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Słowo wstępne

Księga Jubileuszowa została dedykowana Pani Profesor Annie Mitkowskiej, wy-
bitnej nauczycielce akademickiej, uczonej, badaczce, i jest wyrazem naszego szacun-
ku, przyjaźni i sympatii.

Kilka osób, przyjaciół, uczniów, studentów, wieloletnich współpracowników, zło-
żyło do dwutomowej księgi teksty o tematyce nawiązującej do nurtów badawczych 
podejmowanych przez Panią Profesor Annę Mitkowską. Są to zagadnienia związane 
ze sztuką ogrodową, rewitalizacjami zespołów zabytkowych, bazującymi na modelo-
wym podejściu opracowanym wraz z zespołem i propagowanym przez Panią Profe-
sor warsztatem naukowym.

Pani Profesor należy do tych osób, które nie ulegając presji otoczenia, stoją zawsze 
na straży uczciwości i zasad etycznych.

W imieniu zespołu Zakładu Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych w Instytucie 
Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, którego 
była wieloletnim kierownikiem, przyjaciół i kolegów oraz studentów i doktorantów 
czcigodnej Jubilatce życzę dalszej owocnej pracy dla dobra tożsamości kulturowej 
i dziedzictwa kraju.

Katarzyna Hodor
organizator konferencji naukowej  

z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej
członek rady naukowej konferencji



Wyjazd studialno-naukowy, Kalwaria Zebrzydowska 2018, fot. J. Zych



Kalendarium najważniejszych osiągnięć 
naukowo-badawczych  

profesor Anny Mitkowskiej

1973 – uzyskanie tytułu magistra inżyniera architekta na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej, kierunek „architektura i urbanistyka”, dyplom z wyróż-
nieniem (styczeń 1973), promotorzy: doc. Andrzej Domański (zmarły we wrześniu 
1972) i prof. Wiktor Zin;

Praca dyplomowa magisterska pod tytułem Kalwaria Zebrzydowska – projekt kon-
serwatorskich przekształceń pątniczej fundacji Zebrzydowskich w krajobrazowym ze-
spole Barwałd – Kalwaria – Lanckorona;

1978 – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych na Politechnice Wrocław-
skiej, dyscyplina „architektura i urbanistyka”, promotor: prof. Edmund Małachowicz;

Praca nagrodzona nagrodą Rektora Politechniki Wrocławskiej i Ministerstwa 
Kultury – Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków;

1984 – Wambierzyce, Ossolineum, Wrocław – pełne, polskojęzyczne (obiekt z te-
renów Ziem Odzyskanych) monograficzne opracowanie krajobrazowego kompleksu 
kalwaryjskiego, z uwzględnieniem kulturowych uwarunkowań hrabstwa kłodzkiego 
i rangi architektury historyzmu w realizowaniu warstwy treściowej i symbolicznej 
w europejskich ideach kalwaryjskich;

1990 – Sacro monte – park pielgrzymkowy, Politechnika Krakowska, Kraków – 
pierwsze i ciągle jedyne w polskim piśmiennictwie naukowym monograficzne opra-
cowanie piemonckiej grupy włoskich Sacri Monti (kalwarii) w ujęciu faktograficz-
no-historycznym i krajobrazowych analiz kompozycyjnych. Mocno zaakcentowano 
powstanie w terenach przedalpejskich Piemontu wielkoprzestrzennego, kompono-
wanego, kulturowo-przyrodniczego i symbolicznego krajobrazu, złożonego z grupy 
pejzażowych renesansowo-barokowych sanktuariów kalwaryjskich. Podejście takie 
o kilkanaście lat wyprzedziło włoskie inicjatywy, sfinalizowane wpisem tego spe-
cyficznego krajobrazu historycznych Sacri Monti na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO (2003);

Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie (współautorstwo z O. Albinem 
Sroką OFM), Biblioteka Franciszkańska, Kraków – Asyż – monograficzne opraco-
wanie dziejów i walorów architektonicznych kompleksu kościelno-klasztornego 
w Pińczowie-Mirowie, ze szczególnym uwzględnieniem związków artystycznych cu-
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downego obrazu Matki Bożej Mirowskiej z tradycjami wizerunków „Salus Populi 
Romani” z Santa Maria Maggiore w Rzymie; książka przygotowana dla specjalnej 
Komisji Watykańskiej na koronację cudownego obrazu MB Mirowskiej;

1991 – nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych 
na Politechnice Krakowskiej, dyscyplina „architektura i urbanistyka”, specjalność 
„historia architektury i urbanistyki”;

1993 – Śladami św. Franciszka z Asyżu w poszukiwaniu kompozycyjno-krajobra-
zowych źródeł Kalwarii Zebrzydowskiej, (broszura), Calvarianum, Kalwaria Zebrzy-
dowska – oryginalna autorska próba zespolenia ideowych i religijnych postaw fran-
ciszkańskich z efektami planistyczno-kompozycyjnymi i krajobrazowymi obiektów 
kalwaryjskich, na przykładzie „dróżek” pielgrzymkowych Kalwarii Zebrzydowskiej;

1994 – Model postępowania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogro-
dowych (z zespołem), Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa – w na-
wiązaniu i rozwinięciu metod prof. Janusza Bogdanowskiego, zbudowanie „szkiele-
tu” postępowania studialno-projektowego dla zdewastowanych obiektów polskiego 
dziedzictwa ogrodowego (rezydencjonalnego), ze szczegółowym rozpisaniem dzia-
łań inwentaryzacyjnych, studialnych, analiz kompozycyjnych, wartościowania, stre-
fowania, wytycznych projektowych, uwarunkowań prawnych, z autorskim wpro-
wadzeniem kategorii destrukcji odwracalnej i nieodwracalnej; Nagroda Ministra 
Kultury i Sztuki – Generalnego Konserwatora Zabytków, zespołowa;

od 1994 – organizacja i współorganizacja, udział w radzie naukowej dwudziestu 
sześciu konferencji ogrodowej z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej:

•	 Drzewa w krajobrazie historycznym (1994);
•	 Sacrum w ogrodach historycznych i symbolika ich roślinności (1995);
•	 Roślinność ciągów komunikacyjnych – tradycja, współczesność i perspektywy (1996);
•	 Architektura – drzewo. Konfliktowe relacje pomiędzy drzewami a architekturą 

zabytkową (1997);
•	 Roślinność miast historycznych (ogrody i parki o strukturalnym znaczeniu dla 

układów urbanistycznych) (1998);
•	 Ekologiczne aspekty ogrodów zabytkowych (1999);
•	 Parki zdrojowe w polskiej i europejskiej sztuce ogrodowej (2000);
•	 Kontrowersyjne ingerencje projektowe i ich realizacje w ogrodach zabytkowych (2001);
•	 W poszukiwaniu nowego stylu ogrodowego (ogrody 2 poł. XX wieku i pocz. XXI wie-

ku) (2002);
•	 Ogród jako dzieło sztuki (2003);
•	 Uniwersalne kanony artystyczne w sztuce ogrodowej (2004);
•	 Ogrody architektoniczne (2005);
•	 Ogrody dendrologiczne (2006);
•	 Architektura ogrodowa (2007);
•	 Założenia rezydencjonalno-ogrodowe, dziedzictwo narodu polskiego (na tle eu-

ropejskich wpływów kulturowych) (2008);
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•	 Genius loci w sztuce ogrodowej (aspekty historyczne i współczesne) (2009);
•	 Ogrody pamięci w sztuce ogrodowej (2010);
•	 Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miast (2011);
•	 Ogrody użytkowe i ich miejsce w sztuce ogrodowej (2012);
•	 Współczesna ranga ogrodów zabytkowych (określanie wartości dzieł ogrodowych 

i ich ochrona) (2013);
•	 Współczesne zagrożenia ogrodów zabytkowych (Contemporary threats to histo-

rical gardens) (2014);
•	 Znaczenia parków miejskich w kompozycjach krajobrazowych (2015);
•	 Nowoczesne tendencje i technologie dla terenów historycznej zieleni kompono-

wanej (2016);
•	 Sacrum w komponowanej przestrzeni (Sacrum in composing space) (2017);
•	 Historical urban greenery according to changes of beauty principles (2018);
•	 Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu (2019).
1997-1998 – naukowe udokumentowanie wybitnych i uniwersalnych wartości 

manierystycznego parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej (z zespołem 
technicznej współpracy), zwieńczone w dniu 1 grudnia 1999 r. wpisem Kalwarii 
Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; Nagroda im. Św. Brata 
Alberta dla A. Mitkowskiej za doprowadzenie do wpisu Kalwarii Zebrzydowskiej na 
Listę Światową UNESCO;

Tezaurus sztuki ogrodowej (współautorstwo po 50% z Markiem Siewniakiem), 
Rytm, Warszawa – pierwsza w polskim piśmiennictwie naukowym obszerna ency-
klopedia ogrodowa, obejmująca łącznie 1575 haseł problemowych, z uwzględnie-
niem zagadnień konserwatorskich; Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia;

1998 – Kalwaria w Werkach pod Wilnem, Lettra-Graphic, Kraków – monograficz-
na prezentacja wybitnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego obiektu kalwaryj-
skiego, ze wskazaniem zasad budowania struktury krajobrazowej i cech unikatowych 
na tle kalwaryjskich tendencji europejskich;

2000 – otrzymanie tytułu profesora nauk technicznych na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej;

Kalwaria Kaszubska i park Przebendowskich w Wejherowie, Lettra-Graphic, Kra-
ków – w monografii obiektu przedstawiono zarówno dane faktograficzne, jak i cechy 
kompozycyjne architektury kościoła i kaplic kalwaryjskich, a także specyficzne ce-
chy układu przestrzennego i postaci krajobrazowej parku kalwaryjskiego. Określono 
wyjątkową pozycję zespołu rezydencjonalno-ogrodowego w całości rozplanowania 
kalwarii, z uwzględnieniem powiązań z tkanką urbanistyczną osady mieszkalnej oraz 
eksponowaniem zastanych walorów przyrodniczych miejsca. Wyznaczono charakte-
rystyczne fazy historyczno-kompozycyjne oraz nakreślono stan współczesnych za-
niedbań obiektu;

2003 – Polskie kalwarie, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – to pierw-
sze w polskim piśmiennictwie naukowym zbiorcze opracowanie dotyczące kalwarii 
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nowożytnych naszego kraju, z uwzględnieniem obiektów wielkich i wielu drobnych 
typu krajobrazowe drogi krzyżowe. Poszczególne obiekty zaprezentowano jako spe-
cjalny typ zabytkowych kompozycji parkowych, sacrum krajobrazowego, odpowia-
dającego na potrzeby funkcji pielgrzymkowych, modlitewnych i kontemplacyjnych. 
Pod względem formalnym obiekty naszkicowano na tle tendencji stylowych porów-
nywalnych typologicznie obiektów innych krajów europejskich; Nagroda Ministra 
Edukacji Narodowej I stopnia;

2006 – Kalwaria na Górze Świętej Anny. Wybitny obiekt europejskiego i polskiego nur-
tu sanktuariów kalwaryjskich, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 
– w monografii obiektu wydobyto wybitny splot wartości przyrodniczych (przyrody 
ożywionej i nieożywionej) z wartościami artystycznymi, przede wszystkim w odniesie-
niu do formowania specyficznych alei kalwaryjskich i wnętrz parkowych. Szczegółowo 
określono wpływ Kalwarii Zebrzydowskiej na kalwarię annogórską w odniesieniu do 
kształtowania krajobrazowego sacrum kalwaryjskiego i rozwiązań architektonicznych 
poszczególnych kaplic pielgrzymkowych. Obiekt ze względu na swoje szczególne wa-
lory znalazł się na polskiej liście Pomników Historii. Rozważano również szanse wnio-
skowania o jego wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;

2008 – Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, Opiekunki Rodzin w Pilicy-Bisku-
picach (z autorskim udziałem Katarzyny Hodor), Wydawnictwo OO. Franciszka-
nów-Reformatów, Kraków – Pilica – monografia sanktuarium przygotowana zo-
stała na 800-lecie zakonu franciszkanów i 5. rocznicę koronacji cudownego obrazu 
MB Śnieżnej. Walory kompleksu kościelno-klasztornego i ogrodów klasztornych 
osadzono w realiach historycznych tradycji miasta Pilica. Szeroko uwzględniono 
rangę obiektu w kształtowaniu postaci krajobrazu harmonijnego rejonu Pilicy. 
W oryginalny sposób wydobyto kulturotwórczą, prekursorską rolę franciszkanów-
-reformatów w ramach ich inwestycyjnej działalności w XVIII w., prowadzącej do 
świadomego formowania krajobrazów komponowanych o wysokich walorach es-
tetycznych;

2012 – Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. I. Od starożytności 
do renesansu, Politechnika Krakowska, Kraków;

2013 – Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. II. Od manieryzmu 
do końca XIX wieku (z autorskim udziałem Katarzyny Łakomy i Katarzyny Hodor), 
Politechnika Krakowska, Kraków – oba wyżej wymienione tomy stanowią pełny pod-
ręcznik akademicki z zakresu historii powszechnej w odniesieniu do sztuki ogrodo-
wej. Opracowany w oryginalnym autorskim ujęciu, prezentuje tendencje artystyczne 
i wartości kompozycyjne poszczególnych dzieł ogrodowych, często w odmiennych 
interpretacjach niż dotychczasowy podręcznik Longina Majdeckiego, obowiązujący 
w nauczaniu akademickim przez 40 ostatnich lat. Zgodnie z merytorycznym przygo-
towaniem autorki, w znaczącym stopniu uwzględniono w nim tendencje artystyczne 
i wybitne włoskie osiągnięcia renesansu, baroku, klasycyzmu, a także ich znaczący 
wpływ na kształtowanie ogrodów na terenach Polski;
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2015 – Historia sztuki, T. I: Od prehistorii poprzez kultury starożytne do początków 
średniowiecza – historia sztuki dla studentów „architektury krajobrazu”, zawierająca 
nurty stylowe w architekturze, urbanistyce i krajobrazach, znaczące dla współczesne-
go projektowania krajobrazowego;

2016 – Historia sztuki, T. II: Od romanizmu poprzez gotyk, renesans i manieryzm, 
barok i rokoko, klasycyzm, romantyzm i historyzm, do secesji – historia sztuki dla stu-
dentów „architektury krajobrazu”, zawierająca nurty stylowe w architekturze, urba-
nistyce i krajobrazach, znaczące dla współczesnego projektowania krajobrazowego.





Wykaz działalności

Prowadzone przedmioty autorskie

•	 Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury: projektowanie architektoniczno-
-konserwatorskie;

•	 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie: struktury wizualne; formowanie oto-
czenia; plenery malarskie, seminaria dyplomowe;

•	 Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, kierunek „architektura i urbani-
styka”: projektowanie wstępne urbanistyczne; praktyki architektura krajobrazu; 
praktyki urbanistyczne; fakultet ogrody Italii; fakultet kalwarie polskie i europej-
skie; projektowanie architektura krajobrazu; projektowanie dyplomowe;

•	 Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, kierunek „architektura krajobra-
zu”: historia architektury i sztuki ogrodowej (I, II, III, IV rok – historia architektury 
polskiej; historia architektury powszechnej; historia krajobrazów; historia urbani-
styki; historia ogrodów); konserwacja i rewaloryzacja krajobrazów (IV rok); pro-
jektowanie zintegrowane (rewaloryzacja ogrodów zabytkowych, II rok); fakultet 
kalwarie polskie i europejskie (III rok); sacrum krajobrazowe (PAT/PK); praktyki 
architektura krajobrazu (III rok);

•	 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, kierunek „architektura 
wnętrz”: historia architektury powszechnej (I rok);

•	 Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza, kierunek „archi-
tektura krajobrazu”: historia krajobrazów; teoria projektowania krajobrazowego; 
historia ogrodów; historia architektury i urbanistyki; projektowanie krajobrazowe 
(I, II rok);

•	 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, kierunek „architektura krajobrazu”: 
planowanie krajobrazów i terenów zieleni;

•	 aktualnie w strukturze studiów trójstopniowych na Wydziale Architektury Po-
litechniki Krakowskiej, kierunek „architektura krajobrazu”: historia sztuki (dla 
architektów krajobrazu) (I rok); historia sztuki ogrodowej (II, III rok); fakultet 
kalwarie polskie i europejskie (sacrum krajobrazowe) (II st. – I rok); kształtowa-
nie krajobrazu (badania naukowe dla architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej) 
(II st. – I rok); projektowania dyplomowe I oraz II stopień; opieka merytoryczna 
nad doktorantami (aktualnie dwoje doktorantów) (III st.).
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Podręczniki, autorskie materiały dydaktyczne

•	 w podręczniku akademickim: Edmund Małachowicz, Ochrona środowiska kul-
turowego, T. 1, Wrocław 1982, s. 70-165; rozdział autorstwa A. Mitkowskiej pt. 
Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego (wyd. 2, rozdział przeredagowany 
wg koncepcji E. Małachowicza, Warszawa 1988);

•	 w podręczniku akademickim Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Kra-
ków 2001, trzy rozdziały A. Mitkowskiej: Studia historyczne w architekturze krajobra-
zu, Sztuka ogrodowa (elementy typologii w ujęciu historycznym), Sacrum w krajobrazie;

•	 autorski podręcznik akademicki A. Mitkowskiej, Polskie kalwarie, 2004;
•	 także wymienione wcześniej pozycje książkowe: Model postępowania konserwatorskie-

go…, 1994 oraz Tezaurus sztuki ogrodowej, 1997/1998 – stale pełnią rolę podręczników 
akademickich dla studentów kierunku „architektura krajobrazu”; w pewnym zakresie 
również Kalwaria Kaszubska i Park Przebendowskich w Wejherowie, 2000 – jako wzor-
cowy przykład studiów historyczno-kompozycyjnych dla ogrodów zabytkowych;

•	 w pełni merytorycznie i technicznie opracowane prezentacje komputerowe 16 se-
mestralnych cykli wykładowych dla: przede wszystkim Politechniki Krakowskiej, 
kierunek „architektura krajobrazu”; oraz – studia podyplomowe konserwatorskie 
PK/PAT; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Bielska Wyższa 
Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza, Akademia Rolnicza w Szczeci-
nie; przedmioty z zakresu historii sztuki, architektury, urbanistyki krajobrazów, 
sztuki ogrodowej, teorii projektowania krajobrazowego, krajobrazów sakralnych, 
metodyki studiów i projektowania konserwatorskiego, praktycznego projektowa-
nia i rewaloryzacji ogrodów i krajobrazów zabytkowych;

•	 dwutomowy podręcznik Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, 
2012, 2013;

•	 dwutomowy podręcznik Historia sztuki, 2015, 2016.

