze z budynkiem stajni, a za nim korty tenisowe.

W 1909 r. na osi szpitala wybudowano neogotycki budynek szkoły z elementami 
secesji (ul. Dyrekcyjna 3), natomiast w 1915 r. powstał okazały budynek dyrek-
cji huty o formach neobarokowych z elementami modernizmu. Przed nim założono 
ozdobny przedogródek. Powstały pomiędzy tymi budynkami czworoboczny frag-
ment terenu uformowano jako zielony plac (il. 4a). W okresie międzywojennym 
posiadał on typowy narys o układzie opartym na przecinających się ścieżkach po-
prowadzonych z narożników, z owalną, monumentalną fontanną pośrodku (il. 4b).

Obie omówione części łączyły tereny zieleni użytkowej – ogrodów pracowni-
czych, które zaczynały się za budynkiem dyrekcji huty, rozciągając się wzdłuż gra-
nicy zachodniej walcowni, za domem robotniczym, przechodząc w szeroki pas pół 
uprawnych, kończący się przy granicy działek kolonii mieszkaniowej na południu.

7. System zieleni – stan współczesny

Współcześnie, omówione powyżej układy zieleni, niemal w całości się zacho-
wały. Jedynie dawne obszary ogrodów użytkowych zostały zabudowane przez hutę. 

15 Villa Fröhlicha, Bismarckhütte 1908, pocztówka ze zbiorów Muzeum Śląskiego, sygn. MSK(H)5581.
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Zadrzewiony pozostał wyłącznie fragment sięgający do zabudowań zakładu w bez-
pośrednim sąsiedztwie dawnego domu robotniczego.

Ogród przy willi Marxa poddany został rewaloryzacji w 2000 r. Nawiązano w nim 
do zachowanego planu z 1906 r., jednak z pewnymi odstępstwami (co dziwi w przy-
padku posiadania dokumentacji z epoki i braku przyczyn funkcjonalnych). O ile układ 
narysu komunikacji określić można jako poprawny, to zastrzeżenia budzi fakt wy-
korzystania nawierzchni granitowych (ścieżek, podjazdów, ale także wydzielonych 
obszarów wokół drzew), dość przypadkowy dobór krzewów iglastych (w odmianach 
współczesnych) oraz brak w części parkowej nasadzeń krzewów liściastych (il. 6).

Teren przy willi Scherffa w ostatnich latach przeszedł również przemianę. Naj-
bliższe otocznie zostało wydzielone od parku (skweru) ogrodzeniem (usunięto przy 
tym kilka drzew i krzewów). Od frontu zaaranżowano „ogród” w postaci narysu 
płynnych linii, wydzielonych jasnymi krawężnikami, z polami wypełnianymi korą 
i drobnymi krzewinkami. Całość przeprowadzonych prac, włącznie z renowacją za-
budowy, zupełnie zmieniła charakter tego modernistycznego obiektu (il. 8). Znaj-
dujący się przy nim skwer Rotmistrza Witolda Pileckiego znajduje się w średnim 
stanie technicznym (zarówno jeżeli chodzi o infrastrukturę, jak i zieleń), zachowany 
jest jednak układ kompozycyjny oraz charakter modernistycznego parku, co w świe-
tle opisanych powyżej działań stanowi jego największą wartość. Podobna sytuacja 
dotyczy także Placu Batorego, gdzie zachowany układ zieleni oraz monumentalna 
misa fontanny dobrze oddają klimat miejsca. Niestety, w części południowej ogrodu 
dawnej willi doktora Fröhlicha (pełniącej obecnie funkcję przychodni lekarskiej) 
dobudowano nową kubaturę, zasłaniając tym samym powiązania widokowe pomię-
dzy rezydencją, parkiem i pozostałymi elementami układu (il. 9).

Obszary zieleni przy kolonii mieszkalnej, poza aleją prowadzącą w kierunku 
huty, nie zachowały swojego pierwotnego układu. Wynika to ze zamian własnościo-
wych mieszkań, kolejnych podziałów ogrodów i przekształcenia form ich użytkowa-
nia z przeważającej funkcji użytkowej na rekreacyjną. Jednakże ich ogólny zakres 
terytorialny nie zmniejszył się.

Zieleń ochronna, istniejąca obecnie przy hucie, pochodzi z okresu powojennego i znaj-
duje się w jej części północnej oraz wzdłuż granicy południowej. Także rozwój komunika-
cji i związane z nim poszerzania arterii komunikacyjnych spowodowały usunięcie zadrze-
wień ulicznych. Obecnie wprowadza się nowe drzewa liściaste w odmianach kulistych.

Drzewostan układu jest bardzo zróżnicowany i składa się przede wszystkim z: lipy 
drobnolistnej (aleja w układzie robotniczym, aleja na skwerze Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego) oraz buka pospolitego (w ogrodzie Marxa, przy willach urzędniczych). Wy-
stępują tu także wierzby płaczące (przy hucie), topole (berlińska – przy hucie i czarne 
– za domem robotniczym), brzoza brodawkowata (przy willi Marxa), robinia akacjo-
wa (przy willach urzędniczych), kasztanowiec pospolity (przy budynku przy ul. Ba-
torego 31), klon jawor (przy willi Scherffa), modrzew europejski (przy ul. Batorego 
33), żywotniki (Plac Batorego i przedogródek dyrekcji huty), lilaki (przy domach przy 
ul. Batorego 31 i 33) oraz ligustr pospolity w formie żywopłotowej (na całym terenie). 
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Ogólny stan zieleni jest dobry, widoczna jest jednak negatywna współczesna tendencja 
do usuwania krzewów.

8. Zieleń zespołu Bismarckhütte – znaczenie dla współczesnego krajobrazu 
przemysłowego

Zieleń układu Huty Batory (dawnej Bismarckhütte) stanowi przykład zespołu 
złożonego, prezentujący znaczne zróżnicowanie jakościowe. W jego skład wchodzą 
zarówno ogrody użytkowe i reprezentacyjne, jak i prywatne oraz ogólnodostępne, 
sakralne i świeckie, o różnym stanie zachowania. Wartości tej przestrzeni można 
rozpatrywać w kilku aspektach. Przede wszystkim stanowi zachowany i jeszcze czy-
telny system zieleni, typowy dla XIX-wiecznych przestrzeni miast i osiedli o cha-
rakterze przemysłowym. Dodatkowo całość wpisana jest w zhierarchizowany kra-
jobraz, podporządkowany trzem głównym obiektom: zakładowi przemysłowemu 
(w tym przypadku dwóm), budowli sakralnej oraz willi dyrektora. Jest zatem bardzo 
znamienny, odzwierciedlający nie tylko ekonomiczne i urbanistyczne uwarunko-
wania epoki, ale także społeczno-kulturowe zależności. W przestrzeni tej dużą rolę 
pełnią wille, nie tylko jako charakterystyczna forma architektoniczna tej epoki, ale 
również pod względem filozofii i idei sięgającej swoją genezą dawnej tradycji tego 
typu budownictwa jako centrum założenia o charakterze gospodarczym.

Swoistym walorem omawianego układu jest także istniejąca dokumentacja ar-
chiwalna omawianych obiektów, która pozwala na ich właściwe wyobrażenie po 
przebudowaniu. W skali całego rejonu Górnego Śląska ewenementem są także za-
chowane projekty ogrodów willowych o znacznym uszczegółowieniu i zakresie 
przedstawienia funkcji i formy. Pomimo niewłaściwych zabiegów pielęgnacyjnych, 
wysoką wartość prezentuje też sama zieleń, złożona zazwyczaj z grup drzew wy-
stępujących w dosyć dobrze czytelnych układach kompozycyjnych, pochodzących 
w większości z początku XX w. i okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Wymienione wyżej aspekty wskazują na duże znaczenie omawianych obszarów dla 
dziedzictwa poprzemysłowego tej dzielnicy, miasta i regionu. We współczesnym krajo-
brazie układ ten kreuje zarówno zielone wnętrza wypoczynku i rekreacji, jak i podkreśla 
walory obiektów architektonicznych, a także niweluje negatywny wpływ przemysłu, nie 
tylko wizualny, ale także zdrowotny. Przede wszystkim jednak stanowi on swoisty zapis 
przestrzenny uwarunkowań minionej epoki, zarówno w odniesieniu architektonicznym, 
urbanistycznym, krajobrazowym, przyrodniczym, jak i społeczno-kulturowym.

9. Posumowanie (wnioski)

Podjęte w niniejszym opracowaniu zagadnienie zieleni w zespołach urbanistycznych 
o charakterze przemysłowym, pozwala na zdefiniowanie głównych problemów, które 
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w nich współcześnie występują. Przede wszystkim jest to brak wystarczającej wiedzy na 
temat genezy i historii tego obszaru oraz uwarunkowań i realiów społeczno-przestrzennych 
epoki. Skutkuje to niewłaściwymi decyzjami w procesie rewitalizacji zabudowy i rewalo-
ryzacji zieleni. Istotnym problemem jest także brak całościowego programu prac, który 
obejmowałyby wszystkie części założenia, a nie tylko wybrane jego fragmenty.

Wszelkie prace prowadzone na obszarach tego typu założeń powinny być poprzedzo-
ne szczegółowymi studiami, dotyczącymi zarówno genezy powstania obszaru, charak-
teru produkcji, charakteru dawnej własności zakładu, następnie analiz urbanistycznych, 
powiązań widokowych, jak też analizy kompozycji poszczególnych wnętrz krajobra-
zowych oraz relacji między nimi. Niezbędne jest też poznanie tendencji stylowych ar-
chitektury w danym rejonie. Kolejnym etapem powinno być zdiagnozowanie obszarów 
zieleni urządzonej, zarówno ich funkcji dawnej, jak i współczesnej, stanu zdrowotnego 
oraz stratygrafii wiekowej. Całość powinna zostać poddana dodatkowym analizom po-
równawczym z innymi obiektami tego typu w celu ustalenia skali wartościowania.

Dopiero ta wiedza pozwoli prawidłowo przeprowadzić waloryzację i postawić wytycz-
ne projektowe, uwzględniające całość układu i podejmujące zadanie kompleksowo, za-
równo w odniesieniu do urbanistyki, architektury, jak i krajobrazu oraz sztuki ogrodowej.

Przestrzenie o charakterze industrialnym na Górnym Śląsku, z racji charakteru re-
gionu, wydają się być bardzo powszechne. Jednak to przekonanie powoduje, iż gospo-
daruje się nimi nieracjonalnie, często brutalnie niszcząc wysokie wartości materialne 
i niematerialne architektury, zieleni czy krajobrazu. Dlatego też konieczne wydają się 
działania mające na celu podniesienie stanu wiedzy, a przez to świadomości dotyczą-
cej walorów tych przestrzeni i ich znaczenia dla lokalnej tradycji i tożsamości.
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Il. 2. Układ kolonii robotniczo-urzęd-
niczej Bismarckhütte w 1906 r. (Archi-
wum Miasta Chorzowa, teczka budyn-
ku, ul. Batorego 44)

Ill. 2. Plan of the workers and clerical 
colony Bismarckhütte in 1906 (Ar-
chive of the City of Chorzów, file of 
the building Batorego 44)

Il. 3. Rysunek zagospodarowania terenu wokół 
willi urzędniczej z 1909 r. (Archiwum Miasta 
Chorzowa, teczka budynku, ul. Racjonalizato-
rów 6-8)

Ill. 3. Picture of the land developement around 
the clerical villa from 1909 (Archive of the City 
of Chorzów, file of the building Racjonaliza-
torów 6-8

Il. 4. Plac przed budynkiem dyrekcji: a) na planie z 1920 r., b) na planie z 1962 r. (Archiwum Miasta Chorzowa, 
teczka budynku, ul. Szpitalna 25)

Ill. 4. Square in front of the building of the management: a) on the plan from 1920, b) on the plan from 1962 (Archive 
of the City of Chorzów, file of the building Szpitalna 25)

a) b)
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Il. 5. Ogród przy willi dyrektora Marxa, rysunek archiwalny 
z 1906 r. (Archiwum Miasta Chorzowa, teczka budynku, 
ul. Batorego 44)

Ill. 5. Garden by the director Marx villa, archival picture 
from 1906 (Archive of the City of Chorzów, file of the 
building Batorego 44)

Il. 6. Ogród przy Willi Marxa, fot. K. Łakomy 2015

Ill. 6. Garden by the Marxa Villa, photo by K. Łakomy 2015

Il. 7. Zabudowania kolonii mieszkalnej: a) wille urzędnicze, b) budynki robotnicze, fot. K. Łakomy 2013

Ill. 7. The residential colony: a) clerical villas, b) workers’ buildings, photo by K. Łakomy 2013

a) b)
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Il. 8. Willa dyrektora Scherffa: a) stan w 2011 r., b) stan w 2015 r., fot. K. Łakomy

Ill. 8. Director Scherff Villa: a) state in 2011, b) state in 2015, photo by K. Łakomy

ll. 9. Plac Stefana Batorego: a) pierzeja południowa i zachodnia – widok na budynki dawnej dyrekcji huty i szkoły,  
b) pierzeja północna i wschodnia – widok na szpital i dawną willę dyrektora szpitala, c) widok na plac od strony 
północnej – na pierwszym planie willa, w tle od lewej – szpital, budynek dyrekcji, szkoła, d) widok na willę wraz 
nową część przychodni od strony szpitala, fot. K. Łakomy 2015

Ill. 9. Square of Stefan Batory: a) south and west frontage – the view on buildings of the ancient management of 
a steelworks and schools, b) north and eastern frontage – the view on the hospital and the ancient villa of the hospital 
administrator, c) view on the square from the north side – in the foreground villa, in the background on left – hospital, 
building of the management, school, d) view on the villa along new part of the clinic from the side of the hospital, 
photo by K. Łakomy 2015

a) b)

c) d)

a) b)
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ZNACZENIE ZABYTKOWEJ ZIELENI W MIEŚCIE ZABRZE

IMPORTANCE OF THE HISTORIC GREENERY IN ZABRZE

S t r e s z c z e n i e

Zieleń, w tym ta nawiązująca do historycznych układów, w przestrzeniach miast przemysłowych 
stanowi niezwykle cenny walor. Zachowane elementy szaty roślinnej posiadają znaczące korzyści 
ekologiczne, podnoszą wartość krajobrazową otoczenia i przyczyniają się do poprawy jakości 
życia mieszkańców. Celem artykułu jest ukazanie dużego zróżnicowania form terenów zieleni, 
umiejscowionych w obrębie zabytkowych zespołów mieszkaniowych w mieście Zabrze.

Słowa kluczowe: krajobraz miasta, dziedzictwo kulturowe, tereny zieleni

A b s t r a c t

Greenery, including this that is in a reference to the historical urban systems, within the indus-
trial cities constitutes an unusually precious value. Preserved elements of flora bring conside-
rable ecological benefits, they increase the landscape values of the surrounding and influence 
the improvement of quality of life of the inhabitants. The purpose of the article is to present the 
major diversification of the forms of green areas located within the historical housing estates, 
situated in Zabrze.

Keywords: landscape of the city, cultural heritage, green areas
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1. Wstęp

Miasto Zabrze położone jest w województwie śląskim, w zachodniej jego czę-
ści, nieopodal skrzyżowania autostrad A-1 i A-4. Jako jeden z większych ośrodków 
wchodzi w skład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Początki osadnictwa na 
tych terenach datuje się na przełom XIII i XIV w. Pierwotnie powstała osada, poło-
żona wśród zróżnicowanej rzeźby terenu, miała charakter rolniczy. Pierwsze infor-
macje o rozwoju hutnictwa na tych terenach pojawiły się w XVIII w. Intensywna 
kolonizacja nastąpiła po wprowadzeniu zarządzenia z 1764 r. Fryderyka II. Domi-
nium zabrzańskie liczyło 6 kolonii, powstałych z inicjatywy Mathiasa von Wilczek 
(Macieja Wilczka), a najintensywniejsze zmiany zaczęły zachodzić na tym obszarze 
po odkryciu złóż węgla kamiennego pod koniec XVIII w.1 Dodatkowo do rozwoju 
przyczyniła się budowa linii kolejowej, prowadzącej w kierunku Wrocławia.

Współcześnie obszar zlokalizowany w obrębie granic administracyjnych miasta 
charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem występujących form te-
renów zieleni urządzonej i pokrycia kulturowego. Różnorodność ta jest wynikiem 
wielowątkowego rozwoju policentrycznej struktury Zabrza, ośrodka pozbawionego 
średniowiecznego centrum, w którym najważniejszym czynnikiem przyczyniającym 
się do postępu był przemysł2. W pobliżu obszarów nieodwracalnie przekształconych 
intensywną industrializacją zaczęły powstawać zespoły zabudowy o rozmaitych for-
mach i funkcjach. Najbardziej dynamiczny proces rozwoju architektury mieszkanio-
wej w historii Zabrza nastąpił w 1 połowie XX w. i spowodowany był znaczącym 
wzrostem liczby ludności w latach 20. i 30. W wyniku prowadzonych wówczas akcji 
budowlanych powstało wiele nowych obiektów architektonicznych i założeń urbani-
stycznych. Niektóre z budowanych wówczas osiedli modernistycznych, ze względu 
na dobrze dobraną skalę obiektów architektonicznych i dużą ilość zieleni, do dzisiaj 
stanowią przykład wzorowo zakomponowanych rozwiązań przestrzennych3. Z bie-
giem czasu obok kolonii robotniczych zaczęły powstawać także osiedla wielkoblo-
kowe oraz współczesna zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Niejednokrotnie 
tego typu obiekty budowano także w bardzo bliskim sąsiedztwie historycznych ukła-
dów urbanistycznych. Znaczącą rolę w krajobrazie odegrały także powstające po 
I wojnie światowej wielkie koncepcje urbanistyczne, popularne zwłaszcza wśród 
twórców czasów Republiki Weimarskiej. Takim przykładem był projekt trójmiasta 
Zabrze-Bytom-Gliwice, opartego o wspólny system komunikacyjny4. Pomiędzy ob-
szarami zabudowanymi zakładano tereny zieleni urządzonej, takie jak parki miej-

1 J.G. Knie, Geographische Beschreibung von Schlesien preußischen Antheils, der Grafschaft Glatz 
und der preußischen Markgrafschaft Ober-Lausitz, Wrocław 1830, passim.

