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THE MEMORY OF THE GARDENS

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

Ogrody,	jak	każdy	wytwór	kultury,	noszą	w	sobie	zapis	zmian	zachodzących	w	tej	kulturze	przez	wieki	–	
są	nośnikami	pamięci	kulturowej.	Można	z	nich	odczytać,	w	jaki	sposób	tworzący	je	ludzie	widzieli	świat	
i	jak	go	rozumieli.	Każda	epoka	wnosiła	coś	nowego	do	dotychczasowych	przemyśleń,	a	ślady	tego	
odnaleźć	można	w	kompozycji	ogrodów	i	sposobie	ich	użytkowania.	Te	materialne	znaki	pozostawione	
przez	 poprzedników	 pomagają	 współczesnym	 pamiętać	 o	 przeszłości,	 pozwalają	 widzieć	 siebie	
jako	następców	 i	 tym	samym	zapewniają	poczucie	ciągłości	 ludzkiej	historii.	W	niniejszym	artykule	
omówione	 zostają	cztery	epoki	w	europejskiej	 sztuce	ogrodowej	 –	 średniowiecze,	 renesans,	barok	
i	oświecenie.	Przedstawiona	metoda	analizy	jest	próbą	komparatystycznej	syntezy	sztuki	ogrodowej	
i	jej	symboliki	w	kontekście	filozoficzno-etnologicznym.	Może	być	stosowana	do	wszystkich	ogrodów	–	
zarówno	historycznych,	jak	i	współczesnych.

Słowa kluczowe:  ogród, historia sztuki ogrodowej, pamięć kulturowa

A b s t r a c t

Gardens,	just	as	other	products	of	culture,	lodge	the	changes	that	take	place	within	a	culture	through	
centuries	–	they	are	carriers	of	cultural	memory.	This	means	that	one	can	see	how	the	people	of	the	
era	 in	which	they	were	created	perceived	the	world	and	how	this	world	was	understood.	Each	of	
epochs	adds	some	new	value	to	the	contemporary	knowledge.	Traces	of	that	can	be	found	in	the	
composition	of	 the	gardens	and	 in	the	ways	 in	which	they	were	made	use	of.	Such	material	 signs	
left	by	our	ancestors	help	us	to	remember	our	past;	they	make	us	see	ourselves	as	their	rightful	heirs	
and,	as	 such,	 they	ensure	 the	continuity	of	our	human	history.	 In	 this	article	 I	would	 like	 to	discuss	
four	 eras	 in	 European	 gardening	 –	 Middle	 Ages,	 Renaissance,	 Baroque	 and	 Enlightenment.	 The	
presented	method	of	analysis	is	an	attempt	at	comparative	synthesis	of	garden	art	and	its	symbolism	
within	a	wider	philosophical-ethnological	scope	and	might	be	applied	to	any	kinds	of	gardens,	be	it	
historical	or	modern.
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„Pamięć	 ogrodów”	 to	 swoisty	 skrót	 myślowy.	 Nie	 chodzi	 o	 pamięć	 w	 ludzkim	
wymiarze.	 Ani	 ogrody	 nie	 posiadają	 osobowości	 zdolnej	 zapamiętywać,	 a	 potem	
odtwarzać	wydarzenia,	których	są	świadkami,	ani	też	nie	są	pustą	kartką,	na	której	
można	zapisać	dowolną	informację.	„Pamięć	ogrodów”	jest	częścią	szerszego	„za-
pisu”	–	pamięci	kulturowej.	W	proponowany	poniżej	sposób	odczytać	można	więk-
szość	wytworów	 ludzkich,	po	których	pozostał	materialny	ślad	 lub	które	zachowały	
się	w	ludzkiej	pamięci.	Zapis	ten	jest	świadectwem	minionych	epok,	związanych	z	nimi	
sposobami	myślenia	o	świecie,	znakiem	przeszłości,	która	odchodząc	zdeterminowa-
ła	naszą	teraźniejszość.	Odczytanie	tych	 informacji	wymaga	ich	odszukania	w	wie-
lowiekowych	czasem	nawarstwieniach	 i	 ich	 interpretacji	przez	pryzmat	posiadanej	
przez	nas	wiedzy	historycznej.