Całościowe programy nauczania akademickiego:

•	 współautor w zespole wieloosobowym pełnego programu nauczania dla kie-
runku „architektura krajobrazu”, uruchamianego w 2000 r. na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej (studia jednolite magisterskie), Nagroda JM 
Rektora Politechniki Krakowskiej, 2001;

•	 autorka pełnego programu nauczania na kierunku „architektura krajobrazu” 
(zatwierdzonego przez Ministerstwo w „pierwszym podejściu”), studia I stop-
nia inżynierskie, Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej, 
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kierunek uruchomiony w listopadzie 2006 r.; w 2011 r. kierunek uzyskał akre-
dytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej;

•	 autorka (kierownik studium) programu studiów doktoranckich na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej na lata 1995-2000 (łącznie ok. 60 doktorantów).

Nagrody i odznaczenia

•	 nagroda Rektora PK za bardzo dobre wyniki w nauce, 1970;
•	 nagroda Rektora PK za bardzo dobre wyniki w nauce, 1971;
•	 dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, Wydział Architektury Politech-

niki Krakowskiej, nagroda Rektora za pracę dyplomową, 1973;
•	 nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej za pracę doktorską, 1978;
•	 nagroda III st. za pracę Kalwaria wambierzycka i założenia kalwaryjne na Śląsku, 

Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, 1979;
•	 wyróżnienie im. ks. prof. S. Dettloffa, Zarząd Główny Stowarzyszenia History-

ków Sztuki, 1981;
•	 nagroda Rektora PK za pracę naukową, 1981;
•	 nagroda Rektora PK za pracę naukową, 1982;
•	 nagroda Rektora PK za pracę naukową, 1983;
•	 nagroda Rektora PK za pracę naukową, 1984;
•	 nagroda Rektora PK za pracę naukową, 1985;
•	 nagroda Rektora PK za pracę naukową, 1987;
•	 nagroda Rektora PK za pracę naukową, 1989;
•	 nagroda Rektora PK za pracę naukową, 1990;
•	 nagroda Rektora PK za pracę naukową, 1992;
•	 Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej, 1992;
•	 nagroda Rektora PK za pracę naukową, za pracę habilitacyjną, 1982;
•	 nagroda zespołowa Ministerstwa Kultury i Sztuki, Generalnego Konserwatora 

Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za prace studialne. Na-
groda dla Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, w tym za Model postę-
powania konserwatorskiego…, 1996;

•	 Srebrny Krzyż Zasługi, 1998;
•	 nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy, PK, 1998;
•	 nagroda Ministra Edukacji Narodowej, zespołowa za Tezaurus sztuki ogrodo-

wej, 1999;
•	 nagroda im. św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego za doprowadzenie do wpi-

su na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Kalwarii Zebrzydowskiej, 2000;
•	 medal 55-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 2000;
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•	 nagroda zespołowa Rektora PK, II st. za uruchomienie kierunku studiów „archi-
tektura krajobrazu”, 2001;

•	 nagroda Ministra Infrastruktury I st., zespołowa za Studium uwarunkowań… 
gminy Wiślica”, 2001;

•	 nagroda Ministra Infrastruktury III st., zespołowa, za Studium i projekt rewa-
loryzacji rynku w Lanckoronie, 2004;

•	 nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za podręcznik akademicki Pol-
skie kalwarie, 2004;

•	 Złota Odznaka PK, 2004;
•	 Medal Jubileuszowy 60-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 2005;
•	 tytuł Honorowego Obywatela Gminy Lanckorona, 2005;
•	 nagroda Rektora PK zespołowa za osiągnięcia naukowe, 2013;
•	 medal Zasłużony dla PK, 2014;
•	 nagroda im. Gerarda Ciołka, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 2014;
•	 nagroda Rektora PK, zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne, 2014;
•	 medal 70-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 2015;
•	 godność członka honorowego PKN ICOMOS, 2016;
•	 Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2016;
•	 Medal złoty za długoletnią służbę, 2017.

Ekspertyzy, orzeczenia

Od początku swojej zawodowej aktywności A. Mitkowska stale współpracuje 
ze służbami konserwatorskimi naszego kraju. Chronologicznie była to współpraca 
z wojewódzkimi konserwatorami zabytków: województwa krakowskiego, wrocław-
skiego, wałbrzyskiego, gdańskiego, bielskiego, a później (po reformie administra-
cyjnej kraju) świętokrzyskiego, opolskiego, stołecznego (Warszawa), lubelskiego, 
pomorskiego (Gdańsk), małopolskiego (Kraków). Łącznie A. Mitkowska jest au-
torką ponad 160 różnej kategorii dokumentacji konserwatorskich, w tym: studiów 
historyczno-kompozycyjnych dla obiektów ogrodowych (np. parku zdrojowego 
w Ojcowie, parków zdrojowych w Lądku-Zdroju); opracowań inwentaryzacyjnych, 
m.in. typu „Białe Karty” (kaplice kalwaryjskie w Wambierzycach); ewidencji ogro-
dowych (Kalwaria Zebrzydowska, kalwaria w Wejherowie na Pomorzu Gdańskim); 
wskazań konserwatorskich dla interwencji we wnętrza i fasady zabytkowych obiek-
tów architektury (np.  kolorystyki wnętrz kościołów gotyckich Wrocławia, fasady 
kamienicy przy ul.  Św. Jana 12 w Krakowie); wytycznych konserwatorskich (Park 
Skaryszewski w Warszawie, ogród Izabeli Czartoryskiej w Puławach); konsultacji 
o charakterze interwencyjnym (np. regulacji brzegów potoku Skawinka-Cedron 
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na jej odcinku „dróżek” w Kalwarii Zebrzydowskiej czy „Ekspertyza konserwator-
ska dot. prac prowadzonych w parku dworskim w Chociwku”, gmina Czerniewice 
– opracowanie w ramach opinii sądowej, 2012); prac studialnych, a także działań 
interwencyjnych dla parku pielgrzymkowego (kalwarii) na Górze Św. Anny; kalwarii 
Kaszubskiej (w Wejherowie); koncepcji projektowych dla Pustelni OO. Bernardynów 
w Dukli; koncepcji krajobrazowej Drogi Krzyżowej braci Albertynów na Kalatów-
kach (w obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego), we współpracy z P. Patoczką.

Wśród prac tej kategorii, przygotowanych po 2000 r., znalazły się szczegółowo 
w tym miejscu wymienione: A. Mitkowska Skrócone studium historyczno-kompo-
zycyjne kalwarii na Górze Świętej Anny (woj. opolskie), 2000; A. Mitkowska (85%, 
kierownik studium), G. Schneider-Skalska, Studium projektowe przed realizacyj-
ne „Arboretum Sobieskich”, Złoty Potok, woj. świętokrzyskie, 2002; A. Mitkowska 
(współpraca K. Hodor), Studium form kompozycyjnych plenerowych kapliczek piel-
grzymkowych, 2004, dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Pilicy-Biskupicach; A. 
Mitkowska, Szczegółowe stanowisko w sprawie zawartości merytorycznej wniosku 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis krajobrazu komponowa-
nego Góry Świętej Anny (woj. opolskie, gmina Leśnica) na Listę Pomników Historii, 
2002; A. Mitkowska, konsultant do opracowania: R. Marcinek, Z. Myczkowski, A. 
Siwek, A group of unique timber churches of the 15th to 16th centuries in the histor-
ical-cultural landscape management development and spatial plan. Supplementary 
documentation to: Wooden churches of Southern Poland, 2002 (obiekt wpisany na 
Listę UNESCO); A. Mitkowska, Merytoryczne uzasadnienie wniosku Gminy Lanc-
korona i Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony o grant: „Architectural Conservation 
Grants – the Getty Grant Program, USA, Los Angeles, Kalifornia, dla obiektu: „Ze-
spół krajobrazowy centrum miasta średniowiecznego i warowni średniowiecznej 
w Lanckoronie (gmina Lanckorona, powiat Wadowice, woj. małopolskie)”, 2003; A. 
Mitkowska, Wstępna opinia projektu prac remontowych związanych z usuwaniem 
szkód powodziowych na potoku Cedron (Kalwaria Zebrzydowska – Brody), opra-
cowanego przez Małopolską Grupę Geodezyjno-Projektową SA. w ramach plano-
wanego zadania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kra-
kowie, Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu, 2003; A. Mitkowska, merytoryczny 
udział w komisji konserwatorskiej, okazjonalnej, dotyczącej umacniania brzegów 
potoku Cedron w Kalwarii Zebrzydowskiej (Światowe Dziedzictwo), Kalwaria Ze-
brzydowska – Brody, 16.09.2003; A. Mitkowska, Opinia konserwatorska dotyczą-
ca rangi kompozycyjnej alei głównej Parku Skaryszewskiego (im. I. Paderewskiego) 
w Warszawie oraz uwarunkowań i wskazań konserwatorskich dotyczących jej dal-
szego kształtowania, 2004; A. Mitkowska, Opinia dotycząca projektu rewaloryzacji 
założenia pałacowo-ogrodowego Czartoryskich, 2004; A. Mitkowska, Opinia (eks-
pertyza) dotycząca propozycji sanacji bryły kościoła parafialnego w Leńczach, woj. 
małopolskie, powiat Wadowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, 2007, dla Parafii 
w Leńczach; Studium historyczno-kompozycyjne wraz z wytycznymi planistycznymi 
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dla zespołu pałacowo-parkowego w Birczy, A. Mitkowska – opiekun merytoryczny 
pracy zespołowej Zakładu Sztuki Ogrodowej, 2010; A. Mitkowska, Opinia dotyczą-
ca wartości historycznych i kompozycyjnych zespołu pałacowo-ogrodowego Przeben-
dowskich (Keyserlingów) w Wejherowie (woj. Pomorskie) i uzasadnienia konieczno-
ści poszerzenia obszaru parkowego wpisanego do rejestru zabytków, 2010, w oparciu 
o ekspertyzę nastąpiła decyzja o poszerzeniu strefy zabytku; A. Mitkowska, Uwagi 
do decyzji o zabudowie działek przy ciągu spacerowym Młynówka Królewska w Kra-
kowie, dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów”, 2012; konsultacja merytoryczna 
opracowania: K. Łakomy, K. Hodor, K. Sych, Studium wartości krajobrazowych ze-
społu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej, 2013.

a)  teoretyczne
•	 A. Mitkowska, grant badawczy, indywidualny na studium nt. „Kalwarii 

w Wejherowie (kalwaria kaszubska) i Parku Przebendowskich w Wejherowie”, 
nr 7 T07F00217, na okres 1999/2000; rozliczony – książka opublikowana;

•	
b)  z wytycznymi konserwatorskimi, projektowymi

•	 A. Mitkowska, „Skrócone studium historyczno-kompozycyjne kalwarii na Gó-
rze Świętej Anny (woj. opolskie)”, Kraków, listopad 2000, na zlecenie Opolskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

•	 A. Mitkowska (85%, kierownik studium), G. Schneider-Skalska, „Studium 
projektowe przed realizacyjne Arboretum Sobieskich, Złoty Potok, woj. 
świętokrzyskie”, Kraków, wrzesień 2002;

•	 A. Mitkowska (współpraca K. Hodor), „Studium form kompozycyjnych ple-
nerowych kapliczek pielgrzymkowych”, Kraków, wrzesień 2004, dla Klasztoru 
OO. Franciszkanów w Pilicy-Biskupicach; 32 strony z ilustracjami;

c) ekspertyzy konserwatorskie
•	 A. Mitkowska, „Szczegółowe stanowisko w sprawie zawartości merytorycznej 

wniosku Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis krajo-
brazu komponowanego Góry Świętej Anny (woj. opolskie, gmina Leśnica) na 
Listę Pomników Historii”, Kraków, październik 2002; wpis dokonany;

•	 A. Mitkowska, konsultant do opracowania: R. Marcinek, Z. Myczkowski, A. Si-
wek, „A group of unique timber churches of the 15th to 16th centuries in the 
historical-cultural landscape management development and spatial plan. Sup-
plementary documentation to: Wooden churches of Southern Poland”, War-
szawa – Kraków 2002; obiekt wpisany na Listę UNESCO;

•	 A. Mitkowska, „Merytoryczne uzasadnienie wniosku Gminy Lanckorona i To-
warzystwa Przyjaciół Lanckorony o grant: „Architectural Conservation Grants 
– the Getty Grant Program, USA, Los Angeles, Kalifornia”, dla obiektu: „Ze-
spół krajobrazowy centrum miasta średniowiecznego i warowni średniowiecz-
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nej w Lanckoronie (gmina Lanckorona, powiat Wadowice, woj. małopolskie)”, 
Kraków 2003;

•	 A. Mitkowska, „Wstępna opinia projektu prac remontowych związanych 
z usuwaniem szkód powodziowych na potoku Cedron (Kalwaria Zebrzy-
dowska – Brody)”, opracowanego przez Małopolską Grupę Geodezyjno-Pro-
jektową SA., w ramach planowanego zadania Małopolskiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu, 
Kraków, kwiecień 2003; na zlecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków;

•	 A. Mitkowska, merytoryczny udział w komisji konserwatorskiej, okazjonalnej, 
dotyczącej umacniania brzegów potoku Cedron w Kalwarii Zebrzydowskiej 
(Światowe Dziedzictwo), Kalwaria Zebrzydowska – Brody, 16.09.2003; na zle-
cenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

•	 A. Mitkowska, „Opinia konserwatorska dotycząca rangi kompozycyjnej alei 
głównej Parku Skaryszewskiego (im. I. Paderewskiego) w Warszawie oraz uwa-
runkowań i wskazań konserwatorskich dotyczących jej dalszego kształtowa-
nia”, Kraków, czerwiec 2004; na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków; 
19 stron z ilustracjami i dokumentacją fotograficzną;

•	 A. Mitkowska, „Opinia dotycząca projektu rewaloryzacji założenia pałaco-
wo-ogrodowego Czartoryskich w Puławach, Kraków, listopad 2004; na zle-
cenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; około 20 stron 
z ilustracjami;

•	 A. Mitkowska, „Opinia (ekspertyza) dotycząca propozycji sanacji bryły kościoła 
parafialnego w Leńczach, woj. małopolskie, powiat Wadowice, gmina Kalwaria 
Zebrzydowska”, Kraków, kwiecień – maj 2007; dla Parafii w Leńczach; 13 stron 
z ilustracjami + 7 posterów dokumentacji fotograficznej, krajobrazowej.

Prace projektowe [studialne i realizacyjne, nadzory autorskie]

•	 A. Mitkowska (75%), Z. Białkiewicz, „Dokumentacja projektowa architektonicz-
no-budowlana (techniczna) remontu – odbudowy domu mieszkalnego Lanckoro-
na 115”; projekt konserwatorski, Kraków, kwiecień 1999 – realizacja;

•	 A. Mitkowska, „Kalwaria Zebrzydowska, Polska (nr 905), Projekt planu gospo-
darowania obiektem”; dokumentacja dodatkowa do wniosku RP o wpis Kalwarii 
Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Kraków – Warszawa, 
wrzesień 1999; wykonana na zlecenie Urzędu Generalnego Konserwatora Zabyt-
ków; plan przyjęty przez UNESCO/ICOMOS (decyzja o wpisie na Listę Światową 
1 grudnia 1999 r.);
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•	 A. Mitkowska (60%, kierownik tematu), G. Schneider-Skalska, „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica 
(woj.  świętokrzyskie), etap „0” – dokumentacja krajobrazowa terenów gminy”, 
Kraków, październik 1999; praca wykonana w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Te-
renów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej na 
zlecenie Urzędu Gminy Wiślica (procedura konkursowa);

•	 A. Mitkowska (55%, kierownik tematu), G. Schneider-Skalska, współpraca: M. Siew-
niak i Z. Białkiewicz, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wiślica (woj. świętokrzyskie), etap „I” – roboczy, inwentary-
zacyjno-koncepcyjny”, Kraków, grudzień 1999; praca wykonana w Zakładzie Sztu-
ki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki 
Krakowskiej na zlecenie Urzędu Gminy Wiślica (procedura konkursowa);

•	 A. Mitkowska, projekt tablicy („obelisku”) informacyjnej przy ruinach zamku 
w Lanckoronie, Kraków 2000, realizacja, odsłonięcie tablicy 16.06.2001; na zlece-
nie Urzędu Gminy Lanckorona;

•	 A. Mitkowska (60%, kierownik tematu), G. Schneider-Skalska, współpraca: 
E. Gruszczyńska, M. Siewniak, E. Nachlik, „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica (woj. świętokrzyskie), etap 
„II” – pełne studium końcowe”, Kraków, czerwiec 2000; praca wykonana w Za-
kładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobra-
zu Politechniki Krakowskiej na zlecenie Urzędu Gminy Wiślica; praca przyjęta 
13.07.2000 jako dokument obowiązujący w Gminie;

•	 A. Mitkowska (60%, kierownik tematu), G. Schneider-Skalska, współpraca: 
E. Gruszczyńska, M. Siewniak, E. Nachlik, Suplement do „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica (woj. świętokrzy-
skie)”, Kraków, styczeń 2001; praca wykonana w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Te-
renów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej na 
zlecenie Urzędu Gminy Wiślica;

•	 A. Mitkowska, nadzór autorski realizacji nawierzchni Placu Rajskiego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej – plac przed fasadą kościoła bernardyńskiego, Światowe Dzie-
dzictwo, Kalwaria Zebrzydowska, marzec – kwiecień 2003;

•	 A. Mitkowska, „Koncepcja doborów materiałowych nawierzchni ul. Piłsudskiego 
w Lanckoronie”, nadzór autorski realizacji; Lanckorona, kwiecień – sierpień 2003;

•	 A. Mitkowska, „Studium kompozycyjne do projektu rewaloryzacji płyty rynku 
w Lanckoronie – projekt koncepcyjny rewaloryzacji średniowiecznego rynku 
w Lanckoronie” (współpraca techniczna i konsultacyjna: N. Kos, E. Seweryn, 
K. Babicz, M. Wilczkiewicz-Janas), Kraków – Lanckorona, październik 2003; na 
zlecenie Urzędu Gminy Lanckorona;

•	 A. Mitkowska, „Szczegółowy nadzór autorski i konserwatorski przy wymianie na-
wierzchni chodników południowej pierzei rynku w Lanckoronie”, wraz z „Raportem 
z nadzoru”, Lanckorona, lipiec 2004; na zlecenie Urzędu Gminy Lanckorona;
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•	 A. Mitkowska (70%, kierownik tematu), K. Hodor, „Projekt studialno-koncep-
cyjny ze wskazaniami realizacyjnymi Ogrodu Maryjnego (Stacje Różańcowe) 
w Klasztorze OO. Franciszkanów w Pilicy-Biskupicach”, dla Klasztoru OO. Fran-
ciszkanów w Pilicy-Biskupicach, Kraków 2004-2005;

•	 A. Mitkowska, „Wytyczne szczegółowe dotyczące realizacji projektu rewaloryzacji 
rynku w Lanckoronie” (wskazania materiałowe do ustalenia warunków przetargu 
wykonawczego i do realizacji projektu), Kraków, styczeń – luty 2005; na zlecenie 
Urzędu Gminy Lanckorona;

•	 A. Mitkowska (55%), K. Hodor, szczegółowe nadzory autorskie realizacji „Ogrodu 
Maryjnego” w klasztorze OO. Franciszkanów w Pilicy-Biskupicach, diecezja so-
snowiecka, Pilica, marzec – czerwiec 2005; oddanie do użytku 18.06.2005;

•	 A. Mitkowska, szczegółowe nadzory autorskie i konserwatorskie realizacji rewa-
loryzacji (remontu) nawierzchni rynku w Lanckoronie, Lanckorona, czerwiec 
– grudzień 2005; na zlecenie Urzędu Gminy Lanckorona; realizacja ukończona 
z funduszy unijnych;

•	 A. Mitkowska, „Lanckorona – rynek, wskazania porealizacyjne”, Kraków, styczeń 
2006; dla Urzędu Gminy Lanckorona; 20 stron z ilustracjami.
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Agata Zachariasz*

O różnych sposobach odtwarzania  
i udostępniania natury w parkach  

od XIX do XXI wieku – zachwyt dzikością  
i rodzimością, potrzeba ochrony 

przyrody i dialogu z naturą

1. Wstęp

Natura, jej piękno, niedostępność, osobliwość, pragnienie odkrywania i zoba-
czenia, oswojenia i ujarzmienia, wreszcie potrzeba zachowania i ochrony przyrody 
towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Podróżowanie i podboje, poznawanie 
świata, wyprawy naukowe i introdukcje roślin wywarły wielki wpływ na sztukę ogro-
dową oraz przedstawianie natury w ogrodach. To również kwestia estetycznej warto-
ści natury w różnych epokach. Zainteresowanie tematyką rosło wraz z postępującymi 
zagrożeniami przyrody, ze zmianami środowiskowymi oraz decyzjami podejmowa-
nymi w związku z ochroną rozmaitych obszarów i różnymi statusami ochronnymi1.