2 T. Wagner, Wizja i rzeczywistość – projekty przekształceń centrum Zabrza jako przykład współczesnych 
problemów miasta postindustrialnego, ,,Czasopismo Techniczne”, 4-A/2008, Kraków 2008, s. 208.

3 T. Wagner, Zabrze: nieznane oblicza śląskiej architektury, t. 1, Katowice – Zabrze 2003, s. 70-72.
4 B. Szczypka-Gwiazda, Pomiędzy praktyką a utopią: trójmiasto Bytom – Zabrze – Gliwice jako przy-

kład koncepcji miasta przemysłowego czasów Republiki Weimarskiej, Katowice 2003, s. 48.
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skie, skwery czy otwarty w 1938 r. Miejski Ogród Botaniczny. Obecnie zlokalizo-
wane w Zabrzu tereny zielone zajmują około 62% powierzchni miasta.

Celem poniższego opracowania jest charakterystyka elementów szaty roślin-
nej, zachowanych w przestrzeniach zabytkowych kolonii robotniczych w granicach 
administracyjnych Zabrza. Historyczne osiedla robotnicze stanowią najbardziej 
charakterystyczną część górnośląskiego krajobrazu i to właśnie one świadczą o ist-
niejących na tym terenie tradycjach i zwyczajach. W zakres opracowania zostało 
włączonych siedem kolonii robotniczych, wybranych ze względu na dużą wartość 
kulturową oraz czytelną formę i funkcję terenów zieleni. Każde z wymienionych 
osiedli zostało wyszczególnione w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miasta Zabrze jako część środowiska kulturowego miasta. 
Wszystkie powstały w czasach epoki industrialnej i były budowane jako zespoły 
mieszkaniowe przeznaczone dla pracowników pobliskich zakładów przemysłowych. 
Analizy krajobrazowe, przeprowadzone na osiedlach patronackich na terenie Za-
brza, uwidoczniły, iż poza zabytkową architekturą i czytelnymi układami urbani-
stycznymi występuje tam również mnogość form terenów zieleni, zakładanych wraz 
z budową osiedli. Omawiane formy zadrzewień znajdują się bezpośrednio w grani-
cach kolonii robotniczych lub w ich najbliższym otoczeniu. Są one mocno związane 
z zespołem zabudowy, będąc jednocześnie częścią systemu przyrodniczego miasta. 
Razem z większymi obszarami kompleksów leśnych mogą one stanowić podstawę 
zaprojektowania zintegrowanej sieci obszarów cennych przyrodniczo o znaczących 
korzyściach ekologicznych, gospodarczych i społecznych.

Na początku XX w. systemowe podejście do kształtowania przestrzeni było pro-
pagowane m.in. przez Johna Olmsteda i Frederica Law Olmsteda, pionierów archi-
tektury krajobrazu na świecie. Twierdzili oni, że jedynie połączony system parków 
i terenów zielonych może przynieść znaczące korzyści dla miasta5. Z biegiem czasu, 
w wyniku wieloaspektowych przemian, do jakich doszło w przestrzeniach zurbani-
zowanych, zieleń zyskała istotną funkcję zarówno jako element kompozycji plani-
stycznej, jak i czynnik determinujący formę ośrodków mieszkaniowych6.

2. Stan badań

Tematyka osiedli patronackich obejmuje wiele wzajemnie powiązanych ze sobą 
wątków problematycznych. Badania nad zagadnieniem osadnictwa robotniczego na 
obszarze Górnego Śląska zostały przeprowadzone zarówno pod kątem socjologicz-
nym i społecznym, jak również architektonicznym, urbanistycznym oraz krajobra-

5 M.A. Benedict, E.T. McMahon, Green Infrastructure: smart conservation for the 21st century, “Re-
newable Resources Journal”, Vol. 20, No. 3, 2002, s. 8 (http://www.sprawlwatch.org/greeninfrastruc-
ture.pdf [dostęp: 29.12.2013]).

6 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli 
parków publicznych, Monografia 336, Kraków 2006, s. 29.
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zowym. Najstarsze z opracowań, dotyczące tego tematu, pochodzą jeszcze z czasów 
epoki industrialnej7. Są to publikacje autorstwa Kurta Seidla, stanowiące podstawę 
wielu prowadzonych współcześnie badań i analiz. Przyczyny powstania, charakte-
rystyka obiektów architektonicznych i układów urbanistycznych, kontekst relacji 
z otoczeniem i współczesne problemy miejsc zostały dokładnie omówione m.in. 
w pracach Doroty Głazek, Irmy Nalepy-Orłowskiej, Aliny Nowak-Lenartowskiej, 
Joanny Sokołowskiej-Mostowiak i Anny Sulimowskiej-Ociepki. Tematykę zieleni 
związanej z przemysłem opracowano w publikacjach Krzysztofa Gasidły i Anety 
Dyragi, natomiast charakterystyka terenów zieleni na osiedlach robotniczych zosta-
ła przedstawiona przez Martynę Walker i Katarzynę Łakomy. Dokładne informacje 
na temat poszczególnych zespołów zabudowy zawierają prace studialne. Autorką 
licznych opracowań, sporządzonych dla osiedli zlokalizowanych na terenie dawne-
go województwa katowickiego, jest Dorota Głazek. Spośród istotnych prac, sporzą-
dzonych dla zespołów zabudowy na terenie Zabrza, należy wymienić opracowania 
dotyczące kolonii Borsig oraz osiedla „Stara Rokitnica”, wykonane pod kierunkiem 
profesora Jacka Radziewicza-Winnickiego, przechowywane w archiwum Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, oraz studium urbanistyczno-
-architektoniczno-konserwatorskie Koloni Piaskowej, opracowane przez D. Głazek, 
A. Fabiańczyk i M. Miksiewicz. W kontekście zakresu terytorialnego przyjętego dla 
poniższych rozważań ważne są publikacje dotyczące dziedzictwa kulturowego mia-
sta Zabrze, w tym założeń urbanistycznych i obiektów architektonicznych. Tematyka 
ta została przedstawiona w pracach Adama Frużyńskiego, Łukasza Urbańczyka oraz 
Tomasza Wagnera. Informacje na temat środowiska przyrodniczego Zabrza zostały 
zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Zabrze oraz w opracowaniu ekofizjograficznym.

3. Wpływ terenów zieleni i obszarów przyrodniczo cennych na kształt 
struktury przestrzennej miasta Zabrze

Charakterystyczną cechą policentrycznej struktury przestrzennej Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego jest rozrastanie się stref przemysłu i obszarów zabudowy, 
jakie następuje w wyniku łączenia poszczególnych zespołów mieszkaniowych i za-
kładów produkcyjnych w większy aglomerat miast8. Skutki tych przemian oraz ne-
gatywny wpływ przemysłu surowcowego zostawiają trwałe ślady w krajobrazach. 
Jednym z nich są nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym. Od początku 

7 Por. K. Łakomy, Pracownicze ogrody górnośląskich osiedli przemysłowych z przełomu XIX i XX 
wieku w świetle wybranych publikacji z epoki, „Czasopismo Techniczne”, 8-A/2012, Kraków 2012, 
s. 191-193.

8 A. Sulimowska-Ociepka, Osiedla patronackie Górnego Śląska: studium miejsca oraz znaczenie kul-
tury przemysłowej w przestrzeni zurbanizowanej, praca doktorska, Politechnika Śląska, promotor: 
prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa, Gliwice 2004, s. 52.
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XIX w. rzeźba terenu ulegała silnym przeobrażeniom, będącym wynikiem działalno-
ści człowieka9. Intensywna działalność górnicza przyczyniła się do zmiany stosun-
ków wodnych, co miało znaczący wpływ na stan szaty roślinnej. Obecnie, według 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Za-
brze, zwarte kompleksy leśne zajmują 14% powierzchni zlokalizowanej w obrębie 
aktualnych granic administracyjnych, stanowiąc tym samym najważniejszą część 
ekosystemu10. Jednocześnie podczas waloryzacji przyrodniczej wyznaczono w gra-
nicach Zabrza 52 powierzchnie przyrodniczo cenne oraz zaproponowano utworze-
nie sześciu zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i 17 użytków ekologicznych. 
Na obszarze miasta znajdują się także duże tereny agrocenoz, zróżnicowanych pod 
względem przyrodniczym i krajobrazowym11. Największe obszary zbiorowisk le-
śnych znajdują się w południowej części Zabrza w pobliżu terenów kopalni So-
śnica-Makoszowy. Istotną funkcję pełni zieleń wzdłuż cieków wodnych, wyraźnie 
wyodrębniająca się na tle struktury przestrzennej miasta. Tworzy ona sieć korytarzy 
ekologicznych, łączących mniejsze obszary zadrzewień. Powyższe dane stanowią 
potwierdzenie faktu, iż bliskie sąsiedztwo terenów przemysłu i zieleni jest możliwe 
i może stanowić podstawę zastosowania koncepcji zielonej infrastruktury w krajo-
brazach industrialnych i zurbanizowanych.

Równie znaczące korzyści ekologiczne mają także tereny zieleni urządzonej. 
Część z nich powstała w wyniku realizacji dużych projektów urbanistycznych, będą-
cych częścią planu regulacyjnego miasta. Tego typu przykładem jest ponadkilometro-
wa oś urbanistyczna, zlokalizowana w centrum Zabrza. Pierwotnie najważniejszymi 
elementami założenia był park miejski o charakterze liniowym, umiejscowiony na 
terenie położonym wzdłuż rzeki Bytomki, oraz plac targowy. Układ kompozycyjny 
parku opiera się na dwóch monumentalnych alejach, pomiędzy którymi utworzono 
trawiaste partery12. Autor projektu, niemiecki architekt zieleni Gustav Allinger, był 
także współautorem wielu innych znaczących terenów zieleni, urządzonych na te-
renie miasta13.

Istotną funkcję pełnią także mniejsze tereny zieleni, zlokalizowane w granicach 
osiedli robotniczych oraz w ich najbliższym otoczeniu. Według opracowania ekofi-
zjograficznego 2% obszaru miasta stanowią tereny zieleni urządzonej, na które skła-
dają się przede wszystkim parki publiczne. Większość z nich została założona na 
przełomie XVIII i XIX w. i podobnie jak obiekty architektoniczne i zabytki techniki 

9 A. Hornig, Formy powierzchni ziemi stworzone przez człowieka, [w:] Górny Śląsk. Prace i materiały 
geograficzne, (red.) A. Wrzosek, Kraków 1955, s. 129-133.

10 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zabrze, uwarun-
kowania zagospodarowania przestrzennego, t. I-III, załącznik nr 1 do uchwały nr XII/126/11 Rady 
Miejskiej w Zabrzu z dnia 4.07.2011, Zabrze 2011, s. 14.

11 [Za:] P. Cempulik, M. Sochacka, W. Żyła, T.B. Hadaś, Gajdzikowe Górki: przyrodnicza ścieżka edu-
kacyjno-rekreacyjna w Zabrzu-Rokitnicy, Bytom 2004, s. 9.

12 T. Wagner, Zabrze. Nieznane oblicza…, op. cit., s. 67.
13 Ibidem, s. 67, [za:] J. Pollok, Hindenburg OS Stadt der Gruben Und Hütten, Essen 1979.
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stanowią część dziedzictwa epoki industrialnej14. Istniejące do dzisiaj elementy sza-
ty roślinnej wiążą się ze znaczącymi korzyściami ekologicznymi, podnoszą walory 
krajobrazowe otoczenia i są ważnym elementem kompozycji miasta. Ich rozprze-
strzenianie i ochrona pozwala w pewnym stopniu na rekompensatę strat, jakie stale 
ponosi środowisko naturalne na skutek intensywnej działalności przemysłowej.

14 J. Wach, R. Konecki, M. Ścisłowski, M. Wach, Warunki ekofizjograficzne miasta Zabrze, Dąbrowa 
Górnicza 2007, s. 128.

Il. 1. Zieleń w strukturze przestrzennej Zabrza, oprac. E. Waryś

Ill. 1. Greenery in the spatial structure of Zabrze, edited by E. Waryś
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4. Elementy zielonej infrastruktury zlokalizowane w obrębie  

zabytkowych kolonii robotniczych

Na przełomie XIX i XX w. powstawanie nowych założeń ogrodowych oraz 
udostępnianie i przemiana istniejących było wynikiem uwarunkowań kulturo-
wych i społecznych. Od końca XIX w. zaczęło maleć znaczenie założeń dwor-
skich na rzecz masowo zakładanych ogrodów przydomowych oraz ogródków 
działkowych. Jednocześnie wzrosła rola terenów zieleni publicznej, stanowią-
cych ogólnodostępne miejsca rekreacji i wypoczynku15. Zakładanie nowych par-
ków i ogrodów przyczyniło się do wielu korzystnych przemian w krajobrazach 
miast. Niestety, liczne zaniedbania dotyczące terenów zieleni spowodowały, 
że nie wszystkie z założeń powstających w czasach rewolucji przemysłowej są 
współcześnie czytelne.

Jedną z podstawowych form terenów zieleni, zlokalizowanych w obrębie ko-
lonii robotniczych na terenie Zabrza, są aleje, szpalery drzew i nasadzenia wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych. Ten typ roślinności pojawiał się na większości osiedli 
robotniczych w miastach Górnego Śląska oraz w angielskich założeniach osad ogro-
dowych. Stosowanie ulic typu cul-de-sacs i sadzenie drzew wzdłuż dróg pozwalało 
na osiągnięcie efektu malowniczości w osiedlach typu miasto-ogród16. Poza tym na-
sadzeniom alejowym, oprócz funkcji estetycznych, przypisywano również właści-
wości korzystnie wpływające na zdrowie mieszkańców17.

Obsadzone drzewami drogi – mimo iż stanowiły procentowo niewielki udział 
w całym systemie terenów zieleni – pojawiały się jednak na większości osiedli robot-
niczych. Aleje podkreślały układ urbanistyczny oraz – dzięki stosowaniu takich ga-
tunków jak platany albo kasztanowce – pełniły funkcje reprezentacyjne i prestiżowe. 
Mimo iż do czasów dzisiejszych wiele z drzew zostało wyciętych, to jednak w kra-
jobrazie miasta wciąż można odnaleźć miejsca, gdzie uwidacznia się monumentalna 
funkcja nasadzeń liniowych w przestrzeni publicznej. Tego typu przykładem jest 
osiedle wybudowane w latach 1907-1922 dla pracowników huty Donnersmarcka, 
tzw. Zandka, spotykane także pod nazwą Kolonia Piaskowa18. Jest ono zlokalizo-
wane w centrum Zabrza, na obszarze o największej intensywności zabudowy. Aleja 
platanów, zlokalizowana w centralnej części osiedla, podkreśla zachowany układ 
urbanistyczny i wyraźnie wpływa na percepcję wnętrza, komponując się z zabytko-
wymi obiektami architektonicznymi. Na przykładzie jednego z najstarszych osiedli 
robotniczych na terenie miasta – kolonii Borsig (1868), można zaobserwować istot-
ną funkcję, jaką zadrzewienia liniowe pełniły w planowaniu przestrzeni. Obsadzone 

15 L. Majdecki, Historia ogrodów, Warszawa 1972, s. 473.
16 J. Sokołowska-Mostowiak, „Idea miasta-ogrodu” na przykładach osiedli miast górnośląskich, Gli-

wice 2011, s. 47-51.
17 M. Walker, Zieleń w osiedlach i koloniach robotniczych, [w:] ,Historyczne osiedla robotnicze, (red.) 

G. Bożek, Katowice 2005, s. 72.
18 T. Wagner, Zabrze. Nieznane oblicza…, op. cit., s. 32.
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kasztanowcami drogi łączyły zespół zabudowy mieszkaniowej z położonym w po-
bliżu zakładem pracy19.