Celem	niniejszego	artykułu	jest	przedstawienie	problematyki	jedynie	w	jej	ogólnym	
zarysie.	W	pracy	nie	omówiono	konkretnych	przykładów	ogrodów,	gdyż	ich	wybór	nie	
ma	większego	znaczenia	dla	zrozumienia	zagadnienia.	Przedstawiana	interpretacja	
może	być	zastosowana	do	dowolnego	ogrodu.	Omówienia	dotyczą	 jedynie	euro-
pejskiej	 sztuki	ogrodowej.	Ogrody	Bliskiego	czy	Dalekiego	Wschodu	 również	można	
poddać	analogicznej	analizie,	jednak	wymaga	to	znajomości	filozofii,	kultury	i	tradycji	
diametralnie	odmiennej	od	europejskiej.	Dla	ułatwienia	wywodu	analizie	poddane	
zostaną	jedynie	ogrody	nowożytne.

Odczytania	pamięci	ogrodów	dokonać	można	na	trzech	płaszczyznach.	Pierw-
sza	z	nich	znana	 jest	powszechnie	–	 to	style	ogrodowe	odzwierciedlające	estetykę	
poszczególnych	epok.	Druga	płaszczyzna	to	stojąca	za	tą	estetyką	„filozofia”	przyro-
dy.	Pod	tym	pojęciem	kryje	się	dominująca	w	danej	epoce	wizja	miejsca	człowieka	
w	otaczającej	go	przyrodzie.	W	zależności	od	obowiązujących	ówcześnie	przekonań	
człowiek	mógł	być	widziany	jako	element	harmonijnie	działającej	natury	lub	jako	jej	
przeciwnik,	względnie	zdobywca,	gdy	upatrywano	w	niej	wrogich	ludzkości	sił.	Trze-
cia	płaszczyzna	 zapisanych	w	ogrodzie	 informacji	 to	warstwa	mitologiczna.	 Każdy	
ogród	zinterpretować	można	jako	księgę	mitów	kosmogonicznych,	opowieść	o	tym,	
jak	świat	został	stworzony.	Oczywiście	nie	każda	epoka	tworzyła	własny,	odrębny	mit	
o	stworzeniu.	Zazwyczaj	był	on	przejęty	po	duchowych	poprzednikach,	modyfikowa-
ny	i	przekształcany	zgodnie	z	nowymi	trendami	myślowymi.	Ta	ostatnia	warstwa	za-
pisu	jest	najmniej	jednoznaczna	i	najbardziej	zależna	od	stanu	wiedzy	interpretatora,	
jednak	nie	oznacza	to,	że	interpretacja	ta	jest	dowolna.

W	wiekach	średnich	rozwój	nauki,	kultury	i	sztuki	zogniskowany	był	przede	wszyst-
kim	wokół	 życia	klasztornego.	 Typowym	przykładem	ogrodu	średniowiecznego	 jest	
wirydarz	–	wewnętrzny	dziedziniec	zespołu	klasztornego,	otoczony	krużgankami,	naj-
częściej	kwadratowy	w	kształcie1.

Kwadratowy	kształt	wirydarza,	ścieżki	przecinające	się	pod	kątem	prostym	 i	wy-
znaczające	punkt	centralny	odsyłają	nas	do	matematycznego	ideału	piękna	odzie-
dziczonego	po	 starożytności.	 Koncepcja	 stworzona	przez	Pitagorasa	 (VI	w.	p.n.e.),	
a	rozwinięta	 przez	 Platona	 (V-IV	 w.	 p.n.e.),	 została	 przeniesiona	 na	 grunt	 średnio-
wieczny	przez	Boecjusza	(ok.	480-524)2.	Opierała	się	ona	na	twierdzeniu,	że	u	podstaw	
wszechrzeczy	 leży	 liczba,	a	ład	wynikający	z	matematycznych	praw	odzwierciedla	
się	w	symetrii	i	proporcji3.	„Ponieważ	Bóg	nie	może	tworzyć	niczego	innego	jak	rzeczy	
uporządkowane;	ponieważ	porządek	zakłada	liczbę,	a	liczba	zakłada	miarę,	ponie-
waż	nic	innego	nie	jest	uporządkowane	jak	rzeczy	ponumerowane,	a	nic	innego	nie	
jest	ponumerowane	 jak	 rzeczy	ograniczone,	konieczne	 jest,	aby	Bóg	uczynił	 rzeczy	