W rozdziale pokazano wybrane zagadnienia projektowania. Opisano idee przy-
świecające projektantom ogrodów i parków planowanych dla szerokiej publiczno-
ści, ze szczególnym uwzględnieniem eksponowania przyrody. W zarysie odniesiono 
się do postrzegania natury i jej estetycznego doświadczania oraz jej przedstawiania 
w ogrodach od starożytności. Jednak zasadnicze rozważania dotyczą ostatnich około 
300 lat i koncentrują się wokół zagadnień odtwarzania i udostępniania natury w róż-
norodnych parkach. Odniesiono się też do początków eksploracji naturalnego kra-
jobrazu, przemieszczania się i podróżowania, z którymi z kolei wiąże się problem 
eksponowania przyrody w warunkach naturalnych i zapewnienia niezbędnej infra-
struktury dla użytkowników. Jest to nieodłącznie związane z rozwojem turystyki.

Zachwyt naturą, potrzeba ochrony zagrożonej przyrody i krajobrazów, zapewnienie 
miejsc odpoczynku i rekreacji leżały w XIX w. u podstaw rozwoju architektury krajobra-
zu jako odrębnej specjalności. Poczesne miejsce w XIX-wiecznym projektowaniu terenów 

* Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska.
1 Nature, Aesthetics, and Environmentalism: From Beauty to Duty, A. Carlson, S. Lintott (eds.), 

New York 2008.
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zieleni zajmuje nurt naturalistyczny, związany z idealizowanymi angielskimi XVIII-wiecz-
nymi ogrodami krajobrazowymi. W Stanach Zjednoczonych, dzięki m.in. Frederickowi 
Law Olmstedowi seniorowi i Charlesowi Eliotowi, łączono zakładanie terenów parkowych, 
rekreacyjnych z ochroną przyrody. Naturalne krajobrazy stwarzały możliwość ochrony 
jezior, lasów i terenów podmiejskich. Udostępniane, w różnym zakresie i na różne sposoby, 
stanowiły doskonałe miejsce odpoczynku i rekreacji. Chroniono również tereny naturalne 
dla przyszłych pokoleń, coraz częściej w sposób sformalizowany. Ukształtowała się także 
koncepcja parków narodowych. W projektowaniu XIX-wiecznych ogrodów mocny był 
również wzbogacony egzotycznymi roślinami historyzm, a odpowiedzią i protestem nań 
stały się takie nurty jak dziki ogród w Anglii i styl preriowy w Stanach Zjednoczonych. 
W artykule pokazano też strategie udostępniania przyrody, które przyniosły sukces, takie 
jak amerykańskie parki stanowe. Omówiono nurty późniejsze, z XX i XXI w., parki środo-
wiskowe, kierunki ekologiczne, odtwarzanie natury w miastach i podejmowanie dialogu 
z naturą. Tworzenie przez architektów krajobrazu siedlisk ze względów ekologicznych to 
działania stosowane od drugiej połowy XX w. Ukształtował się również związany z estety-
ką środowiskową kierunek badań, który koncentruje się na walorach estetycznych przyro-
dy, jak i na ich etycznych oraz środowiskowych konsekwencjach.

Zagadnienia poruszone w publikacji związane są z działalnością architektów kra-
jobrazu, którzy jako projektanci podejmują się złożonego procesu – od konsultacji, 
przez badania, planowanie, modelowanie i projektowanie. Współcześnie są to rów-
nież kwestie zarządzania krajobrazami, np. chronionymi, czy polityką krajobrazową 
dotyczącą obszarów o różnej specyfice.

2. O przekształcaniu natury

Rozważania dotyczące natury, jej przekształceń i postrzegania podejmował m.in. John 
Dixon Hunt. Przypomniał rzymskiego pisarza Cycerona, piszącego o drugiej naturze (al-
teram naturam), czyli krajobrazie przekształconym przez człowieka, w opozycji do pier-
wotnej, dzikiej przyrody, która nie została poddana zmianom2. Cyceron pisał: „Jesteśmy 
także panami wszystkich pożytecznych rzeczy na lądzie: wykorzystujemy równiny i góry, 
nasze są potoki i jeziora, my siejemy zboża i sadzimy drzewa, my podnosimy urodzajność 
ziemi doprowadzając do niej wodę, my tamujemy, regulujemy i kierujemy w inną stronę 
rzeki. Słowem, rękami naszymi usiłujemy stworzyć jakby drugi świat w świecie natury”3. 

2 J.D. Hunt, Gardens and the Picturesque: Studies in the History of Landscape Architecture, Cambridge 
1992, s. 3-4.

3 M. Tullii Ciceronis, De Natura Deorum (https://www.loebclassics.com/view/marcus_tullius_
cicero-de_natura_deorum/1933/pb_LCL268.271.xml, s. LX, 152); wyd. pol. Marcus Tullius Cicero, 
O naturze bogów, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1960.
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Druga natura, opisana przez Cycerona, rozumiana jest jako krajobraz kulturowy, również 
miejski4. Dalej Hunt odwołuje się do XVI-wiecznych Włoch, czasu, w którym ogrody 
przeżywały prawdziwy rozkwit. Wówczas sztukę ogrodów porównano do trzeciej natury. 
Jednym z autorów koncepcji una terza natura był Jacopo Bonfadio, który pisał o ogro-
dach jako o „przyrodzie ulepszonej przez sztukę”5. Później myśl tę podtrzymał Bartolo-
meo Taegio – „rośliny zaś zasadzone są tam w cudownym porządku, a w ogromnej ilości 
znajdują się tam te, które są godne pochwały, albowiem nasączają wonią powietrze, jest 
tam nieskończona wielość wymyślnych szczepów, które cudownie światu objawiają, jak 
ogromna jest umiejętność ogrodnika, który scalając maestrię z naturą sprawia, iż z obu 
rodzi się natura trzecia…”6. Zasady te widoczne są w kompozycjach ogrodowych, choćby 
wspaniałych podflorenckich willi Medyceuszy, imponujących realizacjach klasycznych 
ogrodów francuskich czy angielskich krajobrazowych7. W XVIII w. wraz z rozwojem 
ogrodnictwa krajobrazowego nastąpiło estetyczne uznanie dzikiej przyrody, a włączenie 
jej do ogrodów stało się powszechne. Związane to było z dysputami nad estetyką pięk-
na (beautiful) i malowniczości (picturesque), w tym także ogrodów, oraz wzniosłości 
(sublime) bliższej postrzeganiu natury8.

Współcześnie, wobec zagrożeń dla obecności przyrody w mieście, tematyka 
ta często jest podejmowana przez naukowców, reformatorów i projektantów. Po-
wstaje wiele nowych koncepcji, m.in. biophilic design, ecosystem services, landsca-
pe urbanism, które sprzyjają rozwiązaniom prośrodowiskowym w skali systemów 
przyrodniczych, krajobrazu i pojedynczych obiektów. Literatura przedmiotu jest 
bogata i pokazuje rozległość problematyki9. Ostatnio pisał o tym Kasper Jakubow-
ski10, omawiając szeroko sukcesję przyrody i funkcje nieużytków urbanistycznych 

4 Co przywołano m.in. w publikacji: Second nature urban agriculture. Designing productive cities, 
A. Viljoen, K. Bohn (eds.), London 2014, s. viii.

5 J.D. Hunt, op. cit., s. 3-4; J.D. Hunt, Greater Perfections: The Practice of Garden Theory, Philadelphia 
2000, tam rozdział III: The Idea of a Garden and the Three Natures, s. 32-75. Por. także: M. Tulli 
Ciceronis, op. cit.

6 B. Taeglio, Willa, tłum. J. Mikołajewski, [w:] M. Szafrańska, Ogród renesansowy. Antologia tekstów, 
Warszawa 1998, s. 235.

7 J.D. Hunt, Greater Perfections, op. cit., s. 32-75.
8 S. Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku, Warszawa 1961; The Genius of the 

Place. The English Landscape Garden (1620-1820), J.D. Hunt, P. Wilson (eds.), London 1975; A. Za-
chariasz, O różnym pojmowaniu genius loci w ogrodach, „Czasopismo Techniczne”, z. 5-A/2010, 
s. 13-30.

9 M.in. Nature, Aesthetics, and Environmentalism…, op. cit.; A. Carlson, Aesthetics and the Environ-
ment: The Appreciation of Nature, Art and Architecture, London 1999; G. Grant, Ecosystem Services 
Come To Town: Greening Cities by Working with Nature, Hoboken 2012; T. Beatley, Biophilic cities, 
Washington 2010; T. Beatley, Handbook of Biophilic City Planning & Design, Washington 2017; 
J. Nemela, Urban ecology. Pattern, processes, and aplications, Oxford 2011.

10 K. Jakubowski, Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków urbanistycznych na przykładzie terenów zie-
leni zakładanych po roku 1992, rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2018 (przy-
gotowywana do publikacji).
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na przykładzie terenów zieleni zakładanych po 1992 r. Podkreśla on znaczenie pu-
blikacji Ingo Kowarika, autora współczesnej typologii przyrody występującej w wa-
runkach miejskich11. Układ czterech natur propagowany jest przez niego od koń-
ca lat 90. XX w. Pozwala on na stworzenie ram koncepcyjnych dla różnorodności 
terenów zielonych w granicach miast, bez domyślnej konotacji wartości, które 
często są nieodłącznie związane z terminologią dzikiej przyrody12. W proponowa-
nym układzie czytelna jest opisana wyżej struktura, która początek bierze od kla-
syfikacji Cycerona. Termin „przyroda” rozumiany jest przez Kowarika nadrzędnie 
i uwzględnia wszelkie naturalne elementy oraz procesy na obszarach miejskich. 
Te cztery rodzaje różnią się zasadniczo pod względem dziedzictwa krajobrazowe-
go, interwencji człowieka i cech środowiskowych. Kowarik dzieli je następująco: 
1. Natura pierwszego rodzaju, która obejmuje pozostałości dziewiczych ekosyste-
mów, takich jak puszcze czy tereny podmokłe, które często istnieją na obrzeżach 
miast; 2. Natura drugiego rodzaju reprezentuje wiejskie krajobrazy kulturowe, 
które wynikają z transformacji dziewiczych krajobrazów przez użytkowanie ziemi 
przez człowieka, takie jak rolnictwo, ale także żywopłoty i łąki, elementy obec-
ne na peryferiach miast; 3. Natura trzeciego rodzaju to tereny zieleni urządzonej, 
takie jak ogrody, parki lub cmentarze, które zostały utworzone przez przekształ-
canie istniejących siedlisk lub odtworzenie nowych po zniszczeniu pierwotnych; 
4. Natura czwartego rodzaju pojawia się spontanicznie jako nowa miejska zielona 
przestrzeń na terenach niezagospodarowanych lub innych obszarach miejskich, np. 
poprzemysłowych, pomimo przekształceń siedlisk. Może też zostać ukształtowana 
przypadkowo przez człowieka, ale może również rozwinąć się w kierunku dzikich 
lasów miejskich.

Jako kierunek badań rozwinęła się także estetyka środowiskowa. Koncentruje się 
ona zarówno na walorach estetycznych przyrody, jak i na ich etycznych oraz środo-
wiskowych konsekwencjach. Allen Carlson, jeden z pierwszych teoretyków tej spe-
cjalności, pisał, że środowisko naturalne, o ile jest nietknięte przez ludzi, przez swoje 
walory estetyczne reprezentuje przede wszystkim pozytywny charakter, pełen wdzię-
ku, delikatny, intensywny, zjednoczony, uporządkowany, nienudny, nijaki, mdły, nie-
spójny czy chaotyczny. Uważał, że cała dziewicza natura jest zasadniczo estetycznie 
oceniana pozytywnie13.

11 I. Kowarik, Cities and Wilderness. A New Perspective, “International Journal of Wilderness”, 
Vol. 19, No 3, 12/2013, s. 32-36; I. Kowarik, Wild urban woodlands: Towards a conceptual frame-
work, [w:] New perspectives for urban forestry, I. Kowarik, S. Körner (eds.), Berlin 2005, s. 1-32.

12 I. Kowarik, Cities and Wilderness…, op. cit.
13 A. Carlson, op. cit. Por. także: S. Kaplan, R. Kaplan, Cognition and Environment: Functioning 

in an Uncertain World, New York 1983; Foundations for Visual Project Analysis, R.C. Smardon, 
J.F. Palmer, J.P. Felleman (eds.), New York 1986; S. Kaplan, R. Kaplan, L.R. Ryan, With people in 
mind: design and management of everyday nature, Washington 1998.
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3. Od starożytności przez średniowieczne pratum  
po ogrody rokokowe – o różnej interpretacji przyrody w zarysie

Historia sztuki ogrodowej pokazuje, że natura w ogrodach może być prezentowa-
na i interpretowana na wiele sposobów. Jej postrzeganie w różnych epokach przecho-
dziło rozmaite przeobrażenia. Wynika to ze specyfiki ogrodu, wydzielonego terenu 
przeznaczonego pod uprawę drzew, krzewów, roślin użytkowych lub ozdobnych, naj-
częściej ukształtowanego sztucznie, niekiedy będącego wycinkiem naturalnego kra-
jobrazu, pełniącego funkcje użytkowe lub ozdobne. W wielu językach słowo „ogród” 
pochodzi od ogradzania14. Pierwotnie była to idealizowana forma natury i symbo-
liczna postać raju. Ogród jest uwarunkowany topografią, klimatem, roślinnością 
i architekturą. To miejsce stworzone przez naturę i przez człowieka, a jego wygląd 
determinują też wzorce kulturowe, indywidualność i zdolności twórcze projektanta 
lub właściciela oraz warunki ekonomiczne.

W czasach starożytnych pojawiła się chęć odtwarzania naturalnego krajobrazu, co 
leżało m.in. u podstaw powstania jednego z siedmiu cudów świata, czyli opisanych 
przez Strabona i Diodorusa wiszących ogrodów w Babilonie. Według przekazów wy-
budował je król Nabuchodonozor II, panujący w latach 605-562 p.n.e., dla swej żony 
Amytis, tęskniącej za roślinnością i górami rodzinnej Persji. Przypuszcza się, że for-
ma ogrodów inspirowana była przez tarasowe uprawy i tradycyjny układ zigguratów. 
W pustynnym krajobrazie ogrody przypominające zielone wzgórza widoczne były dla 
podróżnych z daleka, budziły powszechny podziw i ułatwiały orientację. Zajmowały 
powierzchnię ok. 1-1,5 ha. Miały formę wznoszących się tarasów, a ich wysokość sięga-
ła 20 m. Wodę zasilającą roślinność doprowadzano z Eufratu za pomocą skomplikowa-
nego systemu nawadniającego. Tarasy obsadzono kwitnącymi drzewami i krzewami, 
m.in. modrzewiami, cyprysami, cedrami, akacjami, mimozami, brzozami, topolami 
i kasztanami. Próbowano odtworzyć naturalny górski krajobraz15.

W średniowieczu człowiek oswajał przyrodę, ujarzmiał ją i podporządkowywał. 
Usytuowana poza miastem łąka publiczna stanowiła swoistą sferę przejścia pomię-
dzy zamkniętymi ogrodami w miastach16, podmiejskimi uprawami a nienaruszoną 
przyrodą otwartych krajobrazów i lasów. Człowiek średniowiecza doceniał piękno 
14 N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; Słownik terminolo-

giczny sztuk pięknych, S. Kozakiewicz (red.), Warszawa 1976. Angielskie znaczenie słowa garden wy-
wodzi się od francuskiego jardin oraz angielskiego i niemieckiego Garten/garden/garth/yard, pocho-
dzących od słowa ‘ogradzać’, wywodzi się również od połączenia hebrajskich słów: gan (‘ochraniać’, 
‘ogradzać’) i oden lub eden (‘przyjemność’, ‘rozkosz’). Por.: Ch. Thacker, England’s Historic Gardens, 
London 1989; M. Laurie, An Introduction to Landscape Architecture, New York 1975.