Współcześnie w krajobrazie kulturowym mniejsze skupiska drzew, znajdujące się 
poza zbiorowiskami leśnymi, pełnią istotną rolę w kształtowaniu bioróżnorodności. 
Zachowane nasadzenia alejowe mają znaczne korzyści ekologiczne i oferują wiele 
usług ekosystemowych, ponieważ znacząco wpływają na klimat i mikroklimat otocze-
nia. Pełnią funkcję korytarzy ekologicznych i są formą ostoi dla wielu organizmów20. 
Znajdują się we wnętrzach struktur zurbanizowanych, pomiędzy większymi grupami 
drzew, dlatego pełnią istotną rolę jako ważny element zielonej infrastruktury. Niestety, 
w wielu przypadkach pozostałością po monumentalnych alejach są obecnie jedynie 
pojedyncze drzewa, które zostały zachowane. Na przykładzie zespołu zabudowy, zało-
żonego około 1905 r. w pobliżu obecnych terenów kopalni Sośnica-Makoszowy, moż-
na zauważyć, że większość nasadzeń dokonywanych w momencie zakładania osiedli 
znajduje się obecnie bardzo blisko krawędzi dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezd-
nych, co ma negatywny wpływ na stan drzewostanu.

Il. 2. Zieleń w centrum miasta na osiedlu Zandka, fot. E. Waryś 2013

Ill. 2. Greenery in the city centre in Zandka neighbourhood, photo by E. Waryś 2013

Kolejnym ważnym elementem zielonej infrastruktury, związanym z krajobra-
zem kolonii robotniczych, są parki publiczne. Pierwsze parki wzorowane były na 
ogrodach rezydencjonalnych, jednak z biegiem czasu nastąpił znaczący rozwój 
w tworzeniu ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku21. Parki kompono-
wano w stylu krajobrazowym lub z częściowym wprowadzeniem układów geome-
trycznych. W stosunku do założeń rezydencjonalnych parki przy osiedlach robotni-
czych posiadały mniej formalny charakter i były przeznaczone przede wszystkim 

19 Ł. Urbańczyk, Architektoniczne dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju Zabrza, praca doktorska, Po-
litechnika Krakowska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. A. Kadłuczka, Kraków 2008, s. 77.

20 A. Oleksa, Pożytki z alej dla przyrody i człowieka, [w:] Aleje skarbnice przyrody. Praktyczny pod-
ręcznik ochrony alej i ich mieszkańców, (red.) P. Tyszko-Chmielowiec, Wrocław 2012, s. 7-12.

21 A. Zachariasz, op. cit., s. 30.
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do zabawy i rozrywki22. Na terenie Zabrza najstarsze założenia parkowe powstały 
w centrum miasta, na terenie należącym do Huty Donnersmarcka. W najbliższym 
otoczeniu parku zlokalizowane są dwa zespołu zabudowy z około 1900 r., skupiają-
ce budynki mieszkalne i socjalne dla pracowników huty. Drugi park powstał w po-
bliżu kolonii Borsig. Mimo iż obecnie dawny charakter zabytkowych założeń został 
utracony, to jednak zachowana bogata ikonografia historyczna świadczy o istnie-
niu na tych obszarach wielu obiektów małej architektury, elementów wodnych oraz 
złożonych kompozycji roślinnych. Uwidacznia to dużą różnorodność biologiczną 
terenów zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie rozległych kombinatów przemy-
słowych. Z biegiem czasu ogrody publiczne coraz częściej pojawiały się w pobli-
żu osiedli robotniczych. Zakładanie nowych stref zieleni urządzonej oraz ochrona 
i rozwój istniejących miały zredukować negatywny wpływ intensywnej działalności 
przemysłowej23. Mimo iż nie wszystkie parki charakteryzowały się tak dużą złożo-
nością kompozycji jak wspomniany park hutniczy, to jednak do dnia dzisiejszego 
pełnią one istotną funkcję jako ważny element zielonej infrastruktury i często jed-
na z nielicznych zielonych przestrzeni w silnie zurbanizowanym krajobrazie. Na 
przykładzie zabytkowej kolonii robotniczej „Stara Rokitnica” (1905-1912) można 
również zaobserwować, iż wzrosło znaczenie funkcji izolacyjnej, jaką współcześnie 
pełni pas zieleni parkowej, zlokalizowany pomiędzy zabytkowym zespołem typu 
miasto-ogród a pozostałą częścią dzielnicy.

Integralną częścią kolonii robotniczych były ogrody przydomowe i zieleń to-
warzysząca zabudowie. W zależności od lokalizacji i ogólnie przyjętych rozwiązań 
zieleń w ogrodach przyjmowała różne formy i pełniła odmienne funkcje24. W osie-
dlach typu miasto-ogród oraz założeniach inspirowanych krajobrazem ruralistycz-
nym ogrody pełniły przede wszystkim funkcje użytkowe. Uprawa warzyw i drzew 
owocowych była częścią stylu życia robotników, którzy często przybywali do pracy 
z terenów wiejskich. W związku z tym użytkowe aspekty osiedli robotniczych, takie 
jak możliwość hodowli zwierząt, wielokrotnie decydowały o atrakcyjności danego 
założenia25. Ogrody pojawiały się także w pobliżu zabudowy wielorodzinnej typu 
blokowego, czego przykładem była kolonia Borsig. Pełniły one zwłaszcza funkcje 
użytkowe, jednocześnie mając też znaczący wpływ na wygląd krajobrazu, stanowiąc 
w silnie uprzemysłowionej przestrzeni jedne z nielicznych stref zieleni dostępnej dla 
mieszkańców. Z biegiem czasu powolne odchodzenie od tradycji robotniczych przy-
czyniło się do tego, iż ogrody przydomowe zaczęły pełnić funkcje przede wszystkim 
ozdobne. Mimo to, na przykładzie dwóch zespołów zabudowy z 1 połowy XX w., 
zlokalizowanych w południowej dzielnicy Zaborze, można zauważyć, że nadal sta-

22 M. Walker, op. cit., s. 72.
23 K. Gasidło, Zielone dziedzictwo przemysłu, ,,Czasopismo Techniczne”, z. 7-A/2007, Kraków 2007, 

s. 36.
24 K. Łakomy, op. cit., s. 188.
25 A. Sulimowska-Ociepka, op. cit., s. 43, [za:] K. Seidl, Mieszkania robotnicze w górnośląskim prze-

myśle górniczym, Katowice 1994.
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nowią one miejsca umożliwiające zachowanie bioróżnorodności oraz w korzystny 
sposób wpływają na wygląd osiedli. Wraz z zielenią towarzyszącą budynkom uży-
teczności publicznej oraz mniejszymi grupami nasadzeń, zlokalizowanymi w miej-
scach ogólnodostępnych, tworzą współczesny krajobraz miasta.

Negatywny wpływ na stan zachowania wielu osiedli robotniczych miały przemia-
ny, jakie zachodziły po upadku macierzystych zakładów przemysłowych. Współcze-
śnie można zaobserwować znaczące różnice w kondycji krajobrazu poszczególnych 
zespołów zabudowy. Lokalizacja względem struktury zurbanizowanej, dostępność 
układu komunikacyjnego oraz najbliższe otoczenie osiedli wyznacza ich dalszy kie-
runek rozwoju. Z tego względu, oprócz elementów szaty roślinnej znajdującej się 
we wnętrzach umownych granic zespołów zabudowy, istotną rolę pełnią też tereny 
zieleni położone w sąsiedztwie kolonii robotniczych. Ich bliskość oraz oddalenie od 
zakładów przemysłowych stanowi współcześnie wyznacznik atrakcyjności poszcze-
gólnych osiedli26. Z tego względu należy podkreślić wyjątkową rolę wszystkich tego 
typu obszarów lokalizowanych w pobliżu zespołów zabudowy, dzięki którym bio-
różnorodność może zostać zachowana. Wśród nich znajdują się zarówno tereny bę-
dące wynikiem kulturowej działalności człowieka (parki, cmentarze), jak i obszary 
naturalne i półnaturalne. Przykładem terenów cennych dla ekosystemu jest zieleń 
wzdłuż cieków wodnych. Według opracowania ekofizjograficznego na terenie mia-
sta nie występują obszary, które spełniają wymagania przyjęte dla programu NATU-
RA 2000, istnieje jednak możliwość tworzenia korytarzy ekologicznych o znacze-
niu regionalnym wzdłuż cieków rzecznych27. Zieleń łęgowa pojawiała się również 
w pobliżu osiedli i pełniła znaczącą rolę w kształtowaniu krajobrazu. Niestety, na 
przykładzie kolonii w Rokitnicy można zaobserwować wyraźną ekspansję zabudo-
wy, jaka nastąpiła w kierunku doliny potoku Rokitnickiego.

5. Podsumowanie

Wdrożenie koncepcji zielonej infrastruktury na terenach przemysłowych i po-
przemysłowych nabiera szczególnego znaczenia. Tereny zieleni zawsze były zwią-
zane z przemysłem i stanowią równie istotną część dziedzictwa kulturowego epoki 
industrialnej jak zabytki techniki czy charakterystyczne formy miejsc zamieszkania. 
Największą wagę do terenów zieleni zaczęto przywiązywać wówczas, gdy warunki 
mieszkaniowo-sanitarne w miastach uległy gwałtownemu pogorszeniu. Świadczy 
o tym m.in. koncepcja falanstera – położonego wśród zieleni miejsca pracy i za-
mieszkania. Na obszarze Śląska tereny zieleni były integralną częścią otoczenia wie-
lu zakładów przemysłowych. Niestety, współcześnie negatywne skutki intensywnej 
industrializacji w miastach nadal są odczuwalne i pomimo wielu utrudnień (gęsta 

26 Ibidem, s. 52.
27 J. Wach, R. Konecki, M. Ścisłowski, M. Wach, op. cit., s. 129.
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zabudowa, degradacja środowiska przyrodniczego) konieczne jest podejmowanie 
działań, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkającej tam ludności. 
Takim rozwiązaniem, będącym jednocześnie przykładem planowania w skali ma-
kro, było zakładanie większych parków publicznych oraz realizacja koncepcji Le-
śnego Pasa Ochronnego GOP28.

Równie istotną funkcję pełnią także mniejsze formy terenów zieleni, zlokalizo-
wane w obrębie zabytkowych kolonii robotniczych. Jako elementy zielonej infra-
struktury są one źródłem wielu korzyści ekologicznych i usług ekosystemowych. 
W korzystny sposób wpływają na klimat i mikroklimat otoczenia oraz umożliwiają 
zachowanie bioróżnorodności we wnętrzach struktur zurbanizowanych w przestrze-
ni miasta przemysłowego. Stanowią ważną część systemu zieleni w mieście i powin-
ny być utrzymywane oraz rozpowszechniane w celu poprawy łączności pomiędzy 
większymi zbiorowiskami kompleksów leśnych. Jako część dziedzictwa kulturowe-
go epoki industrialnej mają wysoką wartość kulturową i podobnie jak obiekty archi-
tektoniczne są integralnym elementem zabytkowych zespołów zabudowy. Ponadto 
nasadzenia o charakterze monumentalnym podkreślają rangę założeń urbanistycz-
nych. Obecność terenów zieleni ma również znaczący wpływ na stan zachowania 
osiedli oraz wyznacza dalszy kierunek ich rozwoju. Zieleń w przestrzeniach kolonii 
robotniczych jest świadectwem nowoczesnej myśli urbanistycznej oraz zintegrowa-
nego podejścia do projektowania krajobrazu. Do dnia dzisiejszego mniejsze elemen-
ty zielonej infrastruktury, zachowane w przestrzeniach osiedli, w korzystny sposób 
wpływają na życie mieszkańców, kształtując krajobraz ośrodków mieszkaniowych. 
Niepowtarzalny charakter terenów zieleni w krajobrazach industrialnych pozwala 
dostrzec unikatową wartość dziedzictwa kulturowego epoki przemysłowej.
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DZIEDZICTWO OGRODÓW MAURETAŃSKICH 
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THE HERITAGE OF MOORISH GARDENS  
IN ANDALUSIA

S t r e s z c z e n i e

Ogrody islamu należą do najbardziej wysublimowanych w dziejach sztuki ogrodowej. Uniwersal-
ne piękno, wyrafinowana kompozycja, nasycenie symboliką sprawiają, że dziedzictwo ogrodów 
mauretańskich w Andaluzji jest ponadczasowe. Zachowane bez większych zmian obiekty, na czele 
z ogrodami Alhambry, dawne islamskie ogrody, na których odcisnęły swoje piętno kolejne epoki 
i style chrześcijańskiego kręgu kulturowego, są dzisiaj wspaniałym świadectwem trwałości i nośno-
ści ideałów sztuki islamu, wcielonej w życie na andaluzyjskiej ziemi wizji rajskiego ogrodu. Ogrody 
mauretańskie stanowią wciąż niewyczerpane źródło inspiracji. Genius loci dzieł mauretańskich mi-
strzów przenika ogrody Andaluzji, przywołując często nostalgiczne i sentymentalne echa arabskiej 
historii i kultury regionu. Przedstawiona poniżej pierwsza część pracy prezentuje najbardziej znaczą-
ce, stworzone przez Maurów, założenia ogrodowe, które zachowały wiele z oryginalnych islamskich 
planów i elementów ogrodowych.

Słowa kluczowe: ogrody islamu, ogrody mauretańskie, Alhambra, Generalife, ogrody meczetowe

A b s t r a c t

Gardens of Islam belong to the most sophisticated ones in the history of art of gardening. Universal 
beauty, sublime composition and symbolism make the heritage of Moorish gardens in Andalusia 
timeless. Objects preserved without major changes, as gardens of Alhambra, but also former Islamic 
gardens, influenced by subsequent periods and styles of Christian cultural, as gardens of Generalife 
and courtyards of former mosques, are today a great testimony to durability and capacity of Islamic art 
ideals, embodied in life on the visions of Eden Garden. Moorish gardens are an inexhaustible source 
of inspiration. Genius loci of works of Moorish masters lasts in gardens of Andalusia often evoking 
nostalgic and sentimental echo of Arab history and culture. Presented under, the first part of work 
presents the most significant, created by Moorish artists garden foundations, in which many of original 
Islamic plans and garden elements were preserved.

Keywords: gardens of Islam, Moorish garden, Alhambra, Generalife, mosque gardens
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1. Wstęp

Andaluzję, nazwaną przez Arabów Al-(V)andaluz (Kraj Wandali), w XIX-wiecznych 
opisach podróży nazywano „Orientem Europy”. Osiem wieków arabskiego panowania 
(VIII-XV w.) wywarło bowiem silne piętno na kulturze tej krainy, zwłaszcza na orienta-
lizację życia i mentalność jej mieszkańców. Andaluzyjczyk bowiem „nie jest Hiszpanem 
ani obywatelem, ani żołnierzem, ani nawet chrześcijaninem; on jest synem Andaluzji, 
to jest Maurem w nowoczesnej sukni, poetą marzycielem, kocha rozkosze aż do sza-
leństwa, żywi się miłością i wonią kwiatów”1. Kultura islamu wpłynęła w zasadniczy 
sposób na sztukę, architekturę, a także krajobraz i sztukę ogrodową regionu, pozostawia-
jąc bogate dziedzictwo zarówno w zachowanych bez większych zmian obiektach, jak 
i w tych przekształconych, w których tradycje mauretańskie integrowały się ze zdoby-
czami kultury chrześcijańskiej, kształtując styl określany jako andaluzyjski, obejmujący 
sztukę mudéjar i inne trendy, czerpiące wzorce z kultury hiszpańskich muzułmanów. 
O nośności mauretańskich ideałów i tradycji świadczą liczne inspirowane nimi, bliższe 
współczesności, założenia ogrodowe i parkowe w Andaluzji. Wskrzeszają one tradycje 
neomudejarowe, ponownie odkryte przez modernizm w latach 1890-19302. Stanowią 
sentymentalne stylizacje, przywołujące klimaty mauretańskich ogrodów. W pracy prze-
analizowano przykłady historycznych i współczesnych obiektów, w których dzisiejszy 
odbiorca odnajdzie ślady i ducha działalności mauretańskich artystów ogrodów – rze-
mieślników, ogrodników i poetów, zapisane w niepowtarzalnym krajobrazie ogrodów 
i parków Andaluzji. Ze względu na mnogość i bogactwo przykładów, pracę podzielono 
na części. W pierwszej zaprezentowano ogrody historyczne, oryginalne dzieła mauryj-
skich twórców, w których do dzisiaj trwają „niebiańskie piękno i ziemska rozkosz”3, 
stanowiące esencję islamskich ogrodów.

2. „Niebiańskie piękno i ziemska rozkosz”, które trwają  
w andaluzyjskich ogrodach

2.1. Ogrody islamskie w Andaluzji

Arabowie, przybywając w VIII w. do Andaluzji, znaleźli w tej wyżynnej zielonej 
krainie, rzeźbionej dolinami rzek, zgoła odmiennej od pustynnego krajobrazu północ-
nej Afryki, idealne warunki, by wcielić w życie swe wyobrażenia o ogrodzie jako raju 
na ziemi. Przybyli z krainy, w której sztukę ogrodniczą doprowadzono do niebywałej 
perfekcji. Andaluzja stała się miejscem, gdzie mogli w nieskrępowany ograniczeniami 
przyrodniczymi czy klimatycznymi sposób realizować założenia idealnych ogrodów 
1 Cyt. [za:] T. Trippin [w:] J. Dutkowska, F. Dutkowski. A. Jankowska, Z. Siewak-Sojka, L. Sojka, 

Hiszpania, Bielsko-Biała 2007, s. 736.
2 M. Ellingham, J. Fisher, G. Kenyon, J. Brown, Hiszpania. Część wschodnia, Bielsko-Biała 1995, s. 476.
3 P. Hobhouse, Historia ogrodów, Warszawa 2005, s. 57.
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islamu. Podstawowy kanon stanowił ogród chahar bagh (cahârbâgh)4, którego kom-
pozycję tworzył symetryczny podział na cztery części uprawne, oddzielone kanałami 
wodnymi, ze zbiornikiem wodnym i rodzajem pawilonu na przecięciu kanałów. „Ogród 
orientalny zakłada się na skrawku terenu, ożywiając kwadrat pustyni… sprowadza 
się wodę, wznosi mur, przez który nie może przeniknąć ludzka ciekawość. Wewnątrz 
znajdują się szachownice drzew i kwiatów, które ścieśniają się coraz bardziej i bardziej 
w miarę zbliżania się do środka i oddalania od skraju, a pośrodku znajduje się kiosk”5. 
Osiągnięciem islamu był nie tylko sam plan ogrodu. Ogrody miały także znaczenie sym-
boliczne i religijne jako ziemskie odpowiedniki raju, objawionego w Koranie, ale też 
raju ziemskich rozkoszy, płynących z obcowania z pięknem objawionym w przyrodzie.