1	 A.	Różańska,	T.	Krogulec,	J.	Rylke,	Ogrody. Historia architektury  i  sztuki ogrodowej,	Warszawa	2008,	 s.	52.
2	 U.	Eco	(red.),	Historia piękna,	Poznań	2005,	s.	65	n.
3 Ibidem.
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wedle	 liczby,	miary	 i	wagi”4.	 Liczba,	 harmonia	 i	 symetria	 rządziły	 zarówno	wszech-
światem,	 jak	 i	 ludzkim	 światem	oraz	ciałem.	Wszelkie	 stworzenie,	od	kosmosu	przez	
człowieka	po	najmniejsze	zwierzęta,	jako	boska	kreacja	były	doskonałe	i	 jako	takie	
odzwierciedlały	boski	ład.	Liczbą	doskonałą	była	liczba	cztery	–	cztery	są	punkty	kar-
dynalne,	cztery	strony	świata,	cztery	wiatry	i	pory	roku.	Według	Witruwiusza	cztery	jest	
liczbą	człowieka,	gdyż	„szerokość	człowieka	o	rozpostartych	ramionach	odpowiada	
jego	wysokości,	dając	w	ten	sposób	podstawę	i	wysokość	idealnemu	kwadratowi”5.	
Kontynuując	tradycję	starożytnych,	średniowieczni	myśliciele	pojmowali	wszechświat	
jako	wielkiego	człowieka,	a	człowieka	jako	mały	wszechświat6.

Ponieważ	cztery	miało	też	być	liczbą	doskonałości	moralnej,	w	postaci	człowieka	
piękno	stworzenia	staje	się	tożsame	z	pięknem	moralnym.	Tą	drogą	wracamy	do	kwa-
dratowego	wirydarza	–	rządząca	nim	liczba	cztery7	uzmysławia	nam,	że	wirydarz	nie	
jest	tylko	wewnętrzną	przestrzenią	klasztoru	przeznaczoną	do	rekreacji	lub	kontempla-
cji	przez	mnichów,	lecz	jest	obrazem	świata	w	jego	doskonałej,	boskiej	formie.	Wynika	
z	tego	kilka	konsekwencji	o	charakterze	epistemologicznym	i	ontologicznym.

Zamknięta	 forma	wirydarza	wyraźnie	mówi	o	naturze	chrześcijańskiego	 świata	
–	Bóg	 stworzył	go	 z	niczego,	 świat	ma	 swój	początek	 i	będzie	miał	 koniec8.	Prze-
cinające	 się	w	punkcie	centralnym	 ścieżki	przypominają,	 że	wszystko	poczęło	 się	
z	Boga	i	do	Boga	powrócić	musi.	Rosnące	w	centrum	drzewo	lub	zajmująca	jego	
miejsce	fontanna	tworzy	mityczną	oś	łączącą	ziemię	z	niebem9.	Oś	ta	wskazuje,	że	
przyczyną	i	sprawcą	wszystkiego	jest	Bóg,	a	pośrednikiem	pomiędzy	Bogiem	a	świa-
tem	 jest	Chrystus-Logos.	 Jest	 to	 również	wskazanie,	 że	w	 tym	miejscu	 znajduje	 się	
środek	świata10.	 Ścieżka	wiodąca	dookoła	wirydarza	przekazuje	prawdę	o	 istocie	
poznania	–	jest	ono	możliwe	tylko	dzięki	objawieniu,	a	rozum	ludzki	pełni	tu	rolę	jedy-
nie	pomocniczą11.	Wędrówka	ścieżkami	wirydarza	i	kontemplacja	rosnących	w	nim	
roślin	(nawet	jeżeli	miała	to	być	jedynie	trawa)	była	swoistą	modlitwą,	wyznaczała	
drogę	jaką	ma	przejść	umysł,	by	dotrzeć	do	Boga.	Tak	więc	granice	świata	i	 jego	
poznania	wyznaczał	Bóg,	a	wiara	była	jedyną	możliwością	doświadczania	świata	
w	jego	prawdziwej	postaci.