15 A. Böhm, A. Zachariasz, Ogród na dachu, [w:] Problemy projektowe w kontekście nowych technolo-
gii budowlanych, Kraków 2003, s. 25-32.

16 Hortus conclusus – zamknięty ogród; tajemniczy ogród wewnątrz ogrodu, element fizyczny i sym-
boliczny średniowiecznego ogrodu.
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przyrody – bogactwem przyrody i wiernością 
odwzorowania zachwycają łąki na obrazach, na 
iluminacjach w księgach i modlitewnikach, na 
tapiseriach17.

„Przyroda ulepszona przez sztukę”18, tak pi-
sał o ogrodach Jacopo Bonfadio, XVI-wieczny 
humanista i historyk. Do transformacji rene-
sansowej przestrzeni przyczyniło się odkrycie 
perspektywy geometrycznej i optycznej. Nie 
tylko malarze, ale i ogrodnicy uznali krajobraz 
za ważny element kompozycji. Stanowił tło 
i niejednokrotnie kontrast do uporządkowane-
go świata ogrodu. Ówczesne ogrody były pełne 
architektonicznego przepychu, bujnej przyro-
dy i poszukiwań harmonii pomiędzy sztuką 
a naturą19. Andrea Palladio pisał: „Niewątpliwie 
wszystko, co natura wytwarza, podporządko-
wuje prawom harmonii i o nic bardziej się nie 
stara, jak o to, żeby wszystko, co tworzy, było 
doskonałe. A tego nie dałoby się osiągnąć bez 
harmonii, jako że bez niej brakłoby zasadniczej 
zgodności pomiędzy stworzonymi częściami20”. 
Sztuka i natura odwoływały się w ogrodach do 
wszystkich zmysłów: wzroku, węchu, smaku, 
słuchu i dotyku21. Urodę ogrodów pokazał Giu-

sto Utens (1558-1609), włoski malarz pochodzenia flamandzkiego, który w latach 
1599-1602 namalował w willi di Artimino serię osiemnastu malowideł (do dziś 
przetrwało czternaście) w kształcie połowy koła, przedstawiających znaczące za-
łożenia ogrodowe w krajobrazie z okolic Florencji. Na perspektywach z lotu ptaka 

17 S. Kobielus, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, 
Kraków 2006; P. Kulesza, Szata roślinna w krajobrazach malarstwa niderlandzkiego XV wieku, 
Lublin 2011.

18 J.D. Hunt, Gardens and the Picturesque…, op. cit., s. 3-4.
19 M. Szafrańska, Ogród renesansowy. Antologia tekstów, Warszawa 1998; M. Szafrańska, Ogród rene-

sansowy. Źródła do teorii sztuki ogrodowej XV-XVI wieku, „Teka Komisji Urbanistyki i Architek-
tury”, T. XX, s. 147-157; M. Szafrańska, Parki krajobrazowe XVI wieku, [w:] Sztuka a natura, Mate-
riały Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice 1991, s. 265-281; M. Szafrańska, 
Ogród i las. Naturalistyczne bezdroża XVIII-wiecznej sztuki ogrodowej, [w:] Sztuka XVII  wieku 
w Polsce, Materiały Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1994, s. 177-190.

20 L.B. Alberti, O architekturze, [w:] Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 
1500 roku, wybrał i oprac. J. Białostocki, Gdańsk 2001, s. 346.

21 M. Szafrańska, Człowiek w renesansowym ogrodzie, Kraków 2011, passim.

Il. 1. Godzinki księcia de Berry – 
Modlitewnik (bracia Limbourg), 

kwiecień, pocz. XV w. (by Limbourg 
brothers – R.M.N./R.-G. Ojéda, Public 
Domain, https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=108565 – 
dostęp: 09.2019)
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widać m.in. ogrody: Boboli, przy Villi Medici w Castello, Cafagiolo czy Il Treb-
bio. Utens odwzorował kompozycje ogrodów, detale i osadzenie w krajobrazie. 
Ważnym elementem kompozycji nadal była łąka kwietna, dziedzictwo antycznego 
i średniowiecznego pratum. Uzupełniały ją często zwarte boskiety, z ich regularno-
ścią i porządkiem, czy naturalny las sytuowany na obrzeżu. Manieryzm, który poja-
wił się w sztuce XVI i XVII w., przełamał kolejne tradycje. Ze swoją skomplikowaną 
kompozycją, wytwornością i świadomym wyrafinowaniem form, wykorzystaniem 
deformacji, stworzył w ogrodach nowe postrzeganie natury. Swoistym fenome-
nem był zagadkowy ogród Parco dei Mostri, zwany też Sacro Bosco, w Bomarco, 
stworzony dla Piera Francesca Orsiniego (1523-1584). Odrzucono w nim wszelką 
geometrię. Wyobrażał drogę człowieka przez las pełen potworów, bogów, zwierząt, 
sfinksów, stworów mitycznych i niezwykłych budowli, co symbolizowało pułapki 
i namiętności życia. Kolejne sekwencje krajobrazów stanowiły wyobrażenia grozy 
i zmagań sił natury. Niektóre sceny zostały zaczerpnięte z romantycznego poematu 
Orlando Furioso autorstwa Ludovico Ariosto, inne z dzieł Dantego Alighieri i Fran-
cesca Petrarki. Trasę wędrówki zamykało stojące samotnie chrześcijańskie tempiet-
to, które dawało możliwość ucieczki i schronienia przed tymi strasznymi siłami22.

W topos ówczesnego ogrodu wpisał się intrygujący program ikonograficzny, 
gra iluzji, niekonwencjonalność pomysłu, efekt zaskoczenia i niespodzianki. Nie-
pokojący świat, tworzony w manierystycznych ogrodach, oprócz kontrolowanej 

22 V. Vercelloni, European Gardens, New York 1990, s. 72.

Il. 2. Bujność przyrody w bogactwie łąki pokazana na tapiserii Jednorożec  
w rajskim ogrodzie, The Cloisters, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
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grozy uzupełniały wielokrotnie efekty komiczne. Często wykorzystywano sztucz-
ki mechaniczne, zwłaszcza związane z wodą. Z końcem XVI w. w całej Europie 
słynne było wspaniałe Pratolino nieopodal Florencji – ponad 200-hektarowy ogród 
z willą, usytuowany na łagodnym stoku Apeninu, stworzony przez Francesco I de-
’Medici (1541-1587) w latach ok. 1569-1581 oraz prawdopodobnie przez inżyniera 
i architekta Bernarda Buonotalentiego (1536-1608). W ogrodzie podziw budziły 
urządzenia hydrauliczne, sztuczki wodne, automaty oraz groty imitujące kopalnie, 
w których wydobywa się metale. Można tam było zobaczyć korale i najszlachet-
niejsze kamienie. Takie rozumienie sekretnych treści jaskiń łączyło się z renesan-
sowym pojmowaniem i odkrywaniem świata oraz rozwojem nauk przyrodniczych. 
Jak pisze Waźbiński, współcześni badacze widzieli w tym zespole „ilustrację pasji 
poznawczych medycejskiego władcy, opartą na dwóch wzajemnych dopełniających 
się toposach: Sztuki i Natury”23. Podkreślano też literacki rodowód i teatralny cha-
rakter Pratolino24.

Veduta Utensa pokazuje ogród, który rozpościera się na zalesionym stoku. W pełni 
wykorzystano tu naturalne ukształtowanie terenu, a cechą wyróżniającą się jest ma-
lowniczość, zwłaszcza mocno naturalny układ czytelny jest na obrzeżach ogrodu, przy 
ogrodzeniu. Na osi założenia usytuowano willę z tarasem ramowanym balustradą. Oś 
podkreślona została szeroką aleją, ramowaną murem z nieobrobionych kamieni, z któ-
rych tryskały źródła. W bogatym programie znalazły się też fontanny, kaskady, groty, 

23 Z. Waźbiński, Willa medycejska w Pratolino uratowana, „Ochrona Zabytków”, z. 1-2, 1992, s. 67.
24 Ibidem, s. 65-70.

Il. 3. Willa Medicich Pratolino, Giusto Utens, jeden z obrazów z willi Artimino, kolekcja Museo  
di Firenze com’era (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pratolino_utens.jpg – dostęp: 09.2019)
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zbiorniki wodne, polany z posągami i sztuczne wzgórza, a wśród nich Parnas25. Auto-
maty wygrywały muzykę i wydawały dźwięki imitujące okrzyki mitologicznych postaci 
Sylena, Pana i Syrinks oraz zwierząt. Amfiteatralnie ukształtowany teren za domem 
zdominowany został przez ogromny posąg Apenninusa siedzącego na skale (rzeźba 
przypisywana Giovanniemu da Bologna, 1579-1580), który powstrzymuje potwora 
przed wynurzeniem się z wody. Za posągiem trzy alejki prowadziły do labiryntu, za 
którym znajdowała się fontanna pełniąca funkcję zbiornika. Również i inne dzieła wło-
skie pokazują, jak ważna była dzika natura, układ krajobrazowy, nieformalny26. Często 
geometryczną kompozycję ogrodu okalały rozległe parki, np. w willi Lante w Bagnaia.

We Włoszech barokowy ogród stanowi bezpośrednią ewolucję form renesanso-
wych, pełnych architektonicznego przepychu, bujnej przyrody i poszukiwań harmo-
nii pomiędzy sztuką a naturą. Często stosunkowo nieduże regularne ogrody z ta-
rasami i grotami wydawały się zagubione w ogromnych, otaczających je parkach. 
Wyjątkowa topografia Włoch (tereny pagórkowate) sprzyjała malowniczości i eks-
ponowaniu natury, a wspaniałe efekty, m.in. w manipulowaniu wodą, uzyskiwano 
często przez wykorzystywanie możliwości technicznych. Początek XVII w. przyniósł 
spektakularne rozwiązania willi Aldobrandini, Garzoni oraz Caserta, których ogrody 
stały się swoistym barokowym spektaklem wrażeń, teatralności i efektów iluzorycz-
nych, po części wykorzystując warunki naturalne i inspirowane naturą. Klasyczny 

25 Parnas – w ogrodach sztuczna góra, kopiec, z którego można było podziwiać widoki. Nazwa po-
chodzi od góry w środkowej Grecji, w starożytności uznawanej za siedzibę Apollina i muz, a także 
miejsce kultu Dionizosa. Górę Parnas z grotami przedstawił w swym dziele Les Raisons des Forces 
Mouvantes (1615) Salomon de Caus. Zdobiona była posągami, które symbolizowały rzeki, a szczyt 
wieńczył skrzydlaty Pegaz. Pomysł ten zastosował Caus w ogrodzie w Somerset House w Anglii, 
a za inspirację posłużył mu Parnas w Pratolino.

26 M. Szafrańska, Parki krajobrazowe…, op. cit., s. 265-281; M. Szafrańska, Ogród i las…, op. cit., s. 177-190.

Il. 4. Włoskie ogrody słynęły ze sztuki manipulowania wodą. Pratolino wyróżnia się posągiem 
Apenninusa siedzącego na skale, jednym z niewielu zachowanych elementów tego wspaniałego 

ogrodu. Wrażenie robi też kaskada w ogrodzie willi Garzoni, gdzie elementem kompozycji są skały, 
groty i niezwykłe, fantastyczne zwierzęta będące skrzyżowaniem ptaków i smoków.  

Fot. M. Zachariasz i A. Zachariasz
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rzymski ogród barokowy reprezentuje Villa Aldobrandini we Frascati w Lazio27. 
W latach 1598-1603 założenie wykreowali Giacomo Della Porta, a po jego śmier-
ci Carlo Maderna i Domenico Fontana. Villa Aldobrandini posiada niepowtarzalny 
genius loci. Malownicze ukształtowanie na równomiernie pochylonym stoku, roz-
ległym, opadającym w kierunku Rzymu, współtworzy kompozycję opartą na ele-
mentach architektonicznych. Groźna natura znajduje odzwierciedlenie w wodnym 
teatrze oraz efektach hydraulicznych28. Tak opisał założenie John Evelyn, angielski 
pisarz, ogrodnik i polityk: „W jednym z tych teatrów wodnych znajduje się Atlas, 
wyrzucający strumień wodny na niewiarygodną wysokość, a także inne monstrum, 
wydające na rogu straszliwe ryki, a przede wszystkim wyobrażenie burzy niezwy-
kle jest naturalne – z tak gwałtownym deszczem, wiatrem i grzmotami, jakby się 
człowiek sam znalazł pośród dzikiego huraganu”29. U schyłku XVII w., kiedy zaczęto 
krytykować przesadę i przepych baroku, zasłynęła arkadyjska Accademia dell’Arca-
dia (czy też Il Paradiso lub Bosco Parafio), której celem miała być odnowa życia lite-
rackiego, odnowa „dobrego smaku” i ukrócenie barokowych wynaturzeń. Akademia, 
ufundowana w Rzymie w 1690 r. jako odgałęzienie akademii założonej przez królową 
Krystynę w Szwecji (1632-1654), stała się jednym z najsłynniejszych włoskich towa-
rzystw literackich. Również w dziedzinie estetyki była reakcją na barok, propagu-
jąc powrót do piękna klasycznego. Jej członków nazywano arkadyjskimi pasterzami, 
gdyż propagowali naturalną prostotę Arkadii w sferze życia, zachowania, twórczości 
artystycznej. Akademia posiadała ogród, zaprojektowany przez Antonio Canerariego 
(1725), usytuowany na pochyłości Janikulum, pomiędzy Via di S. Pancrazio. Cen-
trum ogrodu stanowiły barokowe schody prowadzące do małego teatru. W ogrodzie 
znajdowały się też dwa tarasy, z rzadka osłonięte sosnami i cyprysami, ze skromną 
fontanną, na końcu których ulokowano casino30 (znane też jako Villa degli Arcadi). 
Pozostałą część ogrodu stanowiły leśne polany z fontannami31.

Apogeum podporządkowania natury człowiekowi stanowią francuskie barokowe 
ogrody rezydencjonalne. Pałac, punkt centralny tych zespołów, organizował prze-
strzeń. Tradycyjny barokowy układ z avant-court – z przeddziedzińcem, poprzedza-
jącym cour d’honneur, czyli reprezentacyjny dziedziniec pałacu, wykształcił charak-
terystyczny typ założenia entre cour et jardin, czyli „między dziedzińcem a ogrodem”. 

27 The Oxford Companion to Gardens, G. i S. Jellicoe, P. Goode, M. Lancaster (eds.), Oxford 1991, s. 8; 
T.L. Ehrlich, Pastoral Landscape and Social Politics in Baroque Rome, [w:] Baroque garden struc-
tures: emulation, sublimation, subversion, M. Conan (ed.), Washington 2005, s. 131-181.

28 M. Azzi Visentini, Ogród barokowy, [w:] Ogród. Forma. Symbol. Marzenie, katalog wystawy, 
M. Szafrańska (red. nauk.), Warszawa 1998, s. 105-121.

29 J. Evelyn, Diary, 4-5 maja 1645, [za:] Najpiękniejsze ogrody świata, C. Holmes (red.), Warszawa 
2002, s. 46.

30 Casino (wł.), ozdobna loża, pawilon, mały domek; termin wiązany przede wszystkim z XVI-XVIII-
-wiecznymi ogrodami włoskimi, ale stosowany również dla budynków w angielskich ogrodach.

31 The Oxford Companion to Gardens…, op. cit., s. 21; A. Böhm, A. Zachariasz, Architektura krajobra-
zu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski, T. I: a-d, Warszawa 1997, s. 42.
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Nastąpiło przejście od kompozycji statycznej do dynamicznej, a rezydencja stanowiła 
punkt, w którym zbiegają się wszystkie osie prostopadłe oraz przekątne, tak cenione 
w baroku. Ważna stała się dynamika kompozycji, dostosowana do ruchomego ob-
serwatora, realizowana przez nagłe zmiany kierunków i ekspozycję określonych wi-
doków i perspektyw, również przez stosowanie schodów i ramp. Tatarkiewicz pisał, 
że „ideałem Kartezjusza było wszelkie własności rzeczy wywieść z kształtu i ruchu, 
całą przyrodę rozważać wyłącznie geometrycznie i mechanicznie”32. Projektowanie 
ogrodu łączyło się ze świadomym wyborem perspektywy linearnej, geometrycznej 
konstrukcji, narzucającej określony sposób jego odbioru. Stało się świadomym ope-
rowaniem różnorodnie kształtowaną przestrzenią. Ważne stały się linie, kąty i kolo-
rowe powierzchnie. W baroku dokonała się w ogrodach ważna strukturalna transfor-
macja, która wynikała z przejścia od perspektywy krótkiej do długiej dynamicznej. 
Znikały układy ograniczone, oparte na kwadratach, a celem stawała się nieskończo-
ność i bezkresne perspektywy. Ozdobne partery kwiatowe, architektonizacja roślin-
ności w postaci szpalerów i żywopłotów czyniły naturę podporządkowaną geome-
trii33. Nastąpiło powtórne rozważenie relacji ogrodu i krajobrazu. Stosowano też aha 
(ha-ha) – rodzaj ogrodzenia, podobnego do fosy, niewidocznego, które stanowiło 
granicę założenia parkowego34. Zalecał je także Antoine-Joseph Dezallier d’Argenvil-
le w La Theorie et la pratique du jardinage35. Znajomość zasad optyki i dramatyzowa-
nie struktury to czynniki wpływające na postać ogrodów barokowych. Na znaczeniu 
zyskiwały monumentalne szerokie aleje oraz kontraleje, przecinające i podporząd-
kowane pierwszym, dające w efekcie układy gwiaździste. Aleje, ramowane gładkimi 
ścianami szpalerów, kierowały wzrok w bezkresne perspektywy. Ważne stały się rów-
nież lustra wodne. Płaszczyzny wody na różnych poziomach sprzyjały uzyskiwaniu 
efektów zwierciadlanych, potęgujących wrażenie przestrzenności, nieskończoności, 
i nadawały wnętrzom głębi. Srebrzyste płaszczyzny kanałów i basenów, w różnych 
perspektywach, stanowią oprawę dla odbicia pałacu lub po prostu odbijały chmury 
i niebo36. Charles Perrault pisał, że woda jest duszą ogrodów, bez której ogrody zdają 
się być martwe37.

32 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. 2, Warszawa 1988, s. 47.
33 M. Baridon, The Scientific Imagination and the Baroque Garden, “Studies in the History Gardens 

& Designed Landscapes”, Vol. 18, No 2, April – June 1984, s. 5-19.
34 Z francuskiego saut de loup – ‘skok wilka’. Aha wywodziło się od XVII-wiecznego francuskiego 

wynalazku wojskowego niewidocznej przeszkody.
35 A.-J. Dezallier d’Argenville, La Théorie et la pratique du jardinage, Paris 1722.
36 A. Zachariasz, Ogród barokowy – potrzeba okazałości. Natura ujarzmiona i nieskończoność per-

spektyw, [w:] Ogrody – zwierciadła kultury. Zachód, L. Sosnowski, A. Wójcik (red.), Kraków 2008, 
s. 190-221.