Maurowie – hiszpańscy muzułmanie – byli spadkobiercami wysokiej kultury ogro-
dowej oraz mistrzami umiejętnego ingerowania w przyrodę i wykorzystywania jej za-
sobów do celów estetycznych i użytkowych. Posługiwali się wiedzą o rzymskich sys-
temach nawadniania, sprowadzali wodę akweduktami, budowali cysterny, realizując 
swoją wizję rajskich ogrodów na żyźniejszej niż pustynie Afryki andaluzyjskiej ziemi. 
Przy meczetach zakładali ogrody o charakterze kultowym, umieszczając w centrum 
kompozycji basen wodny, służący rytualnym ablucjom. Harmonię całości założenia 
osiągano, dzieląc przestrzeń dziedzińca regularną siatką kanałów nawadniających i sa-
dząc drzewa tego samego gatunku, w rytmicznym szachownicowym układzie. Potęż-
ni Umajjadzi6 zakładali pierwsze ogrody dziedzińcowe przy meczetach oraz ogrody 
towarzyszące ich rezydencjom, różniące się stylistycznie w zależności od rozmiarów 
i funkcji obiektu. Najbardziej monumentalnym założeniem ogrodowym w Andaluzji, 
jakie niestety przetrwało do naszych czasów w ruinie, było miasto-ogród Medina Aza-
hara (Madinat az-Zahra), założone przez Abd ar-Rahmana III. Najczęściej jednak po-
wstawały ogrody przypominające perski bustan7. Zakładano także większe i mniejsze 
ogrody, komponowane jako sekwencje wnętrz o charakterze dziedzińcowym, składa-
jące się z wielu patio, sąsiadujących ze sobą lub następujących po sobie, tak jak to było 
w Alhambrze w Grenadzie. Atrakcyjne wizualnie otoczenie rezydencji sprawiało, że 
wewnętrzne dziedzińce zaczęły się rozszerzać w wyobraźni poza otaczające ściany. 
Ogrody wypoczynkowe często sytuowano na kaskadowo opadających tarasach, jak 
w Ogrodach Generalife, i wyposażano w pawilony widokowe tzw. miradory8, otwie-

4 Ogrody czteroczęściowe chahar bagh pojawiły się wcześniej w pustynnej Persji (ok. 200 p.n.e.). Kon-
cepcja ta rozwinęła się i dojrzała na Bliskim Wschodzie, by potem przez północną Afrykę dotrzeć do 
Hiszpanii (stamtąd do hiszpańskiej Ameryki), ogarnąć imperium osmańskie i podążyć za panowania 
władców mongolskich na wschód do Indii. Pierwotna forma czteroczęściowa została rozbudowana do 
sześciu, ośmiu, a nawet dziesięciu części, oddzielonych licznymi kanałami nawadniającymi, rynnami 
i pawilonami widokowymi – kioskami, [w:] P. Hobhouse, op. cit., s. 57; A. Mitkowska, Historia ogro-
dów europejskiego kręgu kulturowego, Cz. I: Od starożytności do renesansu, Kraków 2011, s. 79-80.

5 Cyt. [za:] L. Massignon, [w:] M. Charageat, Sztuka ogrodów, Warszawa 1978, s. 46.
6 Ok. 756 r. dynastia Umajjadów osiedliła się w Kordobie i podbiła terytorium po Toledo i Sewillę, 

zajmując także Grenadę, [w:] P. Hobhouse, op. cit., s. 65.
7 bustan – z pers. bostan, bustan = ‘ogród warzywny, użytkowy’.
8 mirador (z hiszp. mirar = ‘patrzeć’, ‘spoglądać’) – rodzaj belwederu na dachu domu hiszpańskiego 

lub krużganka, tarasu, werandy, wykusza, ażurowego pawilonu czy innego elementu architektonicz-
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rając wewnętrzne, najczęściej okolone murem, ogrody na otaczający krajobraz, w ten 
sposób niejako odchodząc od introwertycznego modelu ogrodu islamskiego.

W ogrodach islamskich ogromną rolę odgrywała symbolika, wynikająca zazwyczaj 
z zapisów Koranu. Cztery kwatery ogrodu odnosiły się do czterech żywiołów: wody, po-
wietrza, ognia i ziemi9. Na kompozycję ogrodów składały się: woda, roślinność i dekora-
cja. Każdy z tych elementów był projektowany z wielkim kunsztem i wyrafinowaniem, 
składając się na wysmakowaną i harmonijną całość. Prawdopodobnie najbardziej sym-
boliczne znaczenie w ogrodach islamu miała woda – w gorącym klimacie i nieurodzaj-
nym krajobrazie była źródłem życia, odnowieniem dla ciała i ducha. Miała też znaczenie 
religijne ze względu na liczne odniesienia do Koranu10. Woda w ogrodach, ujmowana 
w ramy architektoniczne, przyjmowała różne postaci: statyczną – spokojne lustro wody 
w basenach i dynamiczną – woda w nieustającym ruchu: w fontannach, wodotryskach, 
kanałach i kaskadach. Roślinność, której także przypisywano wiele symbolicznych zna-
czeń, była komponowana i zestawiana z wielkim znawstwem i w oparciu o dostępną spe-
cjalistyczną literaturę11. Ogród pałacowy Huerta del Rei w Toledo w X w. został założony 
przez lekarza i przyrodnika Ibn Wafida dla „miłośnika ogrodów” sułtana Al-Mamuna12. 
Kolejny opiekun ogrodu w XI w., Ibn Bassal, był autorem Księgi o rolnictwie, ówcze-
snego podręcznika o ogrodach, tylko w niewielkim stopniu zajmującego się rolnictwem. 
Precyzyjne wskazówki, dotyczące zestawiania roślin, zawierała także Księga o rolnic-
twie, napisana przez Ibn al-Awwama w XII w13. Roślinność, oprócz zapewniania do-
znań estetycznych, miała oddziaływać na inne zmysły, stąd szerokie zastosowanie roślin 
pachnących, ziołowych i użytkowych. Stawiano na rozmaitość drzew, krzewów, roślin 
kwitnących i owocowych, często sprowadzanych z odległych krajów. W geometrycznie 
kształtowanych parterach tworzono oryginalne zestawienia barwne i kompozycje zapa-
chowe. W poszczególnych częściach ogrodu sadzono rośliny jednego gatunku – cypry-

nego, dającego możliwość podziwiania rozleglejszego widoku, [w:] M. Siewniak, A. Mitkowska, 
Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 142.

9 A. Mitkowska, op. cit., s. 80.
10 Krzyżujące się w ogrodzie kanały wodne symbolizowały cztery rzeki Raju, [w:] A. Mitkowska, 

op. cit., s. 79-80.
11 Arabowie byli mistrzami obserwacji roślinnych, w tym ziół leczniczych i aromatycznych. Świadec-

twem ich wiedzy botanicznej są liczne średniowieczne rękopisy o tematyce ogrodowej i roślinnej, 
[w:] A. Mitkowska, op. cit., s. 79-80.

12 P. Hobhouse, op. cit., s. 68.
13 Ibn al-Awwam w Księdze o rolnictwie omawia wiele gatunków roślin uprawnych i ozdobnych. Po-

leca sadzenie cyprysów w narożnikach ogrodu i wzdłuż głównej alei, cedrów i sosen, by ocienić 
alejki, natomiast w miejscach bardziej odsłoniętych cytryn i wawrzynów szlachetnych, jaśminów 
przy murach i treliażach, a przy sadzawkach i kanałach granatów, wiązów, wierzb i topól. Na żywo-
płot nadawały się bukszpan i wawrzyn szlachetny. Autor proponował, podobnie jak niegdyś Pliniusz 
Młodszy, bardzo zmodyfikowaną formę dzikiego ogrodu, porośniętego powojowatym kielisznikiem 
zaroślowym oraz bluszczem wiecznie zielonym, które oplatają i zwieszają się z drzew. Do nowych 
gatunków drzew owocowych należały jujuba pospolita, cytryna i nieszpułka. Wśród drzew i krze-
wów ozdobnych autor wymienia: platan, akację, głóg, bluszcz, jaśmin, judaszowiec, lawendę i ole-
ander. Do ogrodów kwiatowych poleca malwy, kolokazje, ketmię, różę chińską, prawoślaz wysoki 
i różne gatunki kosaćców, [w:] P. Hobhouse, op. cit., s. 69.
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sy, eukaliptusy, bukszpany, drzewa pomarańczowe, cytrynowe, mirty. Wokół basenów 
ustawiano rośliny w donicach. Woda i roślinność w ogrodach mauretańskich ujęte były 
w ramy wyrafinowanej dekoracji. Ponieważ przepisy islamu zakazywały wyobrażania 
istot żywych, rozwijała się sztuka ornamentu. Tworzono płaszczyznowe reliefy, wypeł-
nione siecią linearnych, geometrycznych ornamentów, zwanych arabeskami, z elemen-
tami czysto kaligraficznymi oraz wplecionymi weń inskrypcjami, chwalącymi zazwy-
czaj Allaha, ale też piękno ogrodów i wielkość ich twórców. Odbicie tych dekoracyjnych 
motywów w sztuce ogrodowej można odnaleźć w linearnym, geometrycznym rysunku 
parterów kwiatowych, a także w arabeskowych „posadzkach” wnętrz ogrodowych oraz 
zgeometryzowanej dekoracji mozaikowej fontann, basenów i pawilonów ogrodowych, 
wykorzystującej szkliwione płytki fajansowe alicatados14 i ceramiczne azulejos15. Ponie-
waż w ogrodach islamu nie było miejsca dla rzeźby figuralnej, akcentami plastycznymi 
były elementy wodne – kanały, baseny, fontanny oraz ławki i donice. Ich bogata dekoracja 
dodawała ogrodom barwności i przepychu.

Od czasów Maurów w Andaluzji wiele się zmieniło. Żadne z dawnych założeń ogro-
dowych nie przetrwało w swym pierwotnym kształcie. Bez większych zmian zachowało 
się w zasadzie tylko jedno, należące do najpiękniejszych na świecie – ogrody Alham-
bry w Grenadzie. W ich krajobrazie wcielono opisy muzułmańskiego ogrodu rajskiego 
z Koranu, stanowiące natchnienie dla arabskich mistrzów sztuki ogrodniczej. To miejsce 
pokoju i oaza rozkoszy, której drzewa dają cień, stale owocują i której wody nigdy nie 
wysychają. Niemal wszystkie ogrody islamskie w Andaluzji zostały przeprojektowane 
przez chrześcijan. Przeprojektowane, ale nie całkowicie zmienione. Oczarowani ich wy-
rafinowanym pięknem i symboliką, następcy arabskich, a później moryskich16 ogrodni-
ków, włączali weń chrześcijańskie elementy kulturowe, starając się integrować je z za-
stanymi, zachowując nastrój i genius loci ogrodów mauretańskich.

2.2. Ogrody dziedzińcowe przy meczetach

Doniosłe miejsce w tradycji islamskich ogrodów w Andaluzji zajmują ogrody 
dziedzińcowe, towarzyszące meczetom, rozciągające strefę sacrum poza mury przy-

14 alicatados – jednobarwne płytki, przycinane w różne formy geometryczne, zestawiane w różno-
barwne wzory, szkliwione tlenkami kobaltu (niebieski), manganu (fiolet i czerń), żelaza (zieleń), 
miedzi (czerwono-zielony), cyny (biały) i ołowiu lub antymonu (żółty), [w:] B. Hintzen-Bohlen, 
Andaluzja. Sztuka i architektura, Ożarów Mazowiecki 2008, s. 292.

15 azulejos (z hiszp. azul = ‘niebieski’, z arab. al-zulaich = ‘mały, błyszczący kamień’) – glazuro-
wane płytki ceramiczne, zestawiane w barwne geometryczne wzory mozaikowe. Arabowie przejęli 
umiejętność wytwarzania szkliwionej ceramiki w XII w. od chińskich rzemieślników. Przez Afrykę 
Północną sztuka ta dotarła na dwór nasrydzki w Grenadzie (koniec XIII w.), skąd rozpowszechniła 
się na cały Półwysep Iberyjski, stając się wyróżnikiem sztuki mauretańskiej, [w:] B. Hintzen-Bohlen, 
op. cit., s. 292, 478-501; M. Ellingham i in., op. cit., s. 476.

16 morisco – w średniowieczu formalnie ochrzczony muzułmański Hiszpan, poddany władzy chrześci-
jańskiej, [w:] M. Ellingham i in., op. cit., s. 476.
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bytku, pełniące wielorakie funkcje związane z przygotowaniami do modlitwy, jak 
np. rytualne ablucje w znajdującej się tam studni. Charakterystyczna kompozycja 
dziedzińców meczetowych, obejmująca zazwyczaj regularne nasadzenia drzew 
owocowych, przywoływała skojarzenia do świętych gajów.

Za najstarsze tego typu założenie w Andaluzji, a nawet najstarszy zachowany 
ogród europejski, uznaje się Dziedziniec Pomarańczy (Patio de los Naranjos) przy 
Wielkim Meczecie w Kordobie. Sam meczet, wybudowany w latach 80. VIII w., 
później wielokrotnie rozbudowywany, stanowi arcydzieło architektury islamu. Jego 
wnętrze, niemal w całości zamknięte w ramach wysokich, pozbawionych ozdób 
murów, obejmowało tajemniczy las kolumn podtrzymujących podkowiaste łuki 
sklepień. W ich zawiłej perspektywie doszukiwano się reminiscencji gajów palmo-
wych Maroka. Szachownicowy wzór rozmieszczenia kolumn we wnętrzu meczetu 
jest kontynuowany na dziedzińcu, gdzie rolę kolumn przejęły drzewa pomarańczo-
we, nasadzone w rytmicznych rzędach, co wraz z przenikającą je regularną siatką 
wąskich kanałów nawadniających stanowi matematyczną projekcję mistycznego 
wnętrza w przestrzeń ogrodu. W 961 r. z rozkazu el-Hakama II dziedziniec wypo-
sażono w fontannę do ablucji. Po powiększeniu meczetu przez al-Mansura w 987 r. 
dziedziniec przyjął ostateczny kształt prostokąta o wymiarach 120 x 60 m, zajmując 
całą szerokość meczetu. W tym dziedzińcu, oddzielonym od zgiełku miasta wyso-
kim murem, symbolicznie dopełniają się wnętrza domu modlitwy i ogrodu. Wpływ 
meczetu w Kordobie i jego dziedzińca na architekturę i sztukę ogrodową arabskiego 
Zachodu był ogromny, a zastosowane tam rozwiązania stały się obowiązującym ka-
nonem17 (il. 1).

17 Meczet Umajjadów w Kordobie, wzniesiony przez ar-Rahmana i (785-987) na miejscu gockiej bazy-
liki św. Wincentego, obejmował zgodnie z tradycją syryjską prostokątny dziedziniec i kilkunastona-
wową salę modłów. Ostatecznie po wielu przebudowach meczet zamykał się w ramach otoczonego 
murami prostokąta o wymiarach 570 x 425 stóp, z którego dwie trzecie stanowiła sala modłów, pier-
wotnie otwierająca się na dziedziniec. Regularny, przypominający las, układ rzędów kolumn we wnę-
trzu meczetu powtarzały rzędy drzew pomarańczowych zasadzonych na dziedzińcu. O ogromnej sile 
wyrazu i pięknie meczetu w Kordobie stanowi kompozycja, konstrukcja i detal architektoniczny wnę-
trza. W sali modłów zwielokrotnione kolumnady dźwigają półkoliste, podkowiaste i wielolistne łuki 
podwójnych, a nawet potrójnych kondygnacji arkad, co mogło być inspirowane rzymskimi akweduk-
tami. Skomplikowana geometria wnętrza, z zaskakującymi perspektywami kolumn, z nakładającymi 
się optycznie i przeplatającymi łukami, nasuwa myśli o nieskończoności. Trzony kolumn z różnobarw-
nych marmurów, bazaltu, porfiru, różniące się między sobą, stanowią pozostałości budowli rzymskich 
i gockich. Bogactwo wnętrza dopełniają piękne kopułowe sklepienia, oparte na żebrach, a zwłaszcza 
sklepienie mihrabu, ozdobione mozaikami z Konstantynopola, wsparte na krzyżujących się żebrach, 
tworzących ośmioramienne gwiazdy, i wielolistnych łukach. Dekorację mihrabu uzupełnia łuk podko-
wiasty z ozdobnymi ościeżami. Najbardziej kontrowersyjną ingerencją we wnętrzu meczetu w okresie 
rekonkwisty (1523) było usytuowanie w środku sali modłów barokowej chrześcijańskiej katedry, co 
z żalem skomentował Karol V: „(…) zniszczyliście coś, czego nie ma nigdzie na świecie, żeby wybu-
dować to, co jest wszędzie”, [w:] P. Hobhouse, op. cit., s. 65; G. Jellicoe, S. Jellicoe, The Landscape of 
Man, London 2006, s. 41-43; J.T. Frazik, Arabska architektura Tunezji, Algierii, Maroka oraz mau-
retańskiej Hiszpanii, Monografia 149, Kraków 1993, s. 44, 47; J. Pijoan, Sztuka Islamu, [w:] Sztuka 
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Podobne rozplanowanie dziedzińca w postaci regularnego bosketu z drzew po-
marańczowych zachowało się w przy dawnym meczecie w Sewilli, zbudowanym 
w XII w.18, przekształconym na początku XV w. w jedną z najwspanialszych go-
tyckich katedr chrześcijaństwa Catedral de Santa María19. Z islamskiego przybyt-
ku zachował się dawny minaret, zamieniony na kościelną dzwonnicę – dziś ikona 
architektoniczna Sewilli – Giralda20. Na Dziedziniec Pomarańczowy (Patio de los 

Świata, T. 4, Warszawa 1990, s. 217-220; L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 1: Od starożytności po 
barok, Warszawa 2007, s. 93.