Renesansowy	humanizm	zwrócił	się	ku	ludzkiemu	światu.	Źródła	i	celu	swego	za-
interesowania	 upatrywał	w	 człowieku.	 Zerwanie	 ze	 scholastyką	 oznaczało	 powrót	
do	 tradycji	 starożytnej	 i	 głoszenie	 haseł	wolności	we	wszystkich	dziedzinach	 życia.	
W	sztuce	ogrodowej	objawiało	się	to	przestrzennym	otwarciem	ogrodów.	Do	czynie-
nia	mamy	już	nie	z	obszarem,	którego	granice	są	bliskie	i	namacalne,	ale	z	terenem	
szerszym	i	rozleglejszym,	niż	to	do	tej	pory	było	możliwe.

4	 Bonawentura	z	Bagnoregio	(XIII	w.),	Komentarz do sentencji,	[za:]	Ibidem.
5 Ibidem,	s.	77.
6 Ibidem. W	 tym	momencie	 należy	wspomnieć,	 że	 pomiędzy	 teoretyczną	myślą	 o	 przyrodzie	 a	 praktyką	
codzienną	występowała	w	średniowieczu	duża	rozbieżność.	Przyroda	widziana	była	 jako	niezbyt	przyjazna	
ludzkości,	 miała	 raczej	 charakter	 opresyjny,	 zagrażający	 człowiekowi.	 Kolonizacja	 świata	 dopiero	 się	
rozpoczynała,	o	przetrwanie	trzeba	było	walczyć,	a	żywioły	często	tę	walkę	wygrywały.	Różnica	ta	wynikała	
po	 pierwsze	 z	 aprioryczności	 sądów	 opierających	 się	 na	 dogmatach	 wiary	 i	 niekorygowanych	 podług	
doświadczenia,	a	po	drugie	z	idealnej	wizji	boskiego	świata,	której	wspomniana	idea	wszechświata	i	człowieka	
dotyczyła.
7	 Także,	 po	 dodaniu	 punktu	 centralnego,	 liczba	 pięć;	 symboliki	 liczb,	 tak	 ważnej	 w	 średniowieczu,	 nie	
będziemy	tu	rozwijać,	gdyż	nie	to	jest	tematem	niniejszego	tekstu.
8	 W.	Tatarkiewicz,	Historia filozofii,	Warszawa	1968,	t.	I,	s.	224.
9	 Na	temat	symboliki	drzewa	jako	axis mundi	zob.	R.	Vulcanescu,	Kolumna niebios,	Warszawa	1979,	s.	39	n.;	
o	symbolice	wody	zob.	Z.	Górnicki,	B.	Maciejewska,	Woda. Opowieść o rzeczy bezcennej,	katalog	wystawy,	
Gdańsk	2007.
10	 Geocentryczna	koncepcja	wszechświata	i	przekonanie,	że	ziemia	jest	płaska	czyniły	środek	świata	jednym	
z	ważniejszych	 zagadnień.	Na	 ten	 temat	 zob.	m.in.	 E.	Nowicka,	Świat człowieka –  świat  kultury,	Warszawa	
2004.
11	 Tatarkiewicz,	op. cit.,	t.	1,	s.	246.
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Renesansowy	ogród	 skomponowany	 jest	wzdłuż	osi	widokowej,	podporządko-
wany	 jest	 rezydencji,	przy	której	go	 założono.	Silna	geometryzacja,	 symetria	 i	po-
dział	ad quadratum powodowały,	że	ogród	mógł	być	nieco	monotonny,	ale	za	to	
klarowny	 i	zrozumiały.	Odzwierciedlało	to	charakterystyczne	dla	tej	epoki	poszuki-
wania	najlepszego	sposobu	życia.	Drogę	poszukiwań	wyznaczał	rozum,	dzięki	niemu	
miała	rozwijać	się	nauka,	a	ta	z	kolei	miała	doprowadzić	do	całkowitego	opanowa-
nia	przyrody	i	podporządkowania	jej	praktycznym	celom	człowieka.	Według	Mon-
taigne’a	przyroda	jest	wzorem	dla	człowieka	i	wyznacza	mu	najwłaściwszą	drogę	
postępowania	w	życiu12.	Widoczne	jest	to	w	sposobie,	w	jaki	ogrody	renesansowe	
otwierają	się	na	otaczający	je	krajobraz.	Przeciwny	pogląd	na	naturę	głosił	Bacon.	
Jego	zdaniem	celem	człowieka	jest	walka	z	przyrodą	za	pomocą	naukowych	wy-
nalazków13.	Takiej	postawy	dopatrzyć	się	można	w	rygorystycznym	podziale	ogrodu	
na	kwatery	 i	precyzyjnym	strzyżeniu	roślin,	by	nie	wykraczały	poza	wyznaczony	 im	
kształt	i	wielkość.