37 Ch. Perrault, Porównanie starożytnych i nowożytnych w tym co dotyczy sztuk i nauk, 1687, 
tłum. K. Secomska, [w:] Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce. 1600-1700, wybrał i opracował 
J. Białostocki, red. naukowa i uzupełnienia M. Poprzęcka i A. Ziemba, Warszawa 1994, s. 570.
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38Utrwalony wówczas wzorzec rezydencji naśladowany był później wielokrotnie. 
W ogrodzie absolutnym architektonizacja przestrzeni sprzyjała ignorowaniu upływu 
czasu. Georg W.F. Hegel (1770-1831) pisał: „W ogrodach, tak jak w budynkach, głów-
ną rzeczą jest człowiek. (…) Natomiast element regularności w ogrodach nie ma na 
celu sprawiania jakichś niespodzianek, lecz pozwala człowiekowi, tak jak powinno 
być, wystąpić w zewnętrznym otoczeniu przyrody jako osoba główna”39. Ten zge-
ometryzowany świat często osadzony był w pagórkowatym czy wręcz górskim kra-
jobrazie, co potęgowało kontrasty, wywoływało efekt zdumienia, stwarzało wrażenie 
panowania nad przyrodą. Z drugiej jednak strony niejednokrotnie potęga natury, 
pierwotna i nieokiełznana, potrafiła zdominować mocny, formalny układ ogrodu.

Jednak nawet w tym zgeometryzowaniu i tej nieskończoności barokowych dzieł 
pojawia się odwieczny w ogrodzie motyw tajemnicy. Sekret, niespodzianka, ukryty 
symbol i mistyka budują podstawowy kanon sztuki ogrodowej. Misterium zjawisk 
przyrodniczych, sfera nieprzewidywalna z pogranicza bytów udowadnia, że każdy 
z ogrodów kryje tajemnicę.

Te monumentalne i wymagające ogromnych nakładów finansowych i pracy 
dzieła sztuki ogrodowej wraz z upływem czasu i mody coraz częściej były kryty-
kowane. Często pycha twórców była upokarzana przez niezrozumienie natury i jej 
procesów. Louis Saint-Simon pisał w pamiętnikach, że Wersal powstał „w okolicy 
smutnej i niewdzięcznej, bez widoków, lasów, wody, ziemi, bo wszystko to tylko 
piaski ruchome i bagna”. Pisał też, że ogrody wersalskie zostały stworzone przez 
króla, któremu „podobało się ujarzmić naturę kosztem sztuki i pieniędzy”, „któ-
rych przepych zdumiewa, ale jałowość odpycha, pozbawione są również dobrego 

38 L. Mumford, The City in History. Its origins, its transformations, and its prospects, London 1991, s. 429.
39 G.W. Hegel, Wykłady o estetyce, T. I, Warszawa 1964, s. 398.

Il. 5. Główna oś kompozycyjna ogrodu 
w Wersalu. Widoczna dynamiczna długa 

perspektywa przez basen Latony, aleję 
z tapis-vert, basen Apollina i długi kanał 
ramowany drzewami. Fot. M. Zachariasz

Il. 6. Ujarzmianie natury – machina hydrauliczna w Marly, 
zasilająca wielkie fontanny w Wersalu. 14 kół wodnych 

i 253 pompy tłoczyły wodę z Sekwany przez 6 km. 
Skonstruowano je ogromnym kosztem w latach 80. XVII w. 

po wcześniejszych niepowodzeniach38. Widok machiny  
w Marly, P.-D. Martin, 1723 (https://es.wikipedia.org/

wiki/Archivo:Machine_de_Marly.jpg – dostęp: 09.2019)
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smaku”. „Do chłodnego cienia dojść można tylko przez szeroką strefę rozżarzoną 
słońcem, za którą, gdziekolwiek byśmy się znaleźli, nie ma nic innego, jak tylko 
ścieżki wiodące w górę lub z góry (…). Żwir pali stopy, ale bez niego grzęzłoby 
się w piachu albo w najczarniejszym trzęsawisku. Gwałt, zadany co krok naturze, 
odpycha mimo woli. Wody zebrane zewsząd sztucznie, gęste, zielone i błotniste, 
wydzielają wilgoć niezdrową i zapachy jeszcze gorsze. Efekty osiągnięte przez nie 
są wspaniałe, z tym, że wymagają troskliwej opieki; w rezultacie całość wywołuje 
podziw, lecz nie zachęca do przebywania”. Potem także nie szczędził ostrych słów: 
„Wersal Ludwika XIV, owo arcydzieło tak kosztowne i w tak złym guście, gdzie 
zmiany drzew i sadzawek pożarły sumy nieprzebrane. (…) Parki i aleje, wszystko 
sadzone sztucznie, nie są ukończone. Zwierzyny ciągle trzeba dodawać nowej; ko-
pać niezliczoną ilość kanałów długości czterech czy pięciu mil; wreszcie budować 
mury, które otaczają tę jakby małą prowincję wśród najsmutniejszego i najbrzyd-
szego krajobrazu świata. (…) Wody jednak brakowało mimo wszystkich wysiłków 
i rzeźbione fontanny stały suche, a i teraz jeszcze suche stoją nieraz, mimo wiel-
kiego mnóstwa rezerwuarów i przewodów, których założenie i przeprowadzenie 
tyle kosztowało w terenie piaszczystym i bagnistym”. Saint-Simon krytykował też 
pobliskie Marly: „Lasy całe sprowadzano ciągle z Compiègne albo z jeszcze dal-
szych okolic już jako stare drzewa, z których trzy czwarte usychało i które zaraz 
zastępowano nowymi”40.

Nie tylko taka krytyka, ale poszukiwanie nowego rodzaju piękna, w którym na-
tura miała coraz większy udział, pojawiały się coraz częściej. Zapowiedź nowej ro-

40 L. Saint-Simon, Pamiętniki, T. 1, Warszawa 1984, s. 50-54.

Il. 7. Rezydencja i ogród na tle górskiego krajobrazu – zderzenie krajobrazu naturalnego  
i kulturowego: a) Isola Bella na jeziorze Maggiore, druk Marc’Antonio Dal Re, 1726; b) Linderhof, 

1870-1877, proj. Georg Dolman – siedziba króla bawarskiego Ludwika II, odzwierciedla fascynację 
Ludwika II absolutystyczną monarchią króla Francji Ludwika XIV i siedzibą wersalską  

(https://www.ammergauer-alpen.de/oberammergau/en/Media/Touren/Cycle-tour-Ettal-Abbey- 
and-Linderhof-Palace – dostęp: 09.2019)

a) b)
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dzajowo kompozycji dała się odczytać w stylu rokoko, który przez swoją kapryśną 
formę dążył do zacierania sztywnych i regularnych układów. Nowe idee, stojące 
u początku późniejszych ważnych przemian, związane z przesłaniem powrotu 
człowieka do natury, pokazują obrazy Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonarda 
czy Françoisa Bouchera. Rokoko charakteryzowała elegancja, asymetria i kontro-
lowana swoboda, często chęć zaskoczenia, stąd stosowanie elementów dziwacz-
nych. Pojawiło się również zapotrzebowanie na egzotykę. Związki z Chinami, ich 
architekturą i ogrodami zapoczątkowała publikacja Gezantshamp… an den grooten 
Tartarischen Cham41 z 1655 r., autorstwa Johana Nieuhofa, holenderskiego posła 
na dworze cesarskim w Pekinie. Dzieło, wkrótce opublikowane w Anglii, Francji 
i Niemczech, zawiera liczne ilustracje z codziennego życia, budowle, rośliny i kra-
jobraz. W Anglii w 1692 r. ukazała się praca Williama Temple Upon the Garden 
of Epicurus, pokazująca chińską estetykę i jej szczególną symetrię komponowa-
nych układów42. Znalazło się tam pojęcie Sharawadgi (Shrawaggi) – pseudochiński 
termin proponujący nowe oryginalne elementy: niespodziankę i nieregularność. 
We Francji ukazały się publikacje jezuitów opisujących ogrody chińskie: Jeana- 
-Baptiste’a Du Halde’a (1735) i Jeana-Denisa Attireta (1743)43. Ten ostatni opisywał 
zwiedzane ogrody pałacowe. Wspominał ich góry i doliny, pawilony i groty, lustra 
jezior, marszczone podmuchem wiatru z wyspami i skałami, łukowate mostki, bę-
dące schronieniem dla łodzi, menażerie i stawy z rybami, wszystko, co składało się 
na swobodny, nieregularny ogród, naturalny krajobraz z jego różnorodną scenerią. 
W ogrodach uwidaczniały się zmiany, następowało pęknięcie na obrzeżu, a nerwo-
wa i giętka linia ścieżek poszukiwała odmiennej estetyki. Przejawiało się to w rów-
nież w stosowaniu elementów dziwacznych i śmiesznych (np. bizarrenes44), które 
od renesansu, a zwłaszcza w manieryzmie, baroku i rokoku pojawiły się w ogro-
dach. Za takie uznawane były m.in. sztuczne skały czy groty. Natura nieujarzmiona 
wkraczała do ogrodów, a z czasem stała się zasadniczym wzorem do projektowania 
i częścią kompozycji.

41 J. Nieuhof, Gezantshamp… an den grooten Tartarischen Cham, 1655, [za:] Ch. Thacker, The History 
of Gardens, London 1979, s. 172-176. Por. także: V. Vercelloni, op. cit., s. 58.

42 W. Temple, Upon the Gardens of Epicurus, with other XVIIth century garden essays, 1692; Sir William 
Temple upon the gardens of Epicurus, with other XVIIth century garden essays, London 1908.

43 J.B. Du Halde, Description géografique, historique, chronologique, politique et physique de l’Em-
pire de la Chine et de la Tartarie Chinoise, Paris 1735. We Francji ukazały się Letters édifiantes… 
Ecrites des missions étrangéres de le Compagnie de Jesus, Paris 1749, które przetłumaczone przez 
H. Beaumonta (Josepha Spence’a) zostały wydane w 1752 r. w Anglii pod tytułem A Particular 
Account of the Emperor of China’s Gardens near Pekin. Znalazł się tam również list J.D. Attireta 
(z 1743 r.), francuskiego jezuity, malarza, który przebywał w Pekinie i poznał ogrody cesarskie, 
[za:] The Oxford Companion to Gardens…, op. cit., s. 25.

44 Bizarre (franc.) – kapryśny, dziwaczny, śmieszny; bizarre (ang.) – dziwaczny; za takie uznane były 
m.in. sztuczne skały czy pawilon w kształcie złamanej kolumny.
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4. Podróżowanie jako inspiracja  
do kreowania różnych krajobrazów w ogrodach

Podróżowanie, oglądanie różnych krajobrazów, roślin i architektury, estetyczne 
doświadczanie natury, podobnie jak eksplorowanie w celach naukowych, dawało in-
spiracje właścicielom i twórcom ogrodów od czasów najdawniejszych. Niekiedy na-
stępowało to na skutek wypraw wojennych i podbojów. Tak odtwarzano krajobrazy 
kulturowe w willi cesarza Hadriana w Tibur (Tivoli, zbudowana w latach 118-134)45, 
która powstała w efekcie podziwu imperatora dla Grecji i Rzymu, oglądanych podczas 
objazdu imperium. Antyczne krajobrazy naśladowane były w angielskich ogrodach 
swobodnych od XVII w. Fascynujące były również ogrody chińskie, które inspirowa-
ły rozplanowaniem, krajobrazem i umiejętnością kreowania widoków, stosowaniem 
widoków zapożyczonych oraz wykorzystaniem elementów naturalnych, takich jak 
skały i groty (czasem sztuczne)46. Sięgano też po krajobrazy naturalne, a ogrodowe 
pejzaże urozmaicano roślinnością introdukowaną. Pojawiały się próby odtwarzania 
siedlisk, np. ogrody amerykańskie47. Związane to było z kompozycją i kreowaniem 
w nich różnych scen. Podróżowali też ogrodnicy, a wyprawy te stanowiły element 
kształcenia zawodowego projektantów ogrodów. Odwiedzali oni słynne ogrody, od-
bywali praktyki, oglądali krajobrazy, a często wrażenia rejestrowali w postaci rapor-
tów i artykułów w prasie profesjonalnej czy w pamiętnikach48.

Poznawanie świata, dążenie do zdobycia wiedzy i doświadczenia splatało się z tra-
dycją Grand Tour, czyli tzw. Wielkiej Podróży. Popularne stały się wtedy podróże 
po Europie49 i do Azji Mniejszej. W Europie odwiedzano przede wszystkim Anglię, 
Francję, Niemcy, Szwajcarię, Włochy i Grecję. Wyprawa taka stanowiła jeden z ele-
mentów wykształcenia przedstawicieli najwyższych warstw społecznych. Popularna 
była od połowy XVII do końca XVIII w. Trasy podróży, miejsca, do których zmie-

45 A. Jennings, Roman Garden, London 2006, s. 40-41.
46 Uznawano, że Chińczycy zbadali oddziaływanie budowy i nastroju gór na psychikę i nikt tak jak 

oni nie potrafi odczytywać ich ukrytego piękna. Skały o dziwnych kształtach, nieregularnych for-
mach – sztuczne i naturalne – wraz z budowlami stanowiły główną atrakcję tamtejszych ogrodów. 
Tworzenie sztucznych skał uznawano za szczególną sztukę. Por. A. Zachariasz, Chińska sztuka 
ogrodowa jako źródło inspiracji dla ogrodów Zachodu, [w:] Geneza sztuki ogrodowej i współczesnego 
krajobrazu Chin, Kraków 2016, s. 167-205.

47 A. Zachariasz, O upamiętnianiu miejsc, wydarzeń, osób i zwierząt w historycznych i współczesnych 
ogrodach i parkach, „Czasopismo Techniczne”, z. 2-A/2012, s. 51-70.

48 Np. H. Jancke, Travel Report: An Apprenticeship in the Earl of Derby’s Kitchen Gardens and Green-
houses at Knowsley, J. Wolschke-Bulmahn (red.), tłum. M. Hale, Washington 2013.

49 Obowiązkowa wtedy trasa Grand Tour to wyprawa obejmująca: stolice europejskie, szlak nad-
reński w Niemczech, Alpy Szwajcarskie, południową Francję, zamki nad Loarą, Italię i Grecję, 
[za:]  B.  Stępniewska, Rezydencje na Śląsku w XVIII wieku. Pałace, ogrody i parki krajobrazowe, 
Wrocław 1993, s. 8.
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rzano, zmieniały się. Chętnie odwiedzane Włochy w czasach rewolucji przemysłowej 
utraciły swoją od stuleci uprzywilejowaną pozycję. Do rozpowszechnienia zaintere-
sowań ogrodami i krajobrazami przyczynił się Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). 
Dotyczyło to przede wszystkim gór, które zaczęto traktować jako kolebkę intelektu-
alnej wolności i wizualny przejaw nowych ideałów politycznych, wpisanych niejako 
w topografię. Jednocześnie pragnienie bardziej „naturalnego” podejścia do ogrod-
nictwa, które pojawiło się w Anglii, zyskiwało silne poparcie na kontynencie50. Duży 
wpływ wywarło też pięciotomowe dzieło Theorie der Gartenkunst (1779-1785) autor-
stwa Christiana Caya Lorenza Hirschfelda, opublikowane w tym samym czasie po 
niemiecku i francusku51.

W procesie tworzenia kompozycji krajobrazowych projektanci wykorzystywali 
poznane z autopsji krajobrazy. William Kent (1685-1748), z wykształcenia malarz, 
jako pierwszy traktował ogród jak fragment oraz integralną część otaczającego kra-
jobrazu. Znał krajobraz i architekturę Włoch, gdzie przebywał w latach 1716-1719, 
wysłany przez swego mecenasa lorda Burlingtona. Doświadczenia tam nabyte wyko-
rzystał w Anglii. Wprowadził do ogrodów rośliny zimozielone, które zestawiał z liścia-
stymi. Stosował grupy drzew, kontrastował naturalne elementy, wyzyskiwał światło-
cień, wciągał do kompozycji ogrodowej otaczający krajobraz, stosując aha. Upodobał 
sobie sceny pastoralne, takie jak na swoich obrazach przedstawiał Claude Lorrain52. 
Kolejny wielki twórca – William Chambers (1723-1796) – zasłynął z wprowadzenia 
do ogrodów elementów chińskich. Wprawdzie tematykę tę w Anglii jako pierwszy 
wprowadził W. Temple, to znano już od 1699 r. dzieło Nieuhofa53, a w 1752 r. ukazał 
się po angielsku opis ogrodów cesarskich francuskiego jezuity Attireta. Jednak do-
piero publikacja Chambersa z 1757 r. Design of Chinese Buildings, z jego szkicami bu-
dowli, kostiumów i sprzętów, ugruntowała pozycję wpływów chińskich w ogrodach. 
Tworzone przez Chambersa kompozycje ogrodowe charakteryzowała: różnorodność 
form architektonicznych, jako że stosował wiele stylów, bogata struktura, stonowane 
kolory, świadomie zaprojektowane osobliwości (curiosity), wywoływanie kontrastów, 
tworzenie wrażeń przyjemności, niespodzianki, trwogi. Wszystko to spowodowało 
przyspieszenie rozwoju ogrodów malowniczych (picturesque) i pobudziło dyskusję 
na modny i kontrowersyjny wtedy temat ogrodów.

Do nowego postrzegania natury, ale również do popularyzacji malowniczych po-
dróży i pierwszych wypraw turystycznych przyczynił się William Gilpin (1724-1804). 
Ten angielski duchowny uważany jest za pioniera szkoły malowniczej (picturesque) 
i regionalizmu. Autor wielu książek i biegły artysta, ilustrator swoich publikacji, m.in. 

50 A. Tchikine, Landscape and travel: an introduction, “Studies in the History of Gardens & Designed 
Landscapes”, Vol. 36, Issue 3: Travel and Landscape, 2016, s. 141-142.