18 Pierwszy meczet w Sewilli wzniesiono w 1078 r. na terenie o wymiarach 116 x 76 m, mieszczącym 
w swoim obrysie salę modlitw i dziedziniec. Całość otaczał mur z rytmicznie rozmieszczonymi przy-
porami, między którymi znajdowały się wejścia, jedno na osi głównej, po cztery w elewacjach bocz-
nych. Z Wielkiego Meczetu, wzniesionego przez al-Mansura w latach 1172-1195, pozostały częściowo 
galerie dziedzińca i minaret, wzór naśladowany w innych meczetach, [w:] J.T. Frazik, op. cit., s. 55, 
68-69; J. Dutkowska i in., op. cit., s. 738-739; B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 29.

19 Gotycka katedra Catedral de Santa María została wzniesiona w 1401 r. wg projektu Alonso Martíne-
za na miejscu Wielkiego Meczetu Almohadów. Znajdują się tu słynne klucze do miasta Sewilli, które 
Maurowie i Żydzi oddali Ferdynandowi III Świętemu na znak poddania miasta. Na kluczu Maurów 
wyryto zdanie: Allach ustanowi, że władza Islamu trwać będzie w tym mieście po wsze czasy, [w:] 
J.T. Frazik, op. cit., s. 55.

20 W 1184 r. kalif Almanzor nakazał budowę „minaretu, jakiego jeszcze nigdy nie widziano na ziemiach 
muzułmańskich”. Dwustopniową wieżę o wysokości 97 m wzniesiono na planie kwadratu, wykorzy-
stując wcześniejszą wizygocką konstrukcję, opartą na jeszcze rzymskich fundamentach. W grubych 
murach wykuto dwudzielne okna o pięknych łukach, podpartych kolumienkami z wizygockimi i arab-
skimi kapitelami. Mury ozdobiono misterną ceglaną ażurową plecionką. Zwieńczenie wieży tworzyły 
ślepe arkady z krzyżującymi się zębatymi łukami oraz kopulasta wieżyczka z czterema pozłacanymi 
kulami z brązu na szczycie (zniszczona podczas trzęsienia ziemi w 1355 r.). Wnętrze wieży wypeł-
niała spiralnie uformowana pochylnia, umożliwiająca wjechanie na szczyt konno. Forma minaretu 
stała się wzorem powielanym w wielu ówczesnych meczetach, m.in. w Marrakeszu, Rabacie, a także 
inspiracją dla wielu nowożytnych budowli, m.in. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Gdy wojska 
Ferdynanda Świętego zdobyły Sewillę, postanowiono zburzyć minaret, „by nie oglądały go oczy nie-
wiernych”. Jednak późniejszy król Alfons X Mądry uratował wieżę, grożąc, że „osobiście zasztyletuje 
każdego, kto tknie choćby jeden kamień”. Podczas burzenia meczetu na początku XV w. minaret 

Il. 1. Plan Wielkiego Meczetu w Kordobie [z:] G. Jellicoe, 
S. Jellicoe, The Landscape of Man, London 2006:  
A – rozbudowa al-Hakima II, B – rozbudowa Abd er-
Rahmana II, C – oryginalna budowla Abd er-Rahmana I,  
D – rozbudowa al-Mansura, E – Dziedziniec Pomarańczowy

Ill. 1. Plan of the Great Mosque in Cordoba: A – extension of 
al-Hakim II, B – extension of Abd er-Rahman II, C – original 
building of Adb er-Rahman I, D – extension of al-Mansur,  
E – Orange Court
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Naranjos), otoczony arkadami sklepionymi podkowiastymi łukami, prowadzi Bra-
ma Przebaczenia (Puerta de Perdón) z bogato zdobionym portalem z podkowia-
stym łukiem i dekoracją stiukową w stylu mudejarowym21. Rysunek płaszczyzny 
dziedzińca w Sewilli – podobnie jak w Kordobie – tworzy regularna siatka kanałów 
nawadniających z wpisanym w nią szachownicowym układem drzew pomarańczo-
wych. W centrum znajduje się kamienna wizygocka chrzcielnica z VI w., używana 
przez muzułmanów do rytualnych ablucji. W całym założeniu – mimo przekształceń 
formy i funkcji – wciąż czytelny jest duch i kompozycja islamskiego ogrodu.

2.3. Mauretańskie ogrody Grenady

Grenada – malowniczo położona na szerokiej równinie u stóp Sierra Nevada, gdzie 
„rzeka Gwadalkiwir kroczy wśród pomarańczy i oliwek, a dwie rzeki Granady22 scho-
dzą ze śniegów w pola pszeniczne”23 – jest skarbnicą zabytków sztuki mauretańskiej, 
przywodzącą przede wszystkim na myśl wspaniałe założenia Alhambry i Generalife. 
Grenada była ostatnim bastionem Maurów w Andaluzji, zawdzięczając swój najwięk-
szy rozkwit gospodarczy, kulturalny i artystyczny władcom z dynastii Nasrydów, któ-
rzy – sprzymierzając się z władcami kastylijskimi – utrzymali arabskie panowanie 
tutaj aż do 1492 r.24 W muzułmańskiej części północnej Afryki o kimś, kto nagle za-

przeznaczono na dzwonnicę nowej katedry. Budowla almohadzka zachowała się w dolnej części aż po 
partie powyżej ślepych arkad. Po rekonkwiście zburzono nadstawę. W latach 1558-1568 kordobański 
architekt Hernán Ruiz nadał wieży renesansowy wygląd, nadbudowując pięć nowych kondygnacji 
i wieńcząc ją wiatrowskazem z brązową statuą symbolizującą Wiarę (proj. Bartolomé Morel). Obra-
cający się na wietrze posąg sewilczycy nazwali Giraldillo (z hiszp. girar = ‘obracać się’). Stąd też 
przyjęła się nazwa wieży – Giralda, [w:] J.T. Frazik, op. cit., s. 55, 68-69; J. Dutkowska i in., op. cit., 
s. 743; B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 21, 46-47; J. Pijoan, op. cit., s. 217, 220.

21 B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 46; J. Dutkowska i in., op. cit., s. 738-739.
22 Rzeka Geananil i uchodząca do niej Darro.
23 Cyt. [za:] F.G. Lorca, [w:] J. Dutkowska i in., op. cit., s. 810.
24 Grenadę założyli Berberowie w 711 r. w miejscu wcześniejszej gminy żydowskiej Garnatha Alyehud, 

od której wywodzi się nazwę miasta. Od połowy VIII w. należała do kalifatu kordobańskiego. Po jego 
rozpadzie w 1031 r. berberyjska dynastia Cyrydów założyła tutaj niezależne państewko Taifa. Na naj-
wyższym wzgórzu As-Sabika powstała pierwsza rezydencja władców mauretańskich. W ciągu kolejnych 
150 lat Grenada była zamieszana w walki między dynastiami Almorawidów i Almohadów. Po upadku 
Almohadów w 1212 r. funkcjonowały jeszcze drobne państewka arabskie, z czasem ulegające potędze 
chrześcijan. Pozostała przy władzy tylko dynastia Nasrydów (Banu al-Ahmar), której założyciel Mo-
hammed i zawarł przymierze z chrześcijanami, zachowując dla siebie niewielkie państwo wokół Grena-
dy. 250 lat panowania Nasrydów to dla Grenady czas gospodarczej pomyślności oraz rozkwitu kultury 
i sztuki. System kanałów nawadniających przyczynił się do rozwoju rolnictwa, kopalnie dostarczały złota, 
srebra i miedzi, rozwinął się przemysł jedwabniczy, a muzułmańscy i chrześcijańscy kupcy prowadzili 
ożywiony handel. Obraz miasta wzbogacały szkoły, uniwersytet, mennica, a na najwyższej górze po-
wstała po dawnej obronnej twierdzy alcazabie jedna z najwspanialszych rezydencji zachodniego świata 
– Alhambra. Miasto było azylem dla wypędzanych z innych ośrodków Maurów. Grenada została podbita 
przez Ferdynanda i Izabelę Kastylijską w 1492 r., przechodząc pod władztwo królów katolickich. W ten 
sposób panowanie muzułmańskie na Półwyspie Iberyjskim osiągnęło swój kres, [w:] B. Hintzen-Bohlen, 
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milknie, zamyśli się czy posmutnieje, mówi się, że „jest w Grenadzie”. Wyrażenie to 
oznacza nostalgię za utraconym rajem25. i nostalgię właśnie – obok wysublimowanych 
estetycznych i zmysłowych doznań – wyjątkowo silnie odczuwają przemierzający na-
sycone symboliką i formalnie wyrafinowane ogrody Grenady.

Grenada nie od razu odkrywa swoje mauretańskie skarby, wymaga zagłębienia się 
w plątaninie wąskich, ramowanych bielonymi ścianami domostw uliczek, pnących się 
na wzgórze Albaicín – największej dzielnicy arabskiej w Hiszpanii26. Aby odczuć peł-
niej ducha mauretańskiej przeszłości, można zajrzeć w głąb zacisznych wnętrz pomau-
ryjskich willi, tzw. carmeles, z towarzyszącymi im sadami i ogrodami, wypełnionymi 
bujną roślinnością. Należy udać się na położony na szczycie wzgórza plac z dawnym 
meczetem, którego minaret zastąpiła dziś kościelna dzwonnica, i stamtąd spojrzeć na 
największe wzgórze Grenady – As Sabika, które wieńczy zamek o czerwonych mu-
rach – Alhambra27, „podobna olbrzymiemu okrętowi, który zarzucił kotwicę pomiędzy 
górami a równiną”28. Majestatyczny widok ufortyfikowanej twierdzy nie zapowiada 
kryjącego się za warownymi murami wyrafinowanego piękna i przepychu architektury 
pałacowej, wyczarowanych w stiukowych koronkach, zawiłym rysunku wplecionych 
w dekorację ścian inskrypcji29, motywów roślinnych30 i barwnych geometrycznych 

op. cit., s. 274-277; J. Dutkowska i in., op. cit., s. 810-811; J.T. Frazik, op. cit., s. 7, 107; P. Hobhouse, op. 
cit., s. 69-70; G. Jellicoe, S. Jellicoe, op. cit., s. 40; O. Grabar, Alhambra, Warszawa 1990, s. 19-20.

25 J. Dutkowska i in., op. cit., s. 810.
26 Albaicín – dzielnica zamieszkała przez muzułmanów do ostatnich powstań Maurów w 1568 r. Zbu-

dowana w 1227 r. przez Maurów z Baezy, skąd wywodzona jest nazwa wzgórza – Albayyasin (czyli: 
należące do ludzi z Baezy). Wg innej interpretacji nazwa pochodzi od słowa Albayyazin = ‘sokolnic-
two’, które było bardzo popularne wśród Arabów. W Albaicín nadal działa arabski system wodocią-
gowy i nawadniający. Meczety zamieniono na kościoły. W dawnych domach Maurów zamieszkała 
ludność chrześcijańska, kultywująca tradycje arabskiego domostwa z wewnętrznym ogrodem – car-
meles, [w:] B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 347; J. Dutkowska i in., op. cit., s. 823.

27 Nazwa Alhambra, skrót arabskiego Al-Kala al-Hamra, oznacza Czerwoną Twierdzę, co kojarzy się 
z kolorem gliny otaczających terenów, [w:] O. Grabar, op. cit., s. 13; B. Hintzen-Bohlen, op. cit., 
s. 282; A. Różańska, T. Krogulec, J. Rylke, Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej, War-
szawa 2002, s. 43; J.T. Frazik, op. cit., s. 107; J. Pijoan, op. cit., s. 222.

28 Tak opisywał Alhambrę L. Torres Bálbas, [w:] B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 278.
29 Inskrypcje, wykonane w stiuku ozdobną kaligrafią, stanowią główny motyw dekoracji płaszczyznowej 

ścian pałaców Alhambry. Pojawiają się najczęściej powyżej dekoracji z płytek ceramicznych w ozdobnych 
kartuszach. W sztuce islamu napisy zastępowały motywy figuralne zakazane w religii. Wskazywały na 
przeznaczenie lub symboliczne znaczenie obiektów. W Alhambrze występują trzy typy inskrypcji: infor-
mujące (podają ważne daty, osoby); redundantne (powtarzalne „formuły koraniczne” lub „pobożne wyra-
żenia” typu: „Nie masz zwycięzcy oprócz Allacha”) oraz ikonograficzne (wybrane najczęściej z Koranu do 
podkreślenia szczególnej funkcji czy znaczenia budowli). Należą do nich także poezje, które nadają deko-
racji głęboką warstwę symboliczną i artystyczną oraz przekazują ikonograficzny sens obiektu. Większość 
poetyckich inskrypcji była napisana specjalnie dla pałacu i jego części, wyjaśniając ich funkcje, sławiąc 
władców i piękno założenia. Autorstwo większości inskrypcji przypisuje się Ibn al-Chatibowi (1313-1374) 
oraz Ibn Zamrakowi (1333-1393), ostatniemu z wielkich poetów muzułmańskiej Hiszpanii. Wg arabisty 
Emilio G. Gómeza „Alhambra jest ekskluzywną edycją tomu poezji Ibn Zamraka”, [w:] J. Dutkowska i in., 
op. cit., s. 817; B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 291; O. Grabar, op. cit., s. 24, 95, 96, 98, 194-195.

30 Motywy roślinne w dekoracji wnętrz Alhambry, podporządkowane zasadom geometrii, wykorzy-
stują przede wszystkim formy szyszki sosny, akantu i palmety. Ornamenty kwiatowe tworzą siatkę, 
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mozaik z ceramicznych kafelek azulejos31. Spoglądając na Alhambrę z wzgórza Al-
baicín, nie spodziewamy się, że jej wyniosłe mury strzegą nie tylko „zgromadzenie 
pałaców niebiańskich”32, które z samej definicji nie mogą być niczym innym jak tyl-
ko iluzją na ziemi, ale także wspaniałe ogrody – ucieleśnienie islamskiego marze-
nia o przyszłym raju33. Budowniczowie Alhambry, kształtując tak wyrazisty kontrast 
między surowością wyglądu zewnętrznego a wysublimowanym pięknem układu we-
wnętrznego założenia, zawarli wskazówkę, że konstrukcja pałacu-twierdzy skrywa 
tajemnicę34, której istota do dziś wydaje się być ukryta przed badaczami. Piękno Al-
hambry i jej ogrodów – opiewane przez poetów, artystów, zarówno mauretańskich, jak 
i z chrześcijańskiego kręgu kulturowego – wydaje się być ponadczasowe35. Bowiem 
„rozsypują się sale i pałace, płowieją obrazy i freski, ale Alhambra jest jeszcze teraz, 
mimo rozpadającej się scenerii, świadectwem minionej wspaniałości i przepychu i po-
rusza w duszy odwiedzającego niewidoczne struny”36.

As-Sabika jest koroną na Grenady czole… zaś Alhambra,
niech ją Bóg zachowa, rubinem na szczycie tej korony.

Grenada jest jak panna młoda, As-Sabikę ma za koronę, kwiaty za stroje i ozdoby…
Generalife jest jej tronem, jej lustrami są zwierciadła wody,

a kryształki mrozu jej nausznicami.

Ibn Zamrak37

Tak jak przedstawił to w swojej poezji Ibn Zamrak, obraz Grenady został odmie-
niony w XIII i XIV w. przez tę niezwykłą dekorację z ogrodów i pałaców, zawie-
szonych pomiędzy ośnieżonymi surowymi górami a żyzną doliną. Medina Alham-

zazwyczaj opartą na gwiaździstych wielobokach, albo też geometryzują same formy roślinne. Wie-
lość i kunszt dekoracyjnych motywów roślinnych w Alhambrze wskazują na istnienie specjalnych 
znaczeń formalnych, jeśli nie zawsze ikonograficznych, oraz potwierdzają, że ogrody i roślinność 
odgrywały tutaj ważną rolę, [w:] O. Grabar, op. cit., s. 199, 202.