Kompozycja	ogrodu	 renesansowego	przypomina	 także	o	największym	odkryciu	
naukowym	 epoki	 –	 przewrocie	 kopernikańskim.	 Przyjęcie	 heliocentrycznej	 budowy	
wszechświata	doprowadziło	m.in.	Giordano	Bruno14	do	uznania	nieskończoności	świa-
ta.	Można	to	zobaczyć	w	otwarciu	ogrodu	na	krajobraz.	Upadek	koncepcji	środka	
świata	–	analogicznie	brak	wyraźnego	centrum	w	ogrodzie,	a	z	nią	przeciwstawienia	
różnych	sfer	we	wszechświecie,	jak	nieba	i	ziemi	(brak	centrum	to	brak	axis mundi),	
w	konsekwencji	dał	przekonanie	o	jednorodnej	budowie	świata	we	wszystkich	jego	
częściach15	–	jednorodny	podział	kwaterowy.

Kolejny	zwrot	w	estetyce	i	myśleniu	o	świecie	przyniósł	wiek	XVII.	W	sztuce	ogro-
dowej	oznaczało	to	powstanie	założeń	ogrodowych	na	niespotykaną	dotąd	skalę.	
Cechuje	je	monumentalna	oś	główna,	przebiegająca	prostopadle	do	elewacji	cen-
tralnie	usytuowanego	budynku,	kompozycja	jest	zgeometryzowana	i	rytmiczna,	wy-
korzystuje	zasady	perspektywy	i	złudzenia	optyczne,	roślinność	jest	strzyżona,	a	alejki	
i	kanały	wodne	podkreślają	rozmach	założenia.	Plan	ogrodu	wykreślany	był	z	mate-
matyczną	dokładnością	 i	odzwierciedlał	umysłowość	epoki.	„Księga	natury	pisana	
jest	w	matematycznym	języku,	jej	znakami	pisarskimi	są	trójkąty,	koła	i	inne	figury	geo-
metryczne,	bez	których	pomocy	ani	słowa	zrozumieć	niepodobna”16.	W	matematyce	
upatrywano	jedynego	obiektywnego	czynnika	w	świecie	i	podług	niej	świat	badano.	
Oznaczało	to	nie	tylko	ścisły	rygor	kompozycyjny,	niemal	jak	w	geometrii	wykreślnej,	
ale	 przede	wszystkim	odrzucenie	doznań	 zmysłowych	 jako	 subiektywnych	 i	wymy-
kających	 się	precyzji	 naukowego	badania.	W	 konsekwencji	 ogrody	barokowe	nie	
były	przeznaczone	do	spędzania	w	nich	czasu.	Należało	oglądać	je	z	okien	rezyden-
cji.	 Tylko	 taka	perspektywa	pozwalała	objąć	wzrokiem	całość	założenia	 i	 je	doce-
nić.	Ogląd	z	góry	uprzytamnia	widzowi,	że	klarowna	kompozycja	ogrodu	opowiada	
o	poszukiwaniu	precyzyjnej	metody,	która	pozwoli	zbudować	„naukę	powszechną”17,	
zdobyć	wiedzę	 racjonalną,	odkryć	przyczynę	 zjawisk	przyrodniczych	 i	powszechne	
prawa,	 jakie	 nimi	 rządzą.	 Ścisła	 geometria	 ogrodu	 odpowiada	matematycznemu	
ideałowi	nauki.	Oszczędność	środków	wyrazu,	przy	mocnym	efekcie	wizualnym,	jaki	
dają,	przywołuje	program	odkrycia	praw	podstawowych	i	powszechnych,	bez	zagłę-
biania	się	w	szczegółowe	przypadki.	Monumentalna	osiowość	i	otwarta	perspektywa	