51 C.C.L. Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst, T. 1-5, Leipzig 1779-1785.
52 L. Majdecki, Historia ogrodów, Warszawa 1981, s. 479-482.
53 J. Nieuhof, Gezantshamp…, op. cit.; wydana w Londynie w 1699 r. jako An Embassy… to the Gran 

Tartar Cham Emperor of China.
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Essay on Prints (1768), w których pokazywał, jak docenić szkice i ryciny. Pisał o po-
dróżach krajoznawczych w Observation on the River Wye, and Several Parts of South 
Wales &c. Relative Chiefly to Picturesque Beauty (1782), Observation on the Lakes 
(1789) oraz w późniejszych Remarks on Forest Scenery (1791). W pracach tych jako 
przedmiot główny rozpatruje scenerię Lake District i szkockiego pogórza. Za jego 
klasyczne dzieło uznawane jest Three Essays: on Picturesque Beauty; on Picturesque 
Travel; and on Sketching Landscape (1792). Przenosi on zasady malarskiej kompozy-
cji i malarskiego kreowania scen do ogrodów. Relacjonuje, jak zaabsorbowany wę-
drowiec z kolorowym szkiełkiem (Claude glass)54 bada sceny w naturalnym krajo-
brazie i maluje pejzaże. Za główne elementy stylu malowniczego uważa: dzikie sceny 
naturalne, lasy, zagajniki, zarośla, doliny górskie otwarte na szeroki krajobraz. Opi-
suje stylizowane sceny, dyskutuje nad pokrojem pojedynczych pokręconych drzew, 
odsłoniętych korzeni, poszarpanych brzegów i skał – form chropowatego krajobrazu 
(rugged landform). W Obervations… uczy też, jak rozpoznać różne cechy charakte-
ryzujące każdy region, a jego spostrzeżenia pozostają w opozycji do stylizowanych 
scen, stając się podstawą do sformułowania pojęcia regionalizmu i wpływając na sys-
tematykę krajobrazu55.

54 Claude-glass to określenie używane przez zwolenników malowniczości (picturesque) w późnych 
latach 80. XVIII w. na sposób odtwarzania natury przez Claude’a Lorraina, Nicolasa Poussina, Sa-
lvatora Rosy, polegający na operowaniu zredukowaną liczbą kolorów. To także kolorowe szkła lub 
lusterka, służące jako filtr do obserwacji krajobrazu. Taki sposób prezentacji krajobrazu widoczny 
jest w dziełach W. Gilpina. Por. A. Böhm, A. Zachariasz, Architektura krajobrazu i sztuka ogrodo-
wa…, op. cit., T. 1, s. 117.

55 W.A. Mann, Landscape Architecture, New York 1993, passim.

Il. 8. Strona tytułowa i jedna z ilustracji w książce Williama Gilpina Observations on the river Wye, and 
several parts of South Wales, &c., relative chiefly to picturesque beauty: made in the summer of the year 1770, 

London Blamire, Richmond 1808. Rys. W. Gilpin
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Później tradycję Grand Tour zatrzymały wojny napoleońskie, ale odrodziła się 
ona w XIX w. Podróżowanie stało się wówczas łatwiejsze, do czego przyczynił się 
rozwój kolei, która stała się tańsza i dostępna dla większej liczby osób, przez co zmie-
nił się nieco charakter wyjazdów56.

5. Park krajobrazowy – prywatny i publiczny – a kreowanie natury

Styl krajobrazowy narodził się Anglii. Już na początku XVIII w. powstawać zaczę-
ły pierwsze założenia przełamujące barokową osiowość, a nowe idee przekazywane 
były przez odmienną niż do tej pory kompozycję. Rewolucja ogrodowa w Anglii, 
która następnie ogarnęła całą Europę, narzuciła nowy sposób projektowania ogro-
dów. Natura stała się wzorem dla projektantów. Malownicze wąwozy, lesiste tereny 
nadrzeczne, urwiska, dalekie widoki – stały się ważnymi atrybutami ogrodów. Ogród 
krajobrazowy przemawiał do widza za pomocą scen i starannie zakomponowanych 
widoków. Realizowano topos Arkadii i antyku, odtwarzano sentymentalny świat 
rustykalnych wiosek oraz średniowieczne, chińskie czy mauretańskie sceny. Wraz 
z romantyzmem na początku XIX w. powstał nowy, inny rodzaj wrażliwości, nowy 
stosunek do świata, inne spojrzenie na przyrodę57. Zaczęto doceniać fakt, że krajo-
braz stanowi o tożsamości regionalnej. Dostrzeżono wpływ klimatu, pejzażu na tem-
perament, sposób myślenia i twórczość58. Jednocześnie zaznacza się coraz wyraźniej 
odrębność narodowa59 w połączeniu z poznawaniem tego, co różne, niecodzienne.

W Anglii teoretycy sztuki ogrodowej zachwycali się naturą. Joseph Addison 
wyjaśnia, dlaczego dzieła natury podobają się wyobraźni bardziej niż dzieła sztu-
ki. Według niego dzieje się tak dlatego, że dzieła sztuki nigdy nie osiągną takiej 
jak natura wielkości. Pisał, że jest coś bardziej śmiałego, bardziej mistrzowskie-
go w niedbałych sztychach natury niż w układnej ozdobności sztuki. Wystarczy 
porównać ogrody z naturą nieurządzoną, która je o wiele przewyższa60. Wybitni 
twórcy i ogromna ilość nowych ogrodów wywołały publiczną dyskusję teorety-
ków i literatów nad sposobem ich kształtowania i estetyką. Główni uczestnicy de-

56 G. Trease, The Grand Tour, New York 1967.
57 W. Juszczak, Romantyzm w działalności artystycznej Roberta Adama, [w:] Fakty i wyobraźnia, 

Warszawa 1979, s. 65-78.
58 W. Juszczak, Romantyzm a działalność artystyczna Roberta Adama, [w:] Romantyzm. Studia nad 

sztuką drugiej połowy wieku XVIII i wieku XIX, Warszawa 1967, s. 115-127.
59 Np. w Polsce w tytule jednej z bardziej znanych polskich książek ogrodniczych: F.K. Giżycki, 

O przyozdobieniu siedlisk wiejskich rzecz zastosowana dla Polski, Warszawa 1827.
60 J. Addison, „Spectator”, nr 414, Wednesday, June 25, 1712, [za:] J. Woźniakowski, Góry niewzruszone. 

O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach kultury europejskiej, Kraków 1995, s. 208.
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baty, William Gilpin (1724-1804), Richard Payne-Knight (1750-1824) i Sir Uve-
dale Price (1747-1829), pozostawali pod wpływem prac filozofów, m.in. Burke’a 
i Shafesbury’ego, dyskutujących nad określeniem definicji kategorii estetycznych: 
piękna, malowniczości i wzniosłości. Beautiful – piękny, cecha architektury, 
kompozycji ogrodowej, krajobrazowej, wzorowana była na obrazach Lorraine’a, 
np. Stourhead czy parki Browna. Obiekty piękne charakteryzowały gładkie, falu-
jące powierzchnie, brak szorstkości, surowości, niespodzianki i linii łamanych. 
Picturesque – malowniczość – to wartość estetyczna pozostająca w opozycji do 
beautiful, która osiągana była przez nieregularność, odejście od klasycznych ka-
nonów piękna (popularna w Anglii w latach 1785-1835). Pierwszy termin ten 
zastosował Gilpin (1748), popularyzując dziką, fantastyczną scenerię doliny rze-
ki Wye i krainy Lake District. Od połowy XVIII w. Knight i Price, przeciwnicy 
twórczości Browna, definiowali picturesque jako szczególny typ scenerii: nie-
równy, nieregularny, różnorodny, często spektakularny. Sublime – wzniosłość, 
o czym pisał Burke, cechuje element zaskoczenia, różnorodności i kontrastu, co 
jako uzupełnienie do zasad stosowanych w ogrodach chińskich szybko zostało 
zaadaptowane w Anglii61. Gilpin rozważał kwestie estetyki projektowania i po-

61 The Genius of the Place. The English Landscape Garden (1620-1820), J.D. Hunt, P. Wilson (eds.), 
London 1975, passim.

Il. 9. Angielski park krajobrazowy. Przyjemne poczucie spokoju i harmonii przenika ten krajobraz o niemal 
fotograficznej jasności. Duże obszary jaskrawego słońca i chłodnego cienia, wędrująca linia ogrodzenia 
oraz piękna równowaga drzew, łąki i rzeki są dowodem twórczej syntezy tego miejsca dokonanej przez 

artystę. Wivenhoe Park, Essex, John Constable, 1816, obraz olejny, National Gallery of Art, Washington, D.C. 
(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21996910)
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dobieństwa krajobrazów do malarstwa pejzażowego w Remarks on Forest Scenery 
and Other Woodland Views (1791). Argumentował za ochroną leśnych zarośli 
i poskręcanych drzew. Nowy rodzaj ogrodów określił jako upiększone tereny na-
turalnego krajobrazu.

Według ówczesnych teoretyków malowniczość w ogrodach charakteryzowało 
stosowanie scen dramatycznych, kontrastowanie faktur i roślinności oraz zdolność 
odczuwania dzikości przez umożliwienie drzewom i krzewom wzrostu bez kontroli, 
aby dawały efekt zarastania, „pochłaniania” widoku. Wprowadzano ogrody tema-
tyczne z atrakcyjną roślinnością. W okresie wielkich introdukcji w Anglii pojawiła 
się koncepcja tzw. ogrodu amerykańskiego. W drugiej połowie XVIII w. zawdzię-
czano to rozwiniętemu handlowi z Ameryką Północną i łatwej dostępności wytrzy-
małych północnoamerykańskich roślin. Sadzono w nich np. w regularnych rabatach 
amerykańskie rododendrony, magnolie i kalmie lub alternatywnie drzewa amery-
kańskie, takie jak: tulipanowce, cypryśniki błotne, ambrowce, często komponowane 
w układach swobodnych62. Stosował je m.in. zwolennik roślin egzotycznych Humph-
ry Repton w Ashridge, Bulstrode i Woburn Abbey.

Kwestię ekspozycji roślin w ogrodach w odniesieniu do ówcześnie stosowanych 
kategorii estetycznych podjął John Claudius Loudon (1783-1843). Ten Szkot, na-
zywany „największym ogrodnikiem pierwszych 50 lat XIX wieku”63, był autorem 
książek o projektowaniu ogrodów, projektantem oraz wydawcą czasopism. Prak-
tykę zawodową rozpoczął w 1803 r. Był orędownikiem gospodarki krajobrazowej 
(landscape husbandry) – działalności polegającej na łączeniu użyteczności i piękna 
w krajobrazie wiejskim, co przedstawił w dziele A Treatise on Forming, Improving 

62 Garden Styles, D. Joyce (ed.), London – Oxford 1989, s. 76-77; The Oxford Companion to Gardens…, 
op. cit., s. 15.

63 M. Hoyles, The Story of Gardening, London 1991, s. 134.

Il. 10. Stowe: a) emblematyczny krajobraz z budowlami w różnym stylu, widoczne są również formy 
atrakcyjnych i odmiennych w pokroju roślin; b) naturalistyczna Grecka Dolina. Fot. A. Zachariasz

a) b)
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and Managing Country Residences (1806)64. Była to kontynuacja idei ferme ornée65. 
Za jego najważniejsze dzieło uznawana jest wielokrotnie wznawiana Encyclopaedia 
of Gardening66. W księdze I, w części pt. Wpływ klimatu i zwyczajów na ogrod-
nictwo jako sztukę projektowania i gust, napisał: „Gust w ogrodnictwie współzale-
ży od kondycji społeczeństwa i klimatu. Od czasu wprowadzenia nowoczesnego, 
naturalnego stylu ogrodnictwa w Wielkiej Brytanii, stało się powszechną prakty-
ką masowe potępianie każdego innego gustu jako nienaturalny i absurdalny (…) 
ogrodnictwo jako sztuka liberalna jest przeznaczone do tworzenia scen, w których 
zarówno piękno, jak i użyteczność są połączone”67. Pisał, że precyzyjne rozplano-
wanie odróżnia ogrody od natury i podnosi je do rangi sztuki68. Loudon zajmował 
się też ważnymi problemami społecznymi, takimi jak: edukacja, planowanie miast, 
budownictwo dla klasy pracującej i czyste powietrze. Był propagatorem ogrodów 
publicznych, domagał się interwencji rządu centralnego w sprawie zapewnienia 
zdrowego środowiska w mieście.

Loudon, w młodości zwolennik stylu picturesque, w 1826 r. wystąpił na łamach po-
pularnego „Gardener’s Magazine” (12/1832) ze swoją propozycją stylu gardenesque69, 
pozostającym w opozycji do picturesque. Styl ten, dominujący w latach 1820-1830, 
połączył w sobie elementy układów swobodnych i geometrycznych. Loudon starał się 
tworzyć wnętrza i ich kolejne sekwencje, tak aby zachowały swoją odrębność. Propo-
nował on zaprzestanie stosowania roślin egzotycznych. Rośliny sadzono tak, aby wy-
eksponować ich cechy. Gardenesque nie spotkało się ze zbyt szerokim oddźwiękiem. 
Propagował również zastosowanie w ogrodach imitacji górskiej scenerii. Następcy 
Loudona proponowali odmianę gardenesque, którą charakteryzowało częste stosowa-
nie roślin egzotycznych, rozplanowanych tak, aby pokazać ich pokrój i kolorystykę, 

64 W XIX w. gospodarka krajobrazowa polegała na łączeniu rolnictwa i ogrodnictwa z wykorzysta-
niem takich elementów jak woda, drzewa, formy krajobrazu, tak by służyły one też celom użytecz-
nym (np. jezioro jako zbiornik retencyjny); M. Batey, Regency Gardens, Dyfed 1995, s. 86-88.

65 Ferme ornée (ornamental farm) – ozdobna farma; gospodarstwo zakładane dla przyjemności, gdzie 
ścieżki prowadzone są wzdłuż nieformowanych żywopłotów podsadzanych ozdobnymi krzewa-
mi i ziołami. Ogrodzenia (płoty) i rowy chroniły ścieżki przed inwentarzem. Termin stosowano 
w Anglii w XVIII i XIX w., a od 1790 r. nazwą tą określano też ozdobne budynki gospodarcze; The 
Oxford Companion to Gardens…, op. cit., s. 186. Piękno i pożytek to elementy, które przyświecały 
ówczesnym reformatorom. Idea po raz pierwszy opisana była przez Stephena Switzera w The Noble-
man, Gentleman, and Gardener’s Recreation (1715). Poeta William Shenstone całą swoją posiadłość 
Leasowes zamienił w ogród. Por. A. Zachariasz, Piękno i użyteczność. O sztuce uprawy roślin użyt-
kowych, „Czasopismo Techniczne”, z. 8-A/2012, s. 27-39.

66 J.C. Loudon, Encyclopaedia of Gardening, London 1822; wydawana również w 1824, 1826 i 1835 r.
67 J.C. Loudon, Encyclopaedia of Gardening, London 1824, s. 116-117.
68 J.C. Loudon, On Mixing Herbaceous Flowering Plants with Trees and Shrubs, “The Gardener’s 

Magazine”, 11/1835, s. 415. Por. także: A. Zachariasz, Polska sztuka ogrodowa początku XIX wieku 
w ocenie Johna Claudiusa Loudona, „Ogród Puławski”, z. 2, 2003, s. 168-185.

69 B. Elliot, Victorian Gardens, London 1990, passim; G. van Zuylen, The Garden. Vision of Paradise, 
London 1995; Ch. Thacker, The Genius of Gardening, London 1994, s. 250.
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w zestawieniach natomiast uwzględnić ich botaniczną różnorodność. W zakresie kom-
pozycji planowano rozrzucenie okazów w celu stopniowania efektów. Nie dawało to 
najlepszych efektów estetycznych i układy niejednokrotnie były krytykowane.

W XIX w. nastąpił gwałtowny rozwój miast, a parki publiczne stały się nieodzow-
nym elementem urbanistyki. Reformatorzy wierzyli, że parki mogą stanowić antido-
tum na zło urbanizacji. Historia parków miejskich przedstawia różnorodne mody, 
wpływy stylistyczne, zmieniające się wyobrażenia społeczne70. Powstawały począt-
kowo pleasure gardens, zaspokajające potrzeby rozrywkowe. Później nastąpił ruch 
parkowy (park movement), a w powstających parkach dominowała kompozycja 
krajobrazowa. Ruch parkowy wynikał z rosnącej świadomości społecznej zakłada-
nia terenów rekreacyjnych. Doceniano różnorodne korzyści – fizyczne i społeczne 
parków, miejsc przechadzek, ścieżek spacerowych, błoń, terenów sportów, ogrodów 
botanicznych i towarzyszących instytucjom oraz cmentarzy. Zwolennicy parków 
uważali, że mogą one dostarczyć mieszkańcom miast świeżego powietrza i miejsca 
do ćwiczeń fizycznych, a tym samym poprawić ich zdrowie. Twierdzono, że kontakt 
z naturą jest alternatywą dla rekreacji w tawernie. Udowadniano, że natura w parkach 
może być pokazywana na wiele różnych sposobów. Parki publiczne rozpowszechni-
ły się w miastach na całym świecie. Również w Stanach Zjednoczonych popularne 
stało się ogrodnictwo krajobrazowe, a jego wprowadzenie w Nowym Świecie przy-
pisuje się Andre Parmentierowi (ok. 1780-1830)71, urodzonemu w Enghien w Belgii, 
wykształconemu na Uniwersytecie Lowańskim. Założył on w 1825 r. w Brooklynie 
w stanie Nowy Jork komercyjną szkółkę ogrodniczą, rozplanowaną w połowie jako 
ogród demonstracyjny w postaci ozdobnego naturalistycznego parku. Opisał zasa-
dy projektowania ogrodów w stylu nowoczesnym, które włączył do katalogu szkół-
70 L. Baljon, Paris as a laboratory for the park of the 21st century, “Topos”, 19/1997, s. 75-82; C. Zaitzesky, 

Frederick Law Olmsted and the Boston Park System, Cambridge 1992, passim.
71 A. Parmentier – belgijski ogrodnik i projektant ogrodów, który w 1824 r. wyemigrował do Stanów 

Zjednoczonych.