31 Niższe partie ścian w pałacu Nasrydów pokryte są barwnymi płytkami ceramicznymi azulejos, ukła-
dającymi się w rytmicznie powtarzające się geometryczne wzory, [w:] O. Grabar, op. cit., s. 194-195.

32 Cyt. [za:] J. Summersom, [w:] O. Grabar, op. cit., s. 209-210.
33 P. Hobhouse, op. cit., s. 70.
34 O. Grabar, op. cit., s. 111.
35 Piękno Grenady i Alhambry chwali wiele hiszpańskich przysłów, m.in.: „Kto nie widział Grenady, 

ten niczego nie widział”, „Jeśli na ulicach Grenady napotkasz żebrzącego ślepca, daj mu podwójną 
jałmużnę, ponieważ cierpi tak bardzo, nie mogąc oglądać jej piękna”. Napis na murze Wieży Wiatru 
(Torre de la Vela), jednej z bram Alhambry, głosi: „Nie ma gorszego nieszczęścia niż być niewidomym 
w Granadzie”. Piewcami piękna Alhambry byli m.in. F.A.R. de Chateaubriand (Les aventures du der-
nier des Abencerages, 1826), V. Hugo (Poezje wschodnie, 1829), W. Irwing (Opowiadania z Alham-
bry, 1832), T. Gautier (poezja i proza, 1840 i później). Orientalne motywy Czerwonego Zamku stano-
wiły inspirację dla wielu dzieł malarskich, zwłaszcza w epoce romantyzmu, [w:] B. Hintzen-Bohlen, 
op. cit., s. 274, 277, 303; J. Dutkowska i in., op. cit., s. 811; A. Różańska i in., op. cit., s. 42; O. Grabar, 
op. cit., s. 9, 14.

36 Cyt. [z:] W. Irving, Opowiadania z Alhambry, [w:] B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 282.
37 Wiersz Ibn Zamraka, wezyra Nasrydów, [w:] O. Grabar, op. cit., s. 93; J. Dutkowska i in., op. cit., 

s. 814.



125
bra w czasach muzułmańskich była samodzielnym, otoczonym murami i ogrodami, 
wyposażonym we wszelkie miejskie urządzenia miastem38, w którym toczyło się 
bujne życie gospodarcze, społeczne i kulturalne39. W pałacu sułtanów z dynastii Na-
srydów (Palacios Nazaríes) rozwijała się nauka, sztuka i rzemiosło, a w architektu-
rze ukształtował się styl zwany nasrydzkim40. Kompozycja, konstrukcja i dekoracja 
sal i zespołów pomieszczeń, gra światła, przenikające się motywy roślinne i ele-
menty wodne sprawiają, że one same były swoistymi architektonicznymi ogrodami, 
a ich delikatna, pokryta stiukowymi płaskorzeźbami architektura, ze sklepieniami 
dekorowanymi gwiazdami, stanowiła reminiscencję pustynnego życia nomadów 
pod osłoną namiotów czy chłodnych jaskiń ze skalnymi ścianami i stalaktytowymi 
stropami41. Powiązanie architektury z ogrodami czy krajobrazem zapisano w po-
etyckich inskrypcjach, wplecionych w misterny rysunek arabesek. „Przestrzeń ar-
chitektoniczna, w której rozwija się element roślinny, elementy plastyczne i wraże-
niowe, otwiera się na krajobraz”42 – tak w swoich „ściennych” poematach opisywał 
Ibn Zamrak powiązanie pałacowych wnętrz z krajobrazem otaczających Alhambrę 
wzgórz i leżącej u jej stóp doliny. Kontemplację panoramy okolicy, a także intym-
nych, wewnętrznych ogrodów umożliwiały wysunięte przed lico murów pawilony 
widokowe, tzw. miradory43.

38 Były tu rezydencje urzędników, koszary, magazyny, cysterny, łaźnie, meczet, rauda, czyli panteon 
władców.

39 Pierwszą twierdzę-pałac (zwaną hisn) na wzgórzu As-Sabika zbudował żydowski wezyr Jusuf Ibn 
Naghral w 2 połowie XI w. Z tego pałacu pochodzi słynna fontanna Lwów (opis prawie identyczny 
z jej wyglądem w wierszu Ibn Gabirola z XI w.). Zewnętrzne mury i akwedukt zostały prawdopodob-
nie wykonane pod koniec XIII w. Założyciel dynastii Nasrydów Muhammad i rozpoczął przekształ-
canie wcześniejszej twierdzy z obronną alcazabą, zawierającą pozostałości pałacu żydowskiego, 
w rozległy zespół pałacowy. Ogrody i pawilony Generalife, położone powyżej Alhambry, pochodzą 
z czasów panowania Isma’ila i (1314-1325), lecz najważniejsze pozostałości pałacu Nasrydów w Al-
hambrze – kompleksy zabudowań wokół Dziedzińca Mirtów i Dziedzińca Lwów, rozdzielające je 
łaźnie, niektóre bramy oraz mauzoleum w pobliżu pałacu – powstały w czasach Jusufa i (1333-1354) 
i Muhammada V (1354-1391). Wieża Infantek jest późniejsza i pochodzi z połowy XV w., [w:] 
O. Grabar, op. cit., s. 22, [za:] Bargebuhr, Alhambra, s. 89; najważniejsze źródło arabskie: Pamiętniki 
Abd Allaha, wyd. kairskie, Muzakkarat al-Amir Abd Allah, Kair 1955, s. 23, 25, 28, 45, 127-128, 130, 
222, [za:] J. Bermudez Pareja, La Fuente de los Leones, „Cuadernos de la Alhambra”, t. III, 1965, 
s. 21-30; R. Spencer-Jones (ed.), 1001 ogrodów, które warto w życiu zobaczyć, Warszawa 2008, 
s. 720-721; J.T. Frazik, op. cit., s. 107; O. Grabar, op. cit., s. 91; J. Dutkowska i in., op. cit., s. 821.

40 J. Dutkowska i in., op. cit., s. 811.
41 G. Jellicoe, S. Jellicoe, op. cit., s. 41; J. Pijoan, op. cit., s. 222.
42 J. Dutkowska i in., op. cit., s. 817.
43 Tego typu elementy, dające wgląd na okolicę, występowały wcześniej w Laszkari Bazarze w Afga-

nistanie w architekturze przedmuzułmańskiej, jak np. w pałacu Duxa Ripae w Dura Europos (II w. 
n.e.), w Algierii w Qal’a des Bani Hammad, w pałacach normandzkich na Sycylii w al-Qubba i al-
-Ziza w Palermo i w Castillejo w Murcji. Idea ta została rozwinięta także przez Mughuls w fortach 
w Delhi i Agrze. Tam miały charakter raczej wież obronnych flankujących mury. W Alhambrze 
– choć też włączone w ciąg murów obronnych – pełnią rolę bardziej widokową. Miradory usytu-
owano w wieżach Torre de Comares i de Machuca oraz przy Sali Okien (Sala de los Ajimecas). Ze 
znajdującego się tu pawilonu Mirador de Daraxa podziwiano daleki krajobraz z rzeką Geananil 
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Wewnętrzny krajobraz pałaców Alhambry w istotny sposób kształtowały nie 

tyle budowle, ale właśnie ogrody – głównie dziedzińcowe, stanowiące najczęściej 
centrum kompozycji, rozwijających się wokół nich zespołów architektonicznych. 
W Alhambrze najpiękniejsze założenia ogrodowe z czasów Jusufa i i Muhammada V 
stanowią dziedzińce: Mirtów (Patio de los Arrayanes) i Lwów (Patio de los Leones), 
a także nieco mniejsze – Daraxa (Patio de Daraxa), Kraty (Patio de la Reja) i Cy-
prysów (Patio de los Cipreses), oraz posiadające bardziej otwarty charakter Ogrody 
Partal (Jardines de Partal) (il. 2).

Są to najlepiej zachowane i najpiękniejsze ogrody islamskie w Europie44, od koń-
ca XIX w. otoczone opieką konserwatorską45. Lokalizacja ogrodów odpowiadała 
podziałowi funkcjonalnemu Pałacu Nasrydów na trzy zasadnicze części: otwarty dla 

i ogród z fontanną. Później królowie chrześcijańscy urządzili wzdłuż murów obronnych ogrody 
Jardín de los Adarves z dróżkami spacerowymi, które mogły być również podziwiane z mirado-
rów, [w:] J.T. Frazik, op. cit., s. 110, 118; J. Dutkowska i in., op. cit., s. 817, 821; B. Hintzen-
-Bohlen, op. cit., s. 302-303; O. Grabar, op. cit., s. 77, 162; G. Jellicoe, S. Jellicoe, op. cit., s. 41.

44 P. Hobhouse, op. cit., s. 69-70.
45 Alhambrę uznano za pomnik narodowy w 1870 r. i odtąd datują się prace restauracyjne oraz staranne 

utrzymywanie obiektu, [w:] L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, 
Warszawa 1993, s. 64. Twierdza Alhambra wraz z Generalife i Alabicín została w 1984 r. wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, [w:] http://pl.wikipedia.org/wiki/Alhambra.

Il. 2. Plan Pałaców Nasrydów w Alhambrze [z:] G. Jellicoe, S. Jellicoe, The Landscape of Man, London 2006: 
A – oryginalne wejście, B – pierwszy dziedziniec, C – dziedziniec Machuco, D – Mexuar, E – dziedziniec Cuarto 
Dorado, F – dziedziniec Mirtów, G – Hol Ambasadorów, H – Dziedziniec Lwów, I – Sala Mozarabów, J – Sala 
Sprawiedliwości, K – Sala Dwóch Sióstr, L – Sala Abencerragów, M – Dziedziniec Kraty, N – Ogród Daraxa,  
O – pałac Karola V (z 1526 r.)

Ill. 2. Plan of Nasrid Palaces in Alhambra: A – original entrance, B – first court, C – Court of Machuco, D – Mexuar, 
E – Court of the Cuarto Dorado, F – Court of the Myrtles, G – Hall of the Ambassadors, H – Court of the Lions, 
I – Hall of the Mocarabes, J – Hall of Justice, K – Chamber of Two Sisters, L – Hall of the Abencerrages, M – Court 
of the Screen, N – Garden of Daraxa, O – Palace of Charles V
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publiczności mexuar (maszwar), który służył sprawowaniu władzy państwowej i są-
downiczej i obejmował przylegające od wschodu małe wnętrze ogrodowe – Dzie-
dziniec Złotej Sali (Patio del Cuarto Dorado); serallo (seraj) lub dywan – zespół 
z salą tronową, gdzie odbywały się oficjalne ceremonie i przyjmowano poselstwa, 
rozłożony wokół centralnego Dziedzińca Mirtów; oraz niedostępny dla osób z ze-
wnątrz – harem, w którym znajdowały się prywatne apartamenty rodziny królew-
skiej, a co za tym idzie – liczniejsze, bardziej intymne i luksusowo urządzone wnę-
trza ogrodowe – Dziedziniec Lwów oraz mniejsze Patio de Daraxa, de la Reja, de 
los Cipreses, a także wypoczynkowy Partal z towarzyszącymi ogrodami. To wokół 
wewnętrznych ogrodów – z basenami i fontannami, drzewami, krzewami i kwiata-
mi – skupiały się poszczególne pomieszczenia i sale, otwierając się nań przeważnie 
jedną ze ścian przez otwory drzwiowe lub specjalnie ukształtowane miradory, jed-
nocząc wnętrza architektoniczne z ogrodowymi przez krzyżujące się kanały wodne. 
Tak ścisłe powiązanie tych przestrzeni, zacieranie granic między nimi, jednoczesna 
kontemplacja piękna sztuki, architektury i natury – pozwalają przypuszczać, że do-
starczenie użytkownikom zmysłowego zadowolenia stanowiło jeden z najistotniej-
szych celów kompozycji Alhambry46.

Wewnętrzny układ Alhambry stanowi subtelną labiryntową układankę przestrze-
ni, których wzajemne powiązania wydają się szczególnie przynależeć do świata is-
lamu. W ujęciu estetyki Zachodu, zawikłana – bo odbiegająca od klasycznych zasad 
symetrii i jednolitości planu – kompozycja pałaców bywa czasami wywodzona z za-
łożeń starożytnych ogrodów perystylowych czy tradycji antycznej Grecji i Rzymu, 
modyfikowanej w ciągu wieków przez cechy właściwe Bliskiemu Wschodowi i is-
lamowi. Kompozycje alhambryjskie cechuje jednak wielka oryginalność, różniąca 
je od znanych wzorców i ilustrująca znamienne cechy tradycyjnej estetyki architek-
tury muzułmańskiej47. Cały kompleks pałacowy z wewnętrznymi ogrodami stanowi 
sekwencję zgeometryzowanych, opartych na matematycznych proporcjach48 kame-
ralnych wnętrz – zarówno sklepionych sal, jak i otwartych dziedzińców – stano-
wiących odrębne jednostki, które powinny być oglądane od wewnątrz, z własnego 
punktu centralnego, a nie z zewnątrz czy przez wycyzelowane fasady49. Powiązanie 
poszczególnych wnętrz ze sobą jest nieoczywiste – nie ma tutaj monumentalnych 
bram i portali czy osi i wyróżnionych perspektyw, prowadzących z jednej części 

46 J. Dutkowska i in., op. cit., s. 817-818; O. Grabar, op. cit., s. 135-136, 140; J.T. Frazik, op. cit., s. 109, 
113; J. Pijoan, op. cit., s. 222.

47 A. Różańska i in., op. cit., s. 43; O. Grabar, op. cit., s. 190.
48 Proporcje elementów strukturalnych Alhambry opierają się na zależności matematycznej, w której 

podstawą jest kwadrat oraz kolejno tworzone prostokąty o podstawie równej bokowi kwadratu i wyso-
kości równej przekątnej poprzedniej figury. Wysokości kolejnych figur tworzą ciąg a, a√2, a√3, a√4, 
a√5 itd., [w:] http://pl.wikipedia.org/wiki/Alhambra.

49 Ten aspekt kompozycji Alhambry odwołuje się do tradycyjnej ogólnomuzułmańskiej estetyki – wizji 
architektonicznego monumentu od wewnątrz. W zespole Mirtów główne sale można oglądać tylko 
z dziedzińca, w kompleksie Lwów lub Generalife – sklepione wewnętrzne przestrzenie otwierają się 
na dziedziniec przez ażurowe, kolumnowe frontony, [w:] O. Grabar, op. cit., s. 168-169.
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do drugiej – „kształty narastają bardziej w świadomości niż w oku”50, a cały pałac 
jest niczym Miedziane Miasto z Tysiąca i jednej nocy, w którym sekretne pasaże 
przeprowadzają przez swoisty labirynt, dając wrażenie, że „wewnętrzna struktura 
Alhambry jest zamierzonym kamuflażem”51. Potęgowanie oszołomienia nadmia-
rem elementów następuje przez niemal nieskończony podział każdej odróżnialnej 
części na mniejsze jednostki oraz stosowany „rytm powtórzeń” – mnogość form, 
stworzoną z połączeń tych samych elementów w różnej skali i kontekstach w samej 
dekoracji płaszczyznowej ścian, jak i formach przestrzennych52. Istotnym i głęboko 
osadzonym w tradycji arabskiego domu53 zabiegiem kompozycyjnym, który w Al-
hambrze osiągnął szczytową formę, jest zacieranie granicy i zmniejszanie kontra-
stu pomiędzy nakrytymi sklepieniem pomieszczeniami a przestrzeniami otwartymi, 
charakterystyczne również dla wczesnomuzułmańskiej architektury meczetowej54. 
Służy temu wprowadzenie elementów wodnych, spajających kompozycyjnie zespo-
ły wnętrz otwartych i zamkniętych, a zwłaszcza krzyżowe rozmieszczenie kanałów 
i fontann, jak np. na Dziedzińcu Lwów. Komnaty przestają być zamkniętymi w czte-
rech ścianach wnętrzami, stają się raczej altanami, otwartymi na wewnętrzny dzie-
dziniec, dającymi osłonę przed żarem słońca. Wrażenie to wzmacniają abstrakcyjna 
i rozedrgana dekoracja ścian, arkadowe portyki, otwarte loggie i kioski, niwelujące 
ciążenie materiału i konstrukcji, a potęgujące wrażenie bezcielesności, nietrwałości 
i ulotności. Zadziwiający jest efekt osiągnięty przez budowniczych Alhambry, który 
sprawia, że błądzącemu w zawiłym labiryncie różnych wnętrz, rozplanowanie za-
łożenia wydaje się szczytem harmonii, spokoju i piękna55. Doniosłą, porządkującą 
i spajającą rolę w osiągnięciu tego efektu pełnią wewnętrzne ogrody – prostokątne 

50 G. Jellicoe, S. Jellicoe, op. cit., s. 41.
51 Monumentalne wejście do pałacu przy Quarto Dorado jest bramą i jednocześnie pułapką, nie wska-

zującą prawdziwego kierunku przejścia. W ścianie frontowej znajduje się pięć okien i dwoje drzwi, 
z których prawe prowadzą do przedsionków, a lewe przez załamujące się pod kątem przejście na Dzie-
dziniec Mirtowy. Na to, że jest to główne wejście do pałacu wskazują inskrypcje, mówiące o bramie, 
przy której „drogi się rozchodzą”. Wszystkie obiekty Alhambry są kształtowane w ten sposób: w prze-
ciwieństwie do europejskich rezydencji książęcych brak reprezentacyjnej fasady głównej; nie ma osi, 
według której sytuowane są sale ani ciągów pomieszczeń, przemierzanych kolejno. Droga prowadzi 
stale załamującymi się korytarzami, wiodącymi na dziedzińce wewnętrzne z otaczającymi je komnata-
mi, [w:] O. Grabar, op. cit., s. 44, 45, 47, 110; B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 288-289.