12	 W.	Tatarkiewicz,	Historia filozofii,	t.	2,	s.	17.
13 Ibidem, s.	26.
14 Ibidem,	s.	22	n.
15	 Jednorodność	świata	oznaczała,	że	materia	ziemska	nie	różni	się	od	niebiańskiej	–	renesansowy	humanizm	
uznawał	wyłącznie	sprawy	doczesne	i	ludzkie,	jednak	nie	wykluczał	Boga	jako	stworzyciela.	Według	Giordano	
Bruno	świat	jest	harmonijny,	bo	jest	doskonały,	a	jest	doskonały,	bo	jest	obrazem	Boga,	[za:]	Ibidem.
16	 Galileusz,	[za:]	Ibidem,	s.	52.
17 Ibidem,	s.	56	n.
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mówią	o	optymizmie	poznawczym	epoki.	Wierzono,	że	świat	jest	poznawalny	w	nie-
ograniczonym	zakresie,	a	drogę	tego	poznania	wyznacza	rozum	i	naukowa	metoda.

W	ogrodach	barokowych	powraca	zagadnienie	centrum.	Oświecony	absolutyzm,	
tak	łatwy	do	odnalezienia	w	ogrodach	barokowych,	przejawia	się	nie	tylko	w	monu-
mentalnych	osiach	i	otwartej	perspektywie.	Widoczne	jest	to	również	w	dośrodkowej	
kompozycji	ogrodu,	rozwijającej	się	wzdłuż	radialnie	biegnących	ścieżek.	W	ogrodach	
średniowiecznych	mityczna	axis mundi	znajdowała	się	w	centrum	ogrodu,	wyznaczo-
nym	przez	przecinające	się	ścieżki,	i	podkreślona	była	symbolicznie	przez	drzewo	lub	
fontannę	(choć	materialna	forma	osi	nie	jest	konieczna	do	jej	istnienia).	W	ogrodach	
barokowych	oś	wszechświata	znajduje	się	w	miejscu	zbiegu	wszystkich	alei,	ale	jej	ma-
terialną	formę	stanowi	pałac.	Ponieważ	axis mundi wskazuje	w	dwie	strony:	w	górę,	
na	Stworzyciela	i	Władcę,	oraz	w	dół,	na	jego	ziemskiego	następcę,	gdy	oś	przybiera	
tak	antropogeniczną	formę,	przekaz	jest	jasny	–	rolę	dominującą	w	tym	świecie	peł-
ni	nie	Bóg,	ale	jego	pomazaniec,	mieszkaniec	pałacu.	Okazuje	się,	że	to	nie	pałac	
decyduje	o	tym,	że	oświecony	absolutystyczny	władca	jest	władcą,	przesądza	o	tym	
otaczający	pałac	ogród,	sam	wyznaczający	swoje	centrum	i	umożliwiający	zaistnie-
nie	w	tym	miejscu	osi	wszechświata.	W	taki	oto	sposób	ogród	barokowy	legitymizuje	
władzę	swego	właściciela.

Ogrody	krajobrazowe	XVIII	wieku	przyjęły	krańcowo	odmienną	formę	od	baroko-
wych,	choć	ich	powrót	do	natury	był	czysto	formalny.	Swobodnie	biegnące	ścieżki	
czy	linie	brzegowe	jezior	były	nie	mniej	starannie	zaprojektowane	od	geometrycznych	
układów	z	poprzedniego	stulecia.	Rzeczywista	zmiana	dokonała	się	w	pojmowaniu	
ich	przeznaczenia	–	ogród	stał	się	źródłem	przeżyć	o	charakterze	intelektualnym	i	sen-
tymentalnym.	Osiągnięciu	tego	celu	służyły	splątane	linie	ścieżek	i	strumyków,	kolejne	
malownicze	widoki	ukazujące	się	oczom	spacerowicza,	 różnorodne	kolory,	kształty	
i	 faktury	 roślin,	często	egzotycznych,	oraz	antyczne	 rzeźby	czy	 ich	kopie,	pawilony,	
sztuczne	ruiny,	mostki,	młyny	i	wszelakie	inne	budowle	we	wszystkich	znanych	stylach.	
Uzupełnienie	stanowiły	pamiątkowe	głazy,	obeliski,	sarkofagi	i	pomniki.	W	ogrodach	
hodowane	były	też	czasem	zwierzęta	gospodarskie,	które	zapewniać	miały	uczucie	
autentyczności	i	naturalności.	Skąd	taka	potrzeba	powrotu	do	natury?