Il. 11. Ryciny zawarte w książce Williama Gilpina Three essays: on picturesque beauty, on picturesque 
travel, and on sketching landscape: with a poem on landscape painting: to these are now added, 
two essays giving an account of the principles and mode in which the author executed his own 

drawings, Printed for T. Cadell and W. Davies, London 1808
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ki (1826), a jego esej Landscapes and Picturesque Gardens opublikował „The New 
England Farmer” (1828). Admiratorem Parmetiera był prekursor amerykańskiej ar-
chitektury krajobrazu Andrew Jackson Downing (1815-1852), projektant ogrodów 
krajobrazowych, prywatnych i publicznych, oraz wiejskich cmentarzy. Downing jako 
syn ogrodnika znał tradycje ogrodów holenderskich, a później zgłębił ogrodnictwo 
i architekturę z prac angielskich, m.in. E. Burke’a, W. Gilpina, U. Price’a, H. Reptona, 
a przede wszystkim z dzieł Johna C. Loudona (1783-1843), którego szczególnie ce-
nił. Opisał zależności zachodzące między pięknem a użytecznością. Własne zasady 
projektowania rodzimych ogrodów i architektury zawarł w publikacjach: A Treatise 
on Theory and Practise of Landscape Gardening, Adapted to North America (1841) 
i Cottage Residences (1844). W zakresie tworzenia parków panowała zasada rus in 
urbs (wieś w mieście). Krajobraz parku stanowił wówczas antytezę miasta. Olmsted 
uważał, że parki oferowały szansę cieszenia się „wiejskim schronieniem” i uznawane 
są za „istotną rekreacyjną konieczność w sercu miasta”72.

Podczas gdy w Ameryce wprowadzano krajobrazowe i naturalistyczne idee w pro-
jektowaniu ogrodów i parków publicznych w połowie XIX w. narodził się ruch arty-
styczny inspirowany przez grupę pejzażystów, nazwany Hudson River School73. Ro-
mantyczna estetyka dzieł takich artystów jak Frederic E. Church czy John F. Kensett, 
72 S. Lasdun, The English Park. Royal, Private & Public, London 1991.
73 Thomas Cole, który jesienią  1825  r. malował pierwsze krajobrazy gór Catskill, uważany jest za 

twórcę Hudson River School. Po jego przedwczesnej śmierci w 1845 r. pojawiło się tzw. drugie 
pokolenie malarzy, m.in. F.E. Church.

Il. 12. Ogród Battlesden – propozycja J.C. Loudona stylu gardenesque, którą po wizycie w Anglii 
Ludwig Sckell skomentował, iż znalazł ogrody angielskie chaotyczne i nie mające nic wspólnego  

z pięknem, G.S. Shepherd, The Gardens at Battlesden House, Bedfordshire 1818  
(http://www.artnet.com/artists/george-sidney-shepherd/the-gardens-at-battlesden-house-

bedfordshire-FiInVjNWIIuC9VwdLodnRw2p – dostęp 09.2019)
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przedstawiających dolinę rzeki Hudson oraz przyległych malowniczych gór Catskill, 
Adirondack i Gór Białych w New Hampshire, pobudziła zainteresowanie pięknem 
tych terenów i przyczyniła się do powstania koncepcji parków narodowych.

Kreowanie terenów zieleni miejskiej, przestrzeni publicznych i terenów rekre-
acyjnych jest nierozerwalnie związane z architekturą krajobrazu – kierunkiem, któ-
ry uzyskał w Stanach Zjednoczonych status zawodu w 1899 r., skupiając w swoich 
związkach razem: architektów, planistów i projektantów ogrodów74. Styl naturalny, 
krajobrazowy został zaadaptowany dla parków publicznych, skwerów, a nawet cmen-
tarzy, zaś pierwsi projektanci zaczęli sobie nadawać tytuły zawodowe związane z pro-
jektowaniem krajobrazu. Z czasem rosnące potrzeby rozwijających się miast stwarza-
ły coraz szersze możliwości ludziom zajmującym się profesjonalnie kształtowaniem 
krajobrazu. Architekci krajobrazu znaleźli się wśród liderów reform socjalnych, m.in. 
Olmstedowie, Warren Henry Manning, Robert Moses. Formułowali nowoczesne idee 
urbanistyczne, widzieli potrzebę kreowania parków i terenów otwartych w miastach 
i na przedmieściach. Odgrywali główną rolę w ustanawianiu ochrony unikatowych 
terenów naturalnych75.

6. Początki ochrony przyrody i jej udostępniania, podróżowanie  
dla poznawania a rozwój architektury krajobrazu

Ruch ochrony przyrody i krajobrazu oraz idea parków narodowych w nowocze-
snym rozumieniu powstała w Stanach Zjednoczonych na początku XIX w. z inicjaty-
wy malarza Georga Catlina jako wyraz dumy narodowej z piękna przyrody Nowego 
Świata. Catlin uważał, że obowiązkiem jest zachowanie pięknych, przejmujących i po-
rywających terenów w Stanach Zjednoczonych dla ich obywateli i świata76. Pierwszą 
próbą było w 1864 r. objęcie ochroną doliny Yosemite w Kalifornii. 1 marca 1872 r. 
Kongres ustanowił pierwszy park narodowy Yellowstone. Kolejne parki narodowe: 
Yosemite, Sequoia i General Grant, ustanowiono w 1890 r. Była to reakcja na zagroże-
nia cywilizacyjne, którą zapoczątkowano w połowie lat 50. XIX w., kiedy w Ameryce 
filozofowie, np. Henry Thoreau (1817-1862), zaczęli zwracać uwagę na wzrastające 
zagrożenia natury oraz niszczenie środowiska. Thoreau wyprzedził swoim myśle-

74 Kształcenie uniwersyteckie rozpoczęto w 1900 r. w Stanach Zjednoczonych w Harvardzie, a w Eu-
ropie w 1919 r. w Oslo. W Anglii architektura krajobrazu uzyskała status zawodu w 1929 r. W Polsce 
Franciszek Krzywda-Polkowski od 1928 r. prowadził Zakład Architektury Krajobrazu i Parkoznaw-
stwa w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

75 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli 
parków publicznych, Kraków 2006, passim.

76 T. Prato, D. Fagre, National parks & protected areas, Oxford 2005, s. VII.
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niem metody ekologii, popierał ideę wycieczek i studiowania natury, co w tamtych 
czasach było nowym pomysłem77.

Projektowanie parków czy też szeroko pojęta architektura krajobrazu zaistniały 
w historii parków narodowych od XIX w. Wydawać by się mogło, że w naturalnym 
krajobrazie nie powinno być ingerencji człowieka z uwagi na jego nienaruszalność 
i doskonałość. Jednak niezbędne było i jest udostępnianie, a z tym już wiążą się 
pewne, choćby niewielkie działania projektowe i wkraczanie w naturę. Są to miej-
sca czy trakty oraz urządzenia związane zarówno z kwestią dostępu do widoków, jak 
i bezpieczeństwem odwiedzających, m.in. ścieżki i dojścia, czasem ich ograniczenia, 
oznakowanie, punkty widokowe, również różnego typu architektura parkowa.

Uznani pionierzy architektury krajobrazu mają na swoim koncie działania zwią-
zane z ochroną i udostępnianiem natury. Związane to było m.in. z systemami parków 
publicznych, metropolitalnych, niejednokrotnie zakładanych wzdłuż rzek. Tak było 
np. w Buffalo, do którego w sierpniu 1868 r. przybył Frederick L. Olmsted na zaprosze-
nie znanego mu Williama Dorsheimera78, pełnomocnika okręgu północnego Nowe-
go Jorku. W Buffalo dyskutowano problem kompleksowego rozplanowania terenów 
publicznej rekreacji, co było nowe w karierze Olmsteda jako architekta krajobrazu. 
Dorsheimer przewodził komitetowi obywatelskiemu, zabiegającemu o utworzenie 
terenów parkowych w gwałtownie urbanizującym się mieście. Oceniając środowisko 
i rozplanowanie miasta, Olmsted zaproponował, że w przeciwieństwie do Central 
Parku – pojedynczego dużego terenu rekreacyjnego, w Buffalo będzie lepiej, jeżeli 
powstanie seria oddzielnych terenów zieleni. Zaprojektował trzy parki w północnej 
części miasta. Nazwał je The Park (obecnie Delaware Park), The Front (dzisiaj Front) 
oraz The Parade (po 1896 r. Humboldt Park, od 1977 r. Martin Luther King Jr. Park), 
a łączyły je parkwaye, krajobrazowe bulwary o szerokości 61 m. Każdy z parków miał 
inny charakter i cel, jakiemu służył79. The Park – największy, o powierzchni ok. 82 ha 
– stanowił centralny punkt systemu, a zlokalizowany był w miejscu ówcześnie nie-
zamieszkałym, wyrażając w ten sposób olmstedowską koncepcję, że natura powinna 
służyć mieszkańcom miast. W 1871 r. Olmsted zaprojektował kolejny park – The Pa-
rade (ok. 15 ha), a trzeci Front Park (ok. 9 ha) powstał na urwistym brzegu, skąd roz-
ciągały się wspaniałe widoki na rzekę Niagarę i jezioro Erie. Wystawiając projekty dla 
Buffalo na Wystawie Stulecia (Cenntenial Exposition) w Filadelfii w 1876 r., Olmsted 

77 A. Böhm, A. Zachariasz, Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko- 
-polski, T. III: k-q, Warszawa 2005, s. 134.

78 Dorsheimer napisał do Olmsteda na początku 1866 r. w sprawie projektu parku publicznego dla 
Buffalo; 23.07.1866, Frederick Law Olmsted Papers, Manuscript Division, Library of Congress, Wa-
shington, D.C., [za:] F.R. Kowsky, Municipal Parks and City Planning: Frederick Law Olmsted’s 
Buffalo Park and Parkway System, „Journal of the Society of Architectural Historians”, Vol. XLVI, 
March 1987, s. 49-65.

79 Ch. Beveridge, Buffalo Park and Parkway System, [w:] Buffalo Architecture: A Guide, Cambridge 
1981, s. 9-15.
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uznał „ulice, przestrzenie i tereny publiczne Buffalo za najlepiej rozplanowane miasto 
w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie w całym świecie”80. W czasie pracy przy Buffalo 
Olmsted przyłączył się też do ruchu ochrony przed przemysłową i komercyjną eks-
ploatacją wodospadu Niagara. Projekt dyskutowano w 1869 r., kiedy Dorsheimer, 
Olmsted i Richardson oglądali wspólnie wodospady81.

W 1880 r. Olmsted, tworząc układ terenów parkowych miasta Rochester82 w stanie 
Nowy Jork, skoncentrował się na ochronie wartości naturalnych krajobrazu. Głównym 
elementem systemu są tereny zieleni wzdłuż malowniczej rzeki Genesee, o skalistych 
przełomach i wodospadach w mieście. Są to przede wszystkim dwa duże parki: Gene-
see Valley Park i Seneca Park, oraz trzeci Highland Park w centrum – wszystkie o wspa-
niałych widokach. Parki stanowiły w momencie powstawania teren podmiejski83.

Najsłynniejszą realizacją Olmsteda i współpracującego z nim Charlesa Eliota 
(1859-1897) był bostoński Szmaragdowy Naszyjnik, czyli ponad ośmiokilometrowy 
system parków wzdłuż rzek: Charles, Stony Brook i Muddy River (od 1887 r.). Archi-
tekci krajobrazu rozwiązali tam problemy hydrotechniczne miasta i stworzyli kom-
pozycję krajobrazową metropolitalnych terenów rekreacyjnych. Dużą rolę w koncep-
cji odgrywały kształtowanie i ochrona widoków, co dawało Olmstedowi84 i Eliotowi 
wspaniałą możliwość zaprojektowania terenów odpowiednich do rekreacji85. Na nie-
atrakcyjnych i stanowiących zagrożenie epidemiczne terenach wykreowali wspaniały 
system parków, który przyczynił się do rozwoju miasta i stał się wzorem dla innych. 
Back Bay Fens (1879) to nietypowy park, który pierwotnie stanowił fragment sys-
temu sanitarnego miasta, wykorzystywany jako rezerwuar burzowy. Ideą Olmsteda 
było pozostawienie zatoki w stanie pierwotnym jako słonych terenów podmokłych, 
dlatego tylko połowa parku była dostępna dla rekreacji. Riverway, wzdłuż Muddy 
River, utworzony został w celu ochrony krajobrazu naturalnej scenerii nadrzecznej 
(1881). Istotny dla rozwoju terenów rekreacyjnych był ruch na rzecz zakładania par-
ków (park movement), ale do działań w skali regionalnej przyczynił się ruch ochrony 
przyrody i krajobrazu oraz idea tworzenia parków narodowych.

80 Olmsted do George’a Waringa, Jr., 13 Apri1 1876, Frederick Law Olmsted Papers, Manuscript 
Division, Library of Congress, Washington, D.C.; por. F.R. Kowsky, op. cit., s. 49-65.

81 F.R. Kowsky, op. cit., [za:] F.R. Kowsky, The Distnctive Charms of Niagara Scenery: Frederick Law 
Olmsted and the Niagara Reservation, wykład, Niagara Falls 1985.

82 D. Cunningham, Interpretation Strategies for the Public Pleasure Ground, “Landscape Journal”, 
Vol. 21, No 1, 2002, s. 86-95.

83 Ch.E. Beveridge, P. Rocheleau, Frederick Law Olmsted: Designing the American Landscape, 
New York 1998, s. 94-95; P. Pregill, N. Volkman, Landscapes in History, New York 1993, s. 435-436.

84 Olmsted w 1886 r. napisał artykuł na ten temat, zalecając w nim ochronę terenów i miejsc wzdłuż 
rzek i cieków wodnych, dających widoki na miasto.

85 F.L. Olmsted, A Healthy Change in the Tone of the Human Heart, “Century. Illustrated Monthly 
Magazine”, Vol. 32, October 1886, s. 963-964.
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Charles Eliot w marcu 1890 r. opublikował artykuł zatytułowany Waverly Oaks: 
A Plan for their Preservation for the People86, w którym postulował ochronę drzew, 
a zwłaszcza dwudziestu dwóch białych dębów w Belmont w stanie Massachusetts. 
W celu ochrony tego stanowiska dębów założono w 1893 r. park, który był pierw-
szym rezerwatem w bostońskim Metropolitan Park System. Chronił też piękną natu-
ralną scenerię. Te działania przyczyniły się do powstania pierwszej na świecie orga-
nizacji – The Trustees of Reservations – założonej w celu nabywania, utrzymywania, 
ochrony i administrowania miejsc publicznych pięknych i historycznych87. Według 
tych założeń w 1895 r. powstał brytyjski National Trust. W 1893 r. na skutek działań 
Charlesa Eliota władze ustawodawcze stanu Massachusetts utworzyły Komisję Par-
ków Metropolitalnych (Metropolitan Park Commission), której celem była ochrona 
enklaw przyrodniczych w Bostonie przed zabudową i tworzenie na tych obszarach, 
w ramach planów regionalnych, parków rekreacyjnych połączonych drogami parko-
wymi (parkways). Bostoński system obejmuje parki, rezerwaty, parkwaye i drogi. Jest 
to uznane dzieło wizjonerskiego planowania regionalnego. Inicjatywa ta przyczyniła 
się znacznie do rozwoju ruchu parkowego z XIX i początku XX w. Dziś Metropolitan 
Park System Greater Boston liczy prawie 8100 ha (są to m.in. parki, rezerwaty leśne 
i oceaniczne z 37 gmin) i połączony jest przez 260 km parkwayów. Kompleksowe pla-
nowanie i szybka realizacja bostońskich parków miejskich zyskały uznanie w Stanach 
Zjednoczonych i w Europie. Plany prezentowano w publikacjach oraz na wystawach 
krajowych i zagranicznych, a koncepcja ta stała się niezwykle ważna dla rozwijające-
go się zawodu architekta krajobrazu.

W idei łączenia terenów zieleni w system za pośrednictwem parkwayów znaczą-
cą rolę odegrali oprócz Olmsteda seniora i C. Vauxa m.in. H.W.S. Cleveland, Jacob 
Weidenmann, George E. Kessler i Daniel Burnham. W tym okresie w wielu mia-
stach zrealizowano „systemy parków metropolitalnych”, m.in. w Kansas City oraz 
w Quincy, Rochester, Omaha i Waszyngtonie. System w Minneapolis uznawany był 
za najwspanialszy w Stanach Zjednoczonych – dawał iluzję życia na wsi. Projektanci, 
wprowadzając parkways dla rowerzystów, spacerowiczów i biegaczy, pogłębili jeziora 
oraz zasypali mokradła w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i dla rekreacji.

Olmsted, który połączył tereny zieleni urządzonej z komunikacją, projektował 
parkwaye nie dla samochodów. Historia pokazuje, jak samochody zmieniły dostęp-
ność terenów zieleni i sposób ich kształtowania, zrewolucjonizowały życie i ułatwi-
ły dostęp do znacznie tańszych terenów, a także przyczyniły się do rozwoju przed-
mieść88. Przyczyniły się też do rozwoju turystyki. „Prawdziwy” parkway to zjawisko 
XX-wieczne, które narodziło się wraz z samochodem. Kiedy Olmsted odchodził na 

86 W. Eliot, Waverly Oaks: A Plan for their Preservation for the People, “Garden and Forest”, 
22 February 1890, s. 316-318.

87 Ch.W. Eliot, Charles Eliot, Landscape architect and of his kind who trained himself for a new profes-
sion practiced it happily and through it wrought much good, Boston – New York 1902.

88 A. Garvin, The American City. What Works, What Doesn’t, New York 2002, s. 325.
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emeryturę w 1895 r., w USA było pięć samochodów, a w 1927 r., gdy Clarence Stein 
i Henry Wright rozpoczynali projekt Radburn, było ich 21,3 mln. Architekci kra-
jobrazu próbowali stworzyć udany mariaż piękna i użyteczności dla przyjemności 
społeczeństwa. Harry F. Byrd, późniejszy senator, pisał, że jest to piękna droga, którą 
turysta przemieszcza się komfortowo w swoim samochodzie, rozbudzony przez 
widok nowy i ożywczy, przypominający ten, który lotnik widzi ze swojego samolotu89.

Na początku XX w. rozszerzyło się znaczenie słowa parkway i odnosiło się ono 
również do autostrad, przeznaczonych do rekreacyjnej jazdy samochodami, z ist-
niejącym wokół i urządzonym atrakcyjnym otoczeniem krajobrazowym. Pierwot-
nie drogi projektowano bez skrzyżowań i przeznaczone były one przede wszystkim 
dla poruszających się wolno pojazdów i ruchu pieszego. Barry Parker, posługując 
się amerykańską klasyfikacją, scharakteryzował trzy typy dróg: highway – funkcja 
komunikacyjna z bezpośrednim dostępem z parcel przylegających do drogi; par-
kway – komunikacja w ruchu bezkolizyjnym z dominującą funkcją rekreacyjną; fre-
eway – komunikacja w bezkolizyjnym ruchu z dominującą funkcją transportową90. 
W Stanach Zjednoczonych opisano kilka typów parkwayów. Są wśród nich: obiek-
ty graniczne definiujące krawędzie systemu – drogi poprowadzone zgodnie z natu-
ralnymi konturami i krawędziami krajobrazu, wykorzystujące elementy naturalne, 
służące jako system komunikacji w parkach i rezerwatach oraz prowadzone wzdłuż 
rzek i potoków nadbrzeży oceanicznych. Ich lokalizacja wzdłuż linii brzegowych daje 
gwarancję wspaniałych widoków91.