52 O. Grabar, op. cit., s. 190; J. Pijoan, op. cit., s. 224.
53 Konstrukcję sal stanowił drewniany szkielet, okryty niczym dywanem ozdobnymi płaszczyznami, 

co było reminiscencją namiotu pośród oazy, zgodną z tradycją arabskiego życia koczowniczego. 
Alhambra była wyrafinowaną formą tego typu egzystencji. Charakterystyczny plan domu arabskiego 
był kształtowany nie jednolicie, lecz jako układ różnych części, zgrupowanych wokół otwartej prze-
strzeni, z elewacjami często bez okien i dekoracji, z otwarciami skierowanymi na dziedziniec. Nawet 
portale domów były zdobione nie od ulicy, a od wewnątrz, by cieszyły oczy właściciela. Muzułmanin 
od swego domu wymagał intymności. „Arabowi potrzebny jest nie dach, lecz ogrodzenie. Może 
żyć pod gołym niebem, ale musi mieć ściany, które chroniłyby go przed niedyskretnym wzrokiem 
obcych”. Cyt. [za:] F. Chueca Goitia, [w:] J.T. Frazik, op. cit., s. 121.

54 O. Grabar, op. cit., s. 168.
55 J.T. Frazik, op. cit., s. 113.
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dziedzińce, najbardziej wyraziste dominanty kompozycyjne planu. W Złotej Kom-
nacie, Dziedzińcu Mirtów i Lwów, innych patiach, a nawet w ogrodach Generalife 
– wewnętrzna przestrzeń, otwarta w niebo i negatywowa w stosunku do zabudowy, 
w nieco przewrotny sposób stanowi centrum lub oś, wokół lub wzdłuż której sytu-
owane są inne obiekty.

Dziedziniec Lwów (Patio de los Leones), uznawany za najpiękniejszy w pałacu 
Nasrydów, powstał w 1354 r. dla Muhammada V. Stanowił centrum kompozycji, 
ulokowanych wokół niego prywatnych apartamentów sułtana i jego rodziny, w tym 
bogato dekorowanych sal: Królewskiej (Sala de los Reyes), Mukarnasów (Sala de 
los Mocárabes), Dwóch Sióstr (Sala de las Dos Hermanas) i Abencerragów (Sala 
de los Abencerrajes), a także haremu, zajmującego pomieszczenia na górnej kon-
dygnacji lub poza dziedzińcem. Zespół Lwów, niepełniący funkcji ceremonialnych 
jak zespół Mirtów, stworzony przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb estetycz-
nych, zmysłowych przyjemności i rozkoszowania się urokami pałacowego życia, 
cechuje bogactwo dekoracji i przepych. Niewielki prostokątny dziedziniec okala-
ją z czterech stron krużganki, uformowane przez rytm smukłych, filigranowych, 
marmurowych kolumn, przemiennie pojedynczych i zdwojonych, niosących na 
charakterystycznych kapitelach szerokie imposty oraz zawieszone między nimi na 
wspornikach ażurowe koronki wyniosłych półkolistych, wąskich łęków. Rytm arkad 
przerywa się w środku krótszych boków przez wysunięte przed krużganek lekkie 
arkadowe kioski z fontannami wewnątrz, które mnożą liczbę kolumn, komplikują 
układ, zwielokrotniają osie i łamią sztywne podziały architektoniczne. Las kolumn 
i delikatna, rozpięta między nimi fantazyjna sztukateria, okalająca patio niczym 
kosztowna zasłona, sprawiają niepowtarzalne wrażenie i zacierają granicę pomię-
dzy otwartym dziedzińcem a przylegającymi doń salami, splatając ich przestrzenie 
subtelnym ażurem dekoracji56. Z kruchością i lekkością kompozycji i dekoracji ścian 
kontrastuje masywność centralnego akcentu dziedzińca – misowej fontanny, dźwi-
ganej przez 12 figur kamiennych lwów. Same rzeźby są uważane za wcześniejsze, 
adaptowane w budowie pałacu57. „Kto spojrzy na lwy, wie, że dzikość ich okiełznała 
moc sułtana”, głosi kasyda Ibn Zamraka, wyryta na ścianie fontanny, gdzie „marmur 
i woda tak współgrają z sobą, że nie wiesz, co marmurem jest, a co wodą”58. Fon-
tanna Lwów interpretowana jest jako upiększenie wnętrza dziedzińca, symboliczne 
nawiązanie do założenia ogrodowego króla Salomona czy symbol władzy i zwycię-

56 W Zespole Lwów kwadratowe sale poprzedza prostokątna sala i arkadowy portyk. Wg G. Marça-
is kombinacja: portyk – długa sala (zwana przez niego antysalą) – kwadratowa sala, wywodzi się 
z układów kompozycyjnych hellenistycznego i witruwiańskiego: prostas i oecus, które były typo-
wymi elementami domu mieszkalnego, począwszy od Priene w Azji Mniejszej. Ten efekt kompozy-
cyjny osiągnięto w Zespole Lwów przez przetwarzanie tradycyjnych związków między dziedzińcem 
oraz kwadratową i prostokątną salą w bardziej złożone związki samorodnych modułów, [w:] O. Gra-
bar, op. cit., s. 162-163, 168.

57 Figury lwów pochodzą najprawdopodobniej z pałacu żydowskiego wezyra Cyrydów Jusufa Ibn Na-
grallaha, [w:] B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 298.

58 J. Dutkowska i in., op. cit., s. 818.
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stwa, co znajduje potwierdzenie w inskrypcjach na niej umieszczonych59. Central-
nie umieszczony basen wodny z krzyżującymi się kanałami, dzielącymi przestrzeń 
dziedzińca na cztery części, ma o wiele bogatszą symbolikę i stanowi ucieleśnienie 
rajskiego ogrodu, znanego z perskich wzorców czahar bagh. Wąskie strumyki, spły-
wające płytkimi rynnami od północy i zachodu ze zbiornika w wyżej usytuowanych 
salach, a od wschodu i zachodu spod baldachimów pawilonów kolumnady60, sym-
bolizują cztery rzeki raju czy też rajskie ogrody Koranu. Elementy te mają znaczenie 
ikonograficzne, ale też kompozycyjne – wzmacniając wizualnie główne osie zało-
żenia i jednocząc przestrzenie otwarte i zamknięte. Rozwiązanie takie – stosowane 
wprawdzie już w XI- i XII-wiecznych pawilonach sycylijskich, czy wcześniej na 
Bliskim Wschodzie – tylko w Alhambrze zachowało się w tak wyszukanej formie. 
W Zespole Lwów widoczne jest inspirowanie się mauretańskich budowniczych 
formami dziedzińców klasztornych61. Dziedziniec Lwów stanowił rodzaj hortus 
conclusus – otoczonego murem ogrodu, będącego w islamie odbiciem ogrodu nie-
biańskiego62. Wnętrze dziedzińca zajmował pierwotnie ozdobny parter ogrodowy, 
obsadzony aromatycznymi ziołami, kwiatami i drzewami pomarańczowymi. Obec-
nie, ze względu na turystyczne udostępnianie obiektu, nawierzchnia dziedzińca jest 
wysypana drobnymi kamykami. Dziedziniec Lwów i otaczające go wnętrza tworzą 
skomplikowaną i wyszukaną kompozycję, skłaniającą widza do wizualnego zwró-
cenia się do wewnątrz, skupiając jego uwagę na mnogości i wyrafinowaniu detali 
i motywów ozdobnych, odczytywanych zarówno w pozytywie, jak i w negatywie, 
dając pełnię estetycznej satysfakcji63.

Z mniejszych dziedzińców Alhambry ogrodowy charakter zachował Dziedziniec 
Daraxa (Patio de Daraxa lub de Lindaraja), znajdujący się w dawnym haremie. 
Osobliwością tego niewielkiego wnętrza ogrodowego jest możliwość oglądania go 
z wyższych kondygnacji za pośrednictwem wysuniętego przed lico ścian pawilonu 
widokowego Mirador de Daraxa, którego arabska nazwa oznacza „oczy domu suł-
tanki”, połączonego z zespołem Sali Dwóch Sióstr (Sala de las Dos Hermanas)64 

59 O. Grabar, op. cit., s. 123, 125-127, 146, 148; B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 299.
60 Baldachimy również odwołują się do symboliki raju – można je porównać z wysokimi baldachimami 

albo namiotami opisywanymi w Koranie, [w:] B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 298.
61 Przenikanie motywów architektury chrześcijańskiej i muzułmańskiej było możliwe dzięki dobrym kon-

taktom władców Kastylii (Pedro I) i Granady (Muhammad V), [w:] J. Dutkowska i in., op. cit., s. 818.
62 Archetyp krzyżowej kanwy planistycznej wirydarza średniowiecznego w jej kształcie formalnym 

wywodzi się z tendencji islamskich, a także ze starożytnego ogrodu perskiego. Zamknięcie wiryda-
rza średniowiecznego wysokim murem i organiczne zespolenie z charakterem architektonicznych 
rozwiązań tego „muru” wywodzi się z perystylu rzymskiego, [w:] A. Mitkowska, op. cit., s. 81.

63 O. Grabar, op. cit., s. 66-81, 115, 123, 125, 127, 146, 148, 162, 167, 168, 190; P. Hobhouse, op. cit., 
s. 70-71; J. Pijoan, op. cit., s. 222; J. Dutkowska i in., op. cit., s. 818-819; B. Hintzen-Bohlen, op. cit., 
s. 298-301; L. Majdecki, Historia ogrodów, op. cit., s. 96; R. Spencer-Jones (ed.), op. cit., s. 720-721; 
G. Jellicoe, S. Jellicoe, op. cit., s. 42-46; J.T. Frazik, op. cit., s. 113, 116, 118, 122.

64 Nazwa Sali Dwóch Sióstr (Sala de las Dos Hermanas) upamiętnia dwie siostry-branki, które zginęły 
z żalu, gdyż nie mogły brać udziału w scenach miłosnych, rozgrywających się na ich oczach w poło-
żonym poniżej ogrodzie, [w:] O. Grabar, op. cit., s. 69.



131
i Sali Okien (Sala de los Ajimecas), dającego wgląd nie tylko na niżej położony 
ogród, ale również widok na daleki krajobraz z rzeką Geneanil (obecnie zasłonię-
ty przez Pałac Karola V). Patio de Daraxa zamknięto wokół ścianami budynków 
z małą liczbą otworów. Dwie strony dziedzińca zajmują piętrowe krużganki, zaś 
jego wnętrze wypełnia rozplanowany geometrycznie parter ogrodowy z centralnym 
akcentem w postaci fontanny65. Jeden z otworów w ścianie wyprowadza na naj-
mniejsze wnętrze ogrodowe Alhambry – Dziedziniec Kraty (Patio de la Reja). Jego 
środek zajmuje ozdobna fontanna w otoczeniu czterech cyprysów. Patio – otoczone 
z trzech stron pełnymi ścianami i czwartą w formie arkadowej galerii, otwiera się na 
krajobraz okolicy.

Na wschód od traktu Daraxa rozciągają się rozległe i otwarte tereny ogrodowe, 
towarzyszące pozostałościom pałacu el-Partal i Wieży Dam (Torre de las Damas), 
wzniesionych przez Muhammada i w XIII w. Z dawnego, niegdyś czteroskrzydłowe-
go pałacu ze stawami i ogrodami, zachował się pięciołukowy krużganek kolumnowy, 
mieszczący ozdobną komnatę, którego wykwintna fasada odbija się w zwierciadle 
wody prostokątnego basenu. Kontemplacja ogrodu w kulturze islamu ma charakter 
statyczny i preferuje ogląd ogrodu z jednego, wybranego miejsca. Taki właśnie punkt 
znajduje się przed krużgankiem, na osi basenu. Stamtąd rozciąga się atrakcyjny wi-
dok na wznoszące się tarasowo ogrody z regularnie ciętymi żywopłotami, kwiatami 
i licznymi elementami wodnymi, urządzone w 1924 r. przez architektów Modesto 
Cendoya i Leopoldo Torres Balbása, restauratorów Alhambry66. W ogrodach Partal 
woda jawi się w niezliczonych odsłonach: w ujęciach statycznych – w basenach, 
w których lustrze odbijają się niebo i architektura, oraz dynamicznych – kaskadach, 
wodotryskach, fontannach przyściennych, kanałach i szczelinach, przecinających 
posadzki czy schody, napełniając ogrody przyjemnym szmerem i chłodem.

Woda w ogrodach mauretańskich miała fundamentalne znaczenie – symboliczne, 
religijne, kompozycyjne, ikonograficzne i użytkowe. Rozwój Alhambry był możliwy 
dzięki doprowadzeniu wody, która zasilała łaźnie i ogrody, akweduktami na wzgórze 
As-Sabika. Zastosowanie wody w Alhambrze wywodzono z tradycji ogrodów raj-
skich w założeniach pałacowych, odnoszących się do specyficznie muzułmańskiego 
świętego raju67, innym razem – zmysłowego raju fizycznych przyjemności. Ogród 
z basenami lub fontannami, dzielącymi jego przestrzeń na cztery części, jest jednym 
z najstarszych i najsilniej zakorzenionych motywów w tradycji muzułmańskiej – 
ogrodów perskich czahar bagh. Motyw ten znany jest także w chrześcijańskiej sym-
bolice i ikonografii Fontanny Życia. Wiersz XIV-wiecznego poety z Grenady Ibn 

65 O. Grabar, op. cit., s. 69, 77; G. Jellicoe, S. Jellicoe, op. cit., s. 42-46; J. Dutkowska i in., op. cit., 
s. 821; B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 305; L. Majdecki, Ochrona i konserwacja…, op. cit., s. 64; 
L. Majdecki, Historia ogrodów, op. cit., s. 95.

66 R. Spencer-Jones (ed.), op. cit., s. 720-721; J.T. Frazik, op. cit., s. 107; B. Hintzen-Bohlen, op. cit., 
s. 305; J. Dutkowska i in., op. cit., s. 821; L. Majdecki, Ochrona i konserwacja…, op. cit., s. 64.

67 Określenia z arab. rauda = ‘ogród’, używano dla cmentarzy w Alhambrze, [w:] O. Grabar, op. cit., 
s. 116.
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Lujuna – będący swojego rodzaju instrukcją zakładania ogrodu, w pewnych miej-
scach porównywanego do Dziedzińca Mirtów – przywodzi na myśl Georgiki Wergi-
liusza, sugerując znaczeniowe powiązania z kulturą antyczną. Woda we wcześniej 
przywołanym wierszu Ibn Zamraka, zamieszczonym na Fontannie Lwów, została 
potraktowana metaforycznie jako substancja, z której wykonano rzeźbiony monu-
ment, stając się niejako dziełem sztuki. Z drugiej strony wraz z figurami lwów sym-
bolizuje zwycięstwa królewskie i, jak to bywa w sztuce muzułmańskiej, nie formy, 
lecz napis na nich umieszczony określa to znaczenie. Powiązanie wody z ogrodami 
w Alhambrze jest dwojakiego rodzaju. Na Dziedzińcu Mirtów, w ogrodach Partalu 
i Generalife jest zasadniczo statyczne. Wydłużony basen, obsadzony wokół roślin-
nością, stanowi w tych wnętrzach główną oś wyważonej i prostej w wyrazie kompo-
zycji. Na Dziedzińcu Lwów woda traktowana jest w sposób dynamiczny. Krzyżują-
ce się dwie osie wodne biorą początek w przeciwległych salach, następnie kierują się 
ku centrum dziedzińca, by powrócić do fontanny i ponownie wytrysnąć przez lwie 
paszcze. Krzyżowa kompozycja Dziedzińca Lwów – nawiązująca do tradycji we-
wnętrznego ogrodu, riadhu czy motywów znanych z miniatur i wzorów dywanów 
perskich – zasadniczo różni się od linearnej kompozycji Dziedzińca Mirtów, mimo 
że tu i tam tworzy ją woda68.