Osiemnastowieczni	myśliciele,	 tacy	 jak	Wolter,	 rozwinęli	 siedemnastowieczny	 ra-
cjonalizm.	Uznali,	że	rozum	jest	władzą	wszechmocną	i	niezawodną	–	jedynie	to,	co	
racjonalne,	 jest	prawdziwe18.	Wiara	w	nieograniczony	postęp	 rozumu	 szła	w	parze	
z	empirycznym	poglądem	na	jego	pochodzenie19.	Oznaczało	to	przywrócenie	zna-
czenia	zmysłowemu	doświadczeniu,	które	 rozum	miał	porządkować	 i	klasyfikować.	
Skoro	 to	wrażenia	zmysłowe	miały	wieść	prym,	 trzeba	było	 ich	dostarczyć	 ludziom	
jak	najwięcej	–	taką	rolę	pełniły,	między	innymi,	ogrody.	Powrót	do	natury	miał	jesz-
cze	 inną	przyczynę.	Francuscy	encyklopedyści,	a	wśród	nich	Diderot,	 stwierdzili,	 że	
jedynie	przyroda	jest	rzeczywistością	 i	dobrem,	a	wszystko	poza	nią	jest	fałszem	lub	
złem20.	Efektem	tego	był	sprzeciw	wobec	społeczeństwa,	gdyż	odeszło	od	przyrody	
i	sformułowało	własne	prawa,	zaprzeczono	też	 istnieniu	Boga,	nie	dopatrzywszy	się	
go	w	przyrodzie.	Kontynuacją	tych	poglądów	była	idea	powrotu	do	„stanu	pierwot-
nego”	(Rousseau)	poprzez	potępienie	cywilizacji	jako	źródła	zła	i	uwielbienie	natury	
jako	jedynego	źródła	dobra.	Jednak	ze	względu	na	zniszczenie	środowiska	natural-
nego,	które	było	wynikiem	jego	utylitarnego	traktowania	(zwłaszcza	w	Anglii),	naturę,	
do	której	chciano	wrócić,	trzeba	było	na	nowo	stworzyć.	Tę	nowo	stworzoną	naturą	
stały	się	ogrody	naturalistyczne.

18 Ibidem,	s.	145	n.
19	 Oświecenie	 źródła	 rozumu	 dopatrywało	 się	 w	 ludzkim	 doświadczeniu,	 odwrotnie	 niż	 wiek	 XVII,	 który	
świadectwo	zmysłów	uważał	za	mylące.
20 Ibidem,	s.	148.
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Tak	jak	w	XVII	wieku	ideałem	była	wiedza	ścisła,	tak	w	XVIII	wieku	stała	się	nią	wie-
dza	powszechna.	Przedkładano	ilość	i	różnorodność	wiedzy	nad	znalezienie	prawd	
ogólnych.	Właśnie	ta	różnica	w	pojmowaniu	wiedzy	jest	szczególnie	widoczna.	Ogro-
dy	osiemnastowieczne	kładą	nacisk	na	ilość	i	różnorodność	wrażeń,	zwłaszcza	wra-
żeń	zmysłowych,	gdyż	te	prowadzą	do	pomnażania	rozumu.	Osobisty	i	bezpośredni	
kontakt	z	przyrodą	w	ogrodzie	odzwierciedlał	odwrót	od	abstrakcyjnego	sposobu	my-
ślenia,	właściwego	poprzedniemu	stuleciu	(oglądanie	ogrodu	z	okna	pałacu),	i	zwrot	
ku	myśleniu	wybitnie	konkretnemu21.	Wielość	doznań,	jakich	dostarczał	spacer,	i	brak	
potrzeby	 ich	racjonalnego	klasyfikowania	odpowiadały	odrzuceniu	kartezjańskiego	
ducha	„systemu”	w	nauce	i	zastąpieniu	porządku	systematycznego	encyklopedycz-
nym.	Oświecenie,	jako	pierwsza	w	nowożytnej	historii	epoka,	odrzuciło	Boga	i	metafi-
zykę.	Skrajny	naturalizm,	sprowadzający	zjawiska	duchowe	do	cielesnych,	a	myślenie	
do	wrażeń22,	spowodował	wyrwanie	człowieka	z	dotychczasowego	świata	boskiego	
i	potrzebę	zakorzenienia	w	świecie	ziemskim.	Tęsknotę	do	przeżyć	o	charakterze	mi-
stycznym	zaspokajano	sentymentalnym	podejściem	do	historii.	W	ogrodach	przyjęło	
to	postać	eklektycznych	budowli	i	pomników	tajemniczo	rozsianych	na	rozległym	te-
renie,	które	można	było	kontemplować	pośród	bujnej	roślinności.	Rolę	wykraczającą	
poza	samą	„malowniczość”	pełniły	również	wspomniane	pomniki	i	pamiątki	przeszło-
ści.	 Tak	 jak	w	baroku	sięgano	po	motywy	mitologiczne	przede	wszystkim	w	celach	
zdobniczych,	tak	oświeceniowe	„dekoracje”	odwoływały	się	do	filozofii	i	miały	wywo-
ływać	przemyślenia	donioślejsze	niż	codzienne	problemy.

Historia	europejskiej	 sztuki	 ogrodowej	nie	 skończyła	 się	w	XVIII	wieku.	 Pobież-
ny	przegląd	przez	cztery	epoki	miał	 na	celu	 udowodnienie,	 że	podobnej	anali-
zy	można	dokonać	w	odniesieniu	do	każdego	ogrodu,	 również	współczesnego.	
Jednocześnie	trzeba	podkreślić,	że	zaproponowana	metoda	może,	w	konsekwen-
cji,	okazać	się	nadinterpretacją.	W	zamierzeniu	jest	to	komparatystyczna	synteza	
sztuki	ogrodowej,	symboliki	ogrodów	i	szerszego,	filozoficzno-etnologicznego	spoj-
rzenia	na	świat.	Czy	synteza	 jest	udana,	pokaże	dopiero	próba	 jej	zastosowania	
w	większej	skali.

W	 toku	 rozumowania	 pominięty	 został	 pewien	ważny	 aspekt	 sztuki	 ogrodowej,	
a	mianowicie	traktowanie	ogrodu	 jako	dzieła	sztuki.	Wedle	słów	Gadamera	obco-
wanie	z	dziełem	sztuki	 jest	doświadczeniem	przemieniającym	doświadczającego23.	
W	tym	sensie	obcowanie	z	ogrodem	jest	takim	rodzajem	przeżycia,	które	zmienia	na-
sze	pojęcie	o	świecie,	wzbogaca	nas	o	jakąś	wiedzę.	Odebranie	tej	nauki	nie	wyma-
ga	posiadania	wiedzy	podstawowej	–	wystarczy	wrażliwość	i	otwartość	na	doświad-
czenie,	przewartościowanie	 swoich	dotychczasowych	 sądów.	 „Obecność	wielkich	
zabytków	 architektury	 we	 współczesnym	 życiu	 społecznym	 i	 pośród	 wzniesionych	
przez	nie	budowli	stawia	zadanie	trwałej	integracji	wczoraj	z	dziś”24.	Takie	spojrzenie	
na	 zabytki	architektury,	a	 zatem	 i	 na	 zabytki	 sztuki	ogrodowej,	 uzasadnia	nie	 tylko	
ich	zachowanie	we	współczesności,	ale	i	zajmowanie	się	nimi	jako	świadkami	naszej	
przeszłości.	One	„pamiętają”	wczoraj,	mogą	nam	o	nim	opowiedzieć,	a	my	możemy	
wyciągnąć	z	nich	naukę	na	jutro.	„Doświadczenie	jest	więc	doświadczeniem	ludzkiej	
skończoności.	Doświadczony	we	właściwym	sensie	 to	 ten,	kto	 jest	 jej	 świadom,	kto	
wie,	że	nie	jest	panem	czasu	i	przyszłości”25.

21 Ibidem,	s.	111.
22 Ibidem,	s.	148.
23	 H.G.	Gadamer,	Prawda i metoda,	Kraków	1993,	s.	122.
24 Ibidem,	s.	166.
25 Ibidem,	s.	333.
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