Opuszczając ogrody Partal, postępując dalej wzdłuż murów obronnych Alhambry, 
z imponującymi Cynobrowymi Wieżami (Torres Bermejas) i urządzonymi później 
na murach i opadających stokach As-Sabiki ogrodami, kierujemy swój wzrok i kroki 
w stronę sąsiadującego wzgórza Cerro del Sol, na którym położona jest dawna let-
nia rezydencja sułtanów Generalife – najstarsze założenie ogrodowe w Grenadzie, 
powstałe za panowania Ismaila i (1314-1325), dzisiaj w znacznej części stanowiące 
twórczą rekonstrukcję. Generalife, z arabskiego Jinnah al’Arif, co oznacza ‘ogród 
dostojnego’, ‘ogród architekta’ lub ‘najszlachetniejszy z ogrodów’ – letnie ustronie 
wzniesione w otwartym krajobrazie, stworzone głównie do napawania się pięknem 
okolicy i kontemplacji otwartych widoków, pozostaje w zdecydowanym kontraście 
do introwertycznych wnętrz Alhambry. Kompozycja ta, o doskonałej ekspozycji 
krajobrazowej, wydaje się być prekursorska w stosunku do włoskiej renesansowej 
willi położonej na wzgórzu69. Ogrody Generalife ukształtowano w postaci piętrzą-
cych się kolejnych patio i tarasów widokowych, zwróconych w jednym kierunku, 
o malejących wraz z wysokością rozmiarach, tworzących rodzaj „kaskady taraso-
wej”70. Ogrody tarasowe miały charakter ozdobny i reprezentacyjny w powiązaniu 
z rezydencją władcy, częściowo użytkowy – z drzewami owocowymi, warzywami 
i ziołami, i częściowo rekreacyjno-spacerowy. Poszczególne tarasy, o przeważnie 
geometrycznym rozplanowaniu, wypełnia swobodnie komponowana roślinność, ze-
stawiana pod względem kolorystycznym, wykorzystująca efekty kontrastów i wra-

68 O. Grabar, op. cit., s. 113, 115, 117, 120-122, 126; J.T. Frazik, op. cit., s. 118, 122.
69 G. Jellicoe, S. Jellicoe, op. cit., s. 41-43; L. Majdecki, Historia ogrodów, op. cit., s. 97.
70 L. Majdecki, Historia ogrodów, op. cit., s. 102.
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żenia zapachowe, nadająca każdej części odmienny wyraz. Zamknięte patia, jak 
gdyby stulone do wewnątrz, są tak zakomponowane, że w miarę wspinania się pod 
górę dostrzega się inny, zaskakujący widok. Wznosząca kompozycja kolejnych patio 
prowadzi ku głównemu ogrodowi dziedzińcowemu Patio de la Acequia, z umiesz-
czonym tam pawilonem widokowym – miradorem. Generalife to pewien charakte-
rystyczny typ riadhu – ogrodu z architekturą, tutaj w postaci belwederu przeznaczo-
nego do wypoczynku i podziwiania dalekich widoków i perspektyw oraz w postaci 
bardziej kameralnych kiosków i altan, pozwalających na wzór perski spędzać czas 
w cieniu, rozkoszując się urokami otaczającej przyrody71.

W Generalife – podobnie jak w Alhambrze – głównym elementem kompozycyj-
nym jest prostokątny dziedziniec z wydłużonym basenem na osi, obsadzonym ro-
ślinnością. Wokół dziedzińca o „dośrodkowej” kompozycji sytuowane są wszystkie 
pomieszczenia, otwierając się nań bądź krużgankami, bądź otworami drzwiowymi. 
W taki sposób ukształtowane są dwa najważniejsze ogrody Generalife – Dziedziniec 
Kanału lub Długiego Basenu (Patio de la Acequia lub de la Alberca) oraz Dziedzi-
niec Cyprysów lub Sułtanki (Patio de los Cipréses lub Jardines de Sultana) (il. 3).

Podłużną oś Dziedzińca Kanałowego, najbardziej reprezentacyjnego wnętrza 
ogrodowego kompleksu, stanowi wąski kanał wodny72 z fontannami w kształcie 
kwiatów lotosu na zakończeniach, symetrycznie obrzeżony rabatami roślinnymi. 
Pierwotnie rabaty znajdowały się 50 cm poniżej poziomu ścieżek, co umożliwiało 

71 J.T. Frazik, op. cit., s. 124.
72 Zbiornik wodny i fontanny służyły prawdopodobnie do ablucji dla małego meczetu w zewnętrznym 

murze dziedzińca. Odejściem od tradycji jest brak skrzyżowanego ramienia basenu, [w:] G. Jellicoe, 
S. Jellicoe, op. cit., s. 42-43.

Il. 3. Plan i przekrój przez teren ogrodów Generalife [z:] G. Jellicoe,  
S. Jellicoe, The Landscape of Man, London 2006: A – Dziedziniec Kanału, 
B – Dziedziniec Cyprysów, C – taras, D – Casino, E – Belweder, F – Scho-
dy Wodne, G – meczet

Ill. 3. Plan and section of Generalife gardens: A – Court of the Channel,  
B – Court of the Cypresses, C – terrace, D – Casino, E – Belvedere,  
F – Water Stairs, G – mosque
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ich nawadnianie przez zalewanie wodą. Po pożarze w 1959 r. rabaty podniesiono 
wyżej, a oryginalnie rosnące tu wonne rośliny i krzewy, w tym pnące się po murach 
róże, zastąpiono innymi roślinami, jaskrawo kwitnącymi latem, bardziej atrakcyjny-
mi dla zwiedzających. W XIX w. po obu stronach basenu umieszczono wodotryski, 
krzyżujące swe wody i tworzące nad nim perspektywę wodnego tunelu, nieco za-
kłócającą elegancję i spokój założenia. Architektoniczna oprawa dziedzińca jest nie-
jednolita – wzdłuż krótszych boków jest on ujęty portykami, jedna z długich ścian 
patio jest pełna, a druga stanowi otwartą 18-arkadową galerię z widokiem na doli-
nę i położoną na wzgórzu Alhambrę. Kulminacją kompozycyjną na osi basenu jest 
piętrowy pawilon, mieszczący niegdyś apartamenty mieszkalne, którego najwyższy 
kryty taras – mirador – nagradza pięknymi widokami73.

W pobliżu pałacowego pawilonu aleja i przerzucony przez basen mostek wy-
znaczają poprzeczną oś ogrodu, która przez kolejne pawilony dochodzi do muru 
oporowego górnych ogrodów tarasowych, rozwiązanych jako geometryczne partery 
lub swobodne grupy drzew. Wśród nich oryginalnością planu wyróżnia się położo-
ny najbliżej Dziedzińca Kanałowego – Dziedziniec Cyprysowy, zwany także Ogro-
dem Sułtanki, niegdyś będący odosobnionym ogrodem haremu. Jego kompozycję 
definiuje kanał wodny w kształcie litery „U”, obsadzony oleandrami, kwitnącymi 
w czerwcu, kiedy mauretański dwór przebywał w pałacu. W XIX w. dodano igrające 
wodotryski, przeskakujące pomiędzy kwadratowymi wyspami oleandrów, unoszą-
cymi się na kanałach. Wokół rosną wiekowe cyprysy, a wśród nich najsłynniejszy 
Cyprys Sułtanki74. Powyżej dwóch głównych dziedzińców pałacowych piętrzą się 
na kolejnych tarasach ogrody i pawilony, w tym Dom Narzeczonej (Dar al-Arusa) 
oraz Alixares75. Ogrody tarasowe były nawadniane wodą, sprowadzoną akwedukta-
mi z Sierra Nevada, następnie płynącą Kanałem Królewskim, a później mniejszymi 
kanałami. Sad, położony na jednym z tarasów, jest zasilany przez strumień płynący 
w kanale ukośnie po stromym zboczu i wzdłuż górnego muru, a następnie kamien-
nymi balustradami schodów wiodących w dół do ogrodu wewnętrznego. Schody 
Wodne (Escalera del Agua) są najbardziej niezwykłym elementem systemu wodne-
go Generalife76, który stanowił inspirację projektową dla wielu późniejszych założeń 
ogrodowych77. Kanały wodne, kaskady, wodotryski i baseny, wykładane wzorzysty-

73 B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 306; L. Majdecki, Historia ogrodów, op. cit., s. 100-101; J.T. Frazik, 
op. cit., s. 125; O. Grabar, op. cit., s. 87; G. Jellicoe, S. Jellicoe, op. cit., s. 42-43; P. Hobhouse, 
op. cit., s. 70; R. Spencer-Jones (ed.), op. cit., s. 728.

74 G. Jellicoe, S. Jellicoe, op. cit., s. 42-43; J.T. Frazik, op. cit., s. 125; J. Dutkowska i in., op. cit., s. 822; 
R. Spencer-Jones (ed.), op. cit., s. 728.

75 O. Grabar, op. cit., s. 16.
76 Schody miały kiedyś pośrodku dodatkowy kanał wodny, który usunięto ze względów bezpieczeń-

stwa, [w:] B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 306; P. Hobhouse, op. cit., s. 71; L. Majdecki, Historia 
ogrodów, op. cit., s. 102; R. Spencer-Jones (ed.), op. cit., s. 728; J.T. Frazik, op. cit., s. 125; O. Grabar, 
op. cit., s. 88.

77 W latach 30. XVIII w. William Kent zaprojektował wijący się strumień w ogrodach Rousham, 
a Francis Cabot podobne kanały nawadniające w ogrodzie Les Quatre Vents w Quebecu, [w:] P. Ho-
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mi azulejos, z ozdobnymi marmurowymi posadzkami, z rozmaitością roślin, zesta-
wianych z wyczuciem i umiejętnością, czyniły całość rozkoszą dla zmysłów. Spa-
dająca z pluskiem, gdzie indziej szemrząca woda dostarczała doznań słuchowych 
i wraz z brzęczeniem owadów i śpiewem ptaków, wonią kwiatów i ziół, tworzyła 
razem niepowtarzalny krajobraz sensoryczny Generalife.

Obecnie ogrody Generalife są w znacznej części rekonstrukcjami, wiele elemen-
tów było przebudowanych, a część założenia jest całkowicie współczesna. Ogrody na 
niższych poziomach, bliżej pałacu, to dzieło Francisco Prieto-Moreno, architekta i ku-
stosza pałacu z lat 50. XX w. Zaprojektowano tutaj sekwencję wydzielonych wysokimi 
żywopłotami „komnat” z basenami i fontannami, ozdobne partery roślinne oraz liczne, 
porośnięte pnączami pergole i galerie widokowe. Większość tych elementów – utrzy-
manych w charakterze ogrodów mauretańskich – doskonale wpisuje się w krajobraz 
Generalife i – mimo zastosowania bardziej współczesnego języka form – także dziś 
można w nich dostrzec ideał islamskiego ogrodu. Należy przyznać, że ze względu na 
duży zakres zmian w stosunku do oryginału – wartość Generalife w odtworzeniu histo-
rii, estetyki i symboliki średniowiecznej mauretańskiej Grenady nie jest tak doniosła 
jak w przypadku bardziej autentycznej Alhambry78. Przemierzający dzisiaj zaciszne, 
chłodzone latem przez płynącą wodę i wiatry znad ośnieżonych szczytów Sierra Ne-
vada, labirynty alejek, ciągi ogrodów i dziedzińców z wodotryskami i fontannami, pa-
wilonami, tarasami i schodami, kaskadami, galeriami, portykami itd., zarówno w Al-
hambrze, jak i Generalife, odnosi dojmujące wrażenie, że zamierzenia mauretańskich 
budowniczych o stworzeniu tutaj iluzji raju na Ziemi – spełniły się...

3. Zakończenie

„Niebiańskie piękno i ziemska rozkosz” wciąż trwają w andaluzyjskich ogrodach. 
Trwają – nieustannie dostarczając wielu doznań dla ducha i zmysłów – w zachowanych 
dziś już fragmentarycznie średniowiecznych kompozycjach mauretańskich założeń 
ogrodowych Alhambry i Generalife czy przy dawnych meczetach w Kordobie i Se-
willi. W większości przykładów ich współczesny wizerunek odbiega od pierwotnego 
układu, kolejne epoki nadbudowywały swoje nawarstwienia stylowe, ale zazwyczaj 
odbywało się to w duchu głębokiej fascynacji i oczarowania oryginalnymi dziełami 
mauretańskich twórców – ich formą i symboliką. Tak więc w ogrodach, rozwijających 
się z dawnych arabskich założeń, dbano o to, by nie uległ zatarciu duch islamskich 
pierwowzorów, a nowe elementy, stanowiące często sentymentalne stylizacje, wyko-
rzystujące charakterystyczne mauretańskie motywy dekoracyjne, urządzenia wodne 
i zestawienia roślinne, integrowały się z dawnymi, odziedziczonymi po muzułmań-

bhouse, op. cit., s. 71. Schody Wodne pojawiają się także w XX-wiecznym ogrodzie na wzgórzu 
Montjuic w Barcelonie, zaprojektowane przez Jean-Claude Nicolasa Forestiera.

78 R. Spencer-Jones (ed.), op. cit., s. 728; P. Hobhouse, op. cit., s. 71; B. Hintzen-Bohlen, op. cit., s. 306; 
O. Grabar, op. cit., s. 88.
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skich ogrodach. W ten twórczy i jednocześnie pełen szacunku dla wielkich dokonań 
poprzedników sposób kształtowało się bogate dziedzictwo sztuki ogrodów mauretań-
skich w Andaluzji, stanowiąc o jej niepowtarzalnym i oryginalnym wyrazie.

Tabela 1

„Piękno i rozkosz” wcielone w poezji i ogrodach mauretańskich w Andaluzji79

“Beauty and bliss” embodied in poetry and Moorish gardens in Andalusia

Jam jest ogród o poranku czarująco zdobny,
podziwiaj moje piękno,
a dostąpisz jego zrozumienia.
Dzięki władcy i imamowi memu, Muhammadowi,
szczycę się sławą największą
spośród ogrodów, co dopiero będą,
i tych, co już są minione. (…)
I nigdy nie widzieliśmy pałacu
o wyższej perspektywie,
o rozleglejszych horyzontach
i komnatach przestronniejszych;
nie widzieliśmy też ogrodu 
o bardziej rozkosznej świeżości,
o zapachach wonniejszych
i słodszych zbiorach owoców.
Ogród ten wypłaci daninę należną
w monecie podwójnej, po równo,
jak nakazał w wyroku sędzia piękna:
gdy dłonie wietrzyku zarzucą ogród
wystarczającą ilością
dirhemów światłości o srebrzystym blasku,
to ogród cały jest jeszcze wypełniony
złotymi dinarami słońca,
co się sączą przez gałęzie drzew
i zostawiają ogród strojniejszym. (…) 
                                                                                Ibn Zamrak79

Dziedziniec Pomarańczowy w Sewilli
Court of Oranges in Seville [fot. I. Sykta]

Ogrody Alhambry
Gardens of Alhambra [fot. I. Sykta, 

www.focuspiedra.com]

79 Wiersz wezyra Nasrydów Ibn Zamraka (1333-1393) umieszczony w inskrypcji w Sali Dwóch Sióstr 
w Zespole Lwów w Alhambrze, [w:] O. Grabar, op. cit., s. 146-148.
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Tabela 2

„Piękno i rozkosz” wcielone w poezji i ogrodach mauretańskich w Andaluzji80

“Beauty and bliss” embodied in poetry and Moorish gardens in Andalusia81

W ogrodzie dom stawiając pagórek wybierzesz 
Dla domu urządzenia i ochrony lepszej;
niech leży blisko bramy, wygląda południa,
zaś wyżej będzie zbiornik, przy zbiorniku studnia.
Tę studnię możesz łatwo sakiją80 zamieniać, 
pełną wody wartko gdzieś płynącej z cienia.
Jeśli dwie będą bramy, wzrośnie zaufanie
i spokój domowników, gdy wypoczywają.
Później koło zbiornika krzewy poumieszczasz,
które liści nie tracą i widok upiększą.
Za nimi są tam kwiatów wszelakie rodzaje, 
a dalej jeszcze drzewa, co zielone trwają.
Pergole ustawione po bokach ogrodu,
wszystkie winnym pnączem wypełnione w środku;
zaś ścieżki pod owego wina nawisami 
ogród jak gdyby bordiurami okrążały.
Pomiędzy owocami jest latorośl winna,
tak jak i jarzębina i inna drzewina.
Dalej skrawek ziemi odłogiem zostawiony, 
posadzisz tam uprawy i dadzą ci plony.
Na końcu rosną drzewa, jak na przykład figi,
lub inne, które szkody nie przyniosą nigdy. 
Zaś drzewa owocowe zanim wybujają
posadź w zagłębieniu, by w wieku dojrzałym
zasłoniły sąsiadów przed wiatrem północnym, 
lecz, gdzie powinno, dotrzeć nie broniły słońcu. 
Dla posiedzeń pośrodku ogrodu altanę
tak umieszczasz, że widok masz na wszystkie strony,
by z zewnątrz nikt rozmów nie słuchał nieproszony
i nie zbliżył się do niej ktoś niepostrzeżony.
Przy niej róże i mirty, te pnące rośliny,
Wszystko, co ogród zdobi na sposoby inne.
I niech ogród ten raczej wydłużony będzie,
by nieścieśniony wzrok daleko po nim błądził.   
                                                                         Ibn Lujun81

Ogrody Generalife
Generalife Gardens [fot. I. Sykta]

80 Wiersz XIV-wiecznego poety z Grenady, Ibn Lujuna. Według Dickiego opis ten odpowiada wyglą-
dowi Dziedzińca Basenu w Generalife lub Dziedzińca Mirtów w Alhambrze. Konkretny opis Ibn 
Lujuna przywodzi bardziej na myśl Georgiki Wergiliusza niż ogród rajski, [w:] O. Grabar, op. cit., 
s. 120-122.

81 sakija (z arab.) = kanał płynącej wody.
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