Punktem zwrotnym w historii kształtowania amerykańskich parków i autostrad było 
powstanie George Washington Memorial Parkway (Virginia, Maryland, Washington, 
D.C.). Parkway ten stanowi swoisty pomnik pierwszego prezydenta, chroni bezcenne za-
soby historyczne, rekreacyjne i przyrodnicze wzdłuż rzeki Potomac. Pełni też istotną rolę 
w systemie komunikacyjnym stolicy. George Washington Memorial Parkway obejmuje 
również wiele obiektów rekreacyjnych, dwie ostoje przyrody, liczne zabytki oraz szlaki 
turystyczne i rekreacyjne w Wirginii, Waszyngtonie i Maryland, zarządzane przez Na-
tional Park Service. Składa się nań 2800 ha parków i prawie 40 km malowniczych dróg. 
Krajobrazowa droga łącząca atrakcje i miejsca historyczne Waszyngtonu rozciąga się od 
Park Great Falls do posiadłości prezydenta Mount Vernon. George Washington Memo-
rial Parkway budowano etapowo w latach 1929-1970. Pierwszy odcinek, którego budo-
wę zakończono w 1932 r., to Mount Vernon Memorial Highway, biegnący od Arlington 
Memorial Bridge do Mount Vernon. Jako pierwsza nowoczesna autostrada wybudowana 

89 H.E. Jolley, Parkways, [w:] American Landscape Architecture, W.H. Tishler (ed.), Washington 1989, 
s. 180.

90 B. Parker, Highways, Parkways and Freeways. With special Reference to Wytenshawe Estste, 
Manchester, and to Letchworth Garden City, “Town and Country Planning”, Vol. 1, No 2, 1932, 
s. 41, [za:] A. Czyżewski, Trzewia Lewiatana, Kraków 2001, s. 196.

91 http://www.nps.gov/nr/travel/massachusetts_conservation/metro_park_system_of_greater_
boston.html.
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przez rząd federalny spopularyzowała nowy rodzaj szybkich dróg i projektowania krajo-
brazu oraz wywarła duży wpływ na budowę parkwayów i autostrad w całym kraju. Mount 
Vernon to swoista turystyczna „Mekka”. Czasopisma i przewodniki turystyczne promo-
wały tę podróż jako patriotyczną pielgrzymkę.

Wyróżniające się drogi zyskały status National Parkways (Narodowe Drogi Par-
kowe). Stanowią one w Stanach Zjednoczonych element systemu prawnej ochrony 
terenów obejmujących pasma dróg o wyróżniającym się parkowym charakterze. Do 
grupy tej zaliczane są m.in.: Blue Ridge Parkway (ponad 750 km), Foothills Parkway, 
George Washington Memorial Parkway, John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway, 
Natchez Trace Parkway, Baltimore-Washington Parkway, Suitland Parkway, Rock 
Creek and Potomac Parkway, Clara Barton Parkway czy Colonial Parkway. Mają one 
ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki, stymulują rozwój ekonomiczny i generu-
ją duże dochody, np. turystyka związana z Blue Ridge Parkway przyniosła dochód 
782 mln $. Wynika to ze wzrostu popularności rekreacji na świeżym powietrzu, co 
pomaga utrzymać wysoką liczbę turystów. Sprzyja temu również fakt, że parkway 
stanowi doskonały punkt wypadowy dla górskich wycieczek92.

Idea parkwayu przyczyniła się do rozwoju systemów terenów zieleni, nadając im 
postać ciągłą. Później ewoluowała, co wynikało m.in. z rozwoju komunikacji samo-
chodowej. Dzisiaj łączniki przyjmują różną postać linearną, m.in. korytarzy, cią-
gów i płatów, są uzasadnione ekologicznie, funkcjonalnie i estetycznie93. W 1991 r. 

92 National Park Service (http://www.nps.gov/blri/parknews/tourism-to-blue-ridge-parkway-creates-
782-million-in-economic-benefit.htm).

93 S. Kostof, The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History, London 1999, passim.

Il. 13. Mapa pokazująca rozwój krajobrazu Bronx Parkway Commission, 1918  
(https://whiteplainslibrary.org/2017/01/local-history-blog-bronx-river-parkway – dostęp: 09.2019)
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Kongres Stanów Zjednoczonych powołał program federalny94 National Scenic By-
way (Narodowa Droga Krajobrazowa), który ma za zadanie objęcie ochroną mniej 
uczęszczane drogi, spełniające odpowiednie kryteria, a także promowanie turystyki 
i rozwoju gospodarczego.

Koncepcja parkways to nowatorskie rozwiązanie Fredericka Law Olmsteda, zapro-
ponowane po raz pierwszy dla Brooklynu, a zrealizowane dopiero później m.in. w Chi-
cago i Buffalo. Pomysł nośny i inspirujący, do dzisiaj na różne sposoby rozwijany przez 
projektantów w koncepcjach greenways, pleasureways, blueways czy ecoways95.

7. Dziki ogród, styl preriowy i rodzimość  
w projektowaniu krajobrazu

Wśród kierunków naturalistycznych ważne miejsce zajmują dziki ogród i styl pre-
riowy. Powstały jako protest przeciwko eklektycznym, wypracowanym, historyzują-
cym parterom i stworzyły nowe możliwości projektowania ogrodów i parków. Kon-
tynuowane są do dzisiaj np. w postaci Nowego Ruchu Bylinowego (New Perennial 
Movement).

W sztuce ogrodów, bardziej niż jakiejkolwiek innej, główną wartością koncep-
cji jest sposób jej dostosowania do określonych warunków środowiska. Rośliny sta-
nowią integralną część siedliska przyrodniczego. Przyroda stała się zasadniczym 
bodźcem do kreowania kompozycji naturalistycznych, w których projektant tworzy 
własne wyobrażenie świata przyrody. Za znaczącą i postępową uznawana jest kon-
cepcja dzikiego ogrodu (wild garden)96, zaproponowana przez Williama Robinsona 
(1838-1935) w Anglii97. Ten irlandzki projektant ogrodów i dziennikarz spowodo-
wał prawdziwy przełom w sztuce ogrodowej. Odrzucił dotychczasowe historyzujące 
partery na rzecz tzw. dzikiego ogrodu i popularyzacji angielskiego ogrodu wiejskie-
go. Koncepty łączyły się z rozwijającym wówczas ruchem Arts and Crafts. Robin-
son książką The Parks, Promenades and Gardens of Paris98 zainicjował kampanię na 
rzecz reformowania angielskich ogrodów i uwolnienia ich od ostentacyjnych rabat 
94 Wiele stanów również posiada podobne programy.
95 A. Zachariasz, Linearne tereny zieleni jako elementy struktury miasta oraz aktywizacji turystyki kul-

turowej i rekreacji pozamiejskiej, [w:] Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego, T. 1: Nowe idee 
w urbanistyce i planowaniu przestrzennym, E. Węcławowicz-Bilska (red.), Kraków 2017, s. 175-206.

96 W. Robinson, The Wild Garden, London 1870.
97 J. Wolschke-Bulmahn, Introduction, [w:] Nature and Ideology. Natural Garden Design in the Twentieth 

Century, Washington 1997, s. 4.
98 W. Robinson, The Parks, Promenades & Gardens of Paris Described and Considered in Relation to 

the Wants of Our Own Cities, London 1869, s. 21. Ulubionymi roślinami stały się kanna, wigandia, 
bananowiec, agawy oraz palmy.
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wiktoriańskich i kosztownych oranżerii. W Paryżu zachwyciły go różnorodne kolek-
cje pięknych krzewów i drzew, gustownie rozplanowanych, jak opisywał krajobrazy 
Lasku Bulońskiego. Modę na nieformalne naturalistyczne obsadzenia z roślin sub-
tropikalnych wprowadził Jean-Pierre Barillet-Deschamps, szef paryskich ogrodni-
ków w latach 60. XIX w. Stosowano w nich malownicze grupy z atrakcyjnymi liśćmi 
w opozycji do wypracowanych rabat dywanowych99.

99 W. Robinson, The Subtropical Garden, or, Beauty of Form in the Flower Garden, London 1871.

Il. 14. a) Ogród bagienny, ilustracja z publikacji Williama Robinsona The Garden, Vol. I (Nov. 1871), 
s. 7; b) i c) frontspis i karta tytułowa z książki Williama Robinsona The Subtropical Garden, Or, Beauty 

of Form in the Flower Garden, London 1871

a) b) c)

Il. 15. Ogrody i krajobrazy prezentowane w książce Williama Robinsona Wild Garden, London 1870
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Robinson opisał ideę dzikiego ogrodnictwa w 1870 r. w książce pod tytułem Wild 
Garden100 i rozwinął ją w publikacji The English Flower Garden101. Opisał tam wiejskie 
ogrody, w których zachwycił go malowniczy układ barwnych plam, niepoddawa-
nych wymyślnym zasadom stylów historyzujących. Odrzucił ogrody geometryczne 
ozdobione wazami, posągami, z wypracowanymi dywanowymi parterami. Zastąpił 
je ogrodami eksponującymi różnorodność natury. Promował pnącza, wśród których 
doceniał róże, chwalił rabaty, nasadzenia różane, roślin zielnych i cebul, rośliny le-
śne i zimowe kwiaty. Jego najbardziej znaczącym osiągnięciem było wprowadzenie 
idei dzikiego ogrodnictwa. Książką Wild Garden (1870)102 zapoczątkował nowy okres 
w projektowaniu ogrodów naturalnych. Dzikość ta nie oznaczała tylko nieporządku 
i stosowania gatunków rodzimych dziko rosnących, proponował bowiem mieszaninę 
roślin dzikich i uprawnych, także egzotycznych i subtropikalnych, które mogą prze-
trwać na dworze przez cały rok, najlepiej w środowisku zbliżonym do naturalnego, 
np. ogrody na terenach podmokłych i wodne. Propagował też dziki ogród w kontek-
ście ogrodów alpejskich i skalnych. Friar Park, gdzie Sir Frank Crisp stworzył w po-
mniejszonej skali model Matterhornu, uznał za najbardziej naturalny ze skalnych 
ogrodów, jaki widział103.

Robinson argumentował, że naturalne były introdukcje roślin. Jego zdaniem było 
to naturalizowanie „obcych” w mniej ścisłą wspólnotę z naturą. Pisał, że lepsze niż 
ze szklarni są rośliny pozyskane z rzymskich ruin, stanowiących dom wielu kwiatów, 
rośliny z prerii Nowego Świata, lasów i łąk wszystkich wielkich gór Europy, z Grecji, 
Włoch i Hiszpanii, czy ze słonecznych wzgórz Azji Mniejszej, z alpejskich regionów 
wielkich kontynentów – jednym słowem, z niemal każdego interesującego regionu 
podróżnik może przywieźć nasiona lub rośliny i mieć je rosnące w pobliżu swojego 
domu jako najmilsze pamiątki upamiętniające różne krajobrazy, które odwiedził104.

Robinson nie rozważał ogrodu jako dzieła sztuki, ale uważał go za twór sztuczny. 
Jego dziki ogród wyraźnie odróżniał się od powszechnie wówczas obowiązujących 
stylów ogrodowych. Robinson nie tylko przełamał ówczesną estetykę projektowa-
nia, ale również przedefiniował relacje ogrodu do sztuki i natury. Dziki ogród przez 
swoją formę zmierzał do pokazania indywidualnego piękna roślin, ale w złożoności 
układu. Zalecał je do ogrodów prywatnych i publicznych. Robinsona nazywano 
później ekologiem105.

Jego idee rozwijali Gertruda Jekyll (1843-1932) i Thomas Mawson (1861-1933). 
Opisał je też w swojej książce Édouard André, gdzie wzmiankował estetykę „chwastów”, 

100 W. Robinson, The Wild Garden…, op. cit.
101 W. Robinson, The English Flower Garden, London 1883.
102 W. Robinson, The Wild Garden…, op. cit.; W. Robinson, Alpine Flowers for Gardens, London 1870; 

W. Robinson, The English Flower Garden…, op. cit.
103 B. Elliot, Victorian Gardens, London 1990, s. 190-192.
104 W. Robinson, Wild garden, op. cit., s. 8-9.
105 J. Wolschke-Bulmahn, op. cit., s. 4.
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roślin przypominających „zielsko”, a porastające budowle ogrodowe. Doceniał wartość 
roślin pnących, okrywowych, zarastających, proponował dla malowniczych efektów 
tworzenie z nich festonów na gałęziach drzew, altanach czy dachach budynków106.

Odpowiedzią na dziki ogród Robinsona był w Stanach Zjednoczonych styl prerio-
wy, reprezentowany przez Ossiana C. Simondsa (1855-1931) i Jensa Jensena (1860-
-1951). Styl preriowy reprezentowany jest też w architekturze. Zainspirowany został 
w latach 1900-1916 przez Louisa H. Sullivana (1856-1924), a rozwinął go i utrwalił 
w swych wczesnych pracach Frank L. Wright (1867-1959), a także Walter B. Griffin.

W architekturze krajobrazu przedstawicielami Prairie Style byli Ossian C. Simonds, 
Jens Jensen, a o kierunku pisali Wilhelm Miller (1869-1938) i Frank A. Waugh (1869-
-1943)107. Jensen był jednym z pionierów architektury krajobrazu, nienawidził ter-
minu architektura krajobrazu i chciał być znany jako projektant naturalnych parków 
i ogrodów108. Cenił w krajobrazie motywy patriotyzmu, wolności i demokracji, co 
łatwo dawało się odczytać w stylu preriowym. Nurt ten przejawiał się pogardą dla 
wszelkiej geometrii, preferował widoki szerokie, horyzontalne i naturalne oraz uni-
katowy charakter rodzimego krajobrazu. Jensen wykorzystywał lokalne tradycje. Ce-
chy charakterystyczne ogrodów preriowych to staranne zharmonizowanie obiektu 
z otaczającym krajobrazem, uzyskane przez używanie lokalnych naturalnych mate-
riałów i miejscowych roślin, dziko rosnących kwiatów, rozległych trawników i lasów, 
komponowanie drzew i krzewów w grupy i zwarte masywy, w taki sposób, jak wystę-
powały w naturalnym środowisku preriowym. Styl preriowy, uznawany za transfor-
mację stylu romantycznego, zaspokajał zainteresowania ochroną naturalnego krajo-
brazu. Jensen zaprojektował m.in. Lincoln Memorial Garden w Springfield w Illinois 
(1933), Columbus Park w Chicago i system parków w Wisconsin109. Pierwszą pełną 
wersją stylu preriowego był Humbolt Park w zachodnim Chicago.

Kontynuacją idei Robinsona jest naturalne ogrodnictwo i estetyka biologiczna 
Willego Lange110 w Niemczech, a także stosowanie zasad ekologicznych i fitosocjolo-
gicznych w projektowaniu ogrodów Erwina Bartha również w Niemczech. W Holan-
dii działał nauczyciel i biolog – Jacobus Pieter Thijsse (1865-1945), świadom zmian, 
jakie powodowały rozwijające się miasta i towarzyszący im przemysł111. Thijsse był też 
ekologiem oraz założycielem Towarzystwa Ochrony Zabytków Przyrody w Holandii. 
Przyczynił się do powstawania ogrodów naturalistycznych (ekologicznych), opartych 
106 É. André, L’art des jardins/traité général de la composition des parcs et jardins, Paris 1879.
107 J. Jensen, Schifting, Chicago 1939; W. Miller, The Prairie Sprit in Landscape Gardening, Urbana 

1915; F.A. Waugh, The Natural Style in Landscape Gardening, Boston 1917.
108 Wywiad Alfreda Caldwella z Malcolmem Collierem w styczniu 1981 r., [za:] E. Grese, Jens Jensen. 

Marker of Natural Parks and Gardens, Baltimore – London 1998, s. 257.
109 A. Zachariasz, Rośliny rodzime i introdukowane w kompozycji ogrodowej, „Teka Komisji Urbanistyki 

i Architektury”, T. XXXVIII, 2006, s. 175-193.
110 W. Lange, Gartengestaltung der Neuzeit, Leipzig 1912; W. Lange, Der Garten und seine Bepflanzung, 

Stuttgart 1913.
111 W Holandii w latach 1860-1920 liczba ludności podwoiła się z 3,5 do 7 mln.
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np. na siedliskach bagiennych. Wśród nich był m.in. założony przez jego przyjaciół 
w 1925 r. z okazji jego 60. urodzin ogród Thijsse Hof w Bloemendaal. Był to ogród 
dzikiej przyrody – tego rodzaju ogrody nazywano „pouczającymi”. W Amstelveen 
na obrzeżu Bos Park (proj. Cornelisa van Eesterena i architekta krajobrazu Jacopa 
H. Mullera) Thijse wprowadził rodzime rośliny. Był to pierwszy tego rodzaju ogród 
w Holandii i jeden z najstarszych na świecie. Później ten rodzaj ogrodów określa-
no mianem heem parks (1946), co oznaczało „park środowiskowy”, w którym układ 
uzależniony jest od rodzimych dzikich roślin, a park ma odzwierciedlać mozaikę na-
turalnego siedliska roślinnego. Zasady przyjęte w projektowaniu parków nakazywa-
ły m.in. stosowanie roślin rodzimych oraz opiekę i chronienie dzikich roślin w ich 
charakterystycznych siedliskach. Modne stały się też ogrody bagienne, zakładane na 
terenach podmokłych. Jeden z przedstawicieli nurtu, A.J. Van Laren, proponował 
w 1929 r. „fitogeograficzne grupowanie roślin”, uznając taki sposób za nowy i lepszy 
(np. Zuiderpark w Hadze)112. Pomysł wykraczał jednak poza „dziki ogród” Williama 
Robinsona.

112 J. Woudstra, Jacobus P. Thijse’s Influence on Dutch Landscape Architecture, [w:] Nature and Ideolo-
gy…, op. cit., s. 155-185.

Il. 16. Humboldt Park, rzeka preriowa, Jens Jensen, 1914,Courtesy of the Chicago Park District archives 
(http://www.architecture.org/news/happening-caf/what-is-landscape-architecture/ – dostęp: 09.2019)
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8. Amerykańskie parki narodowe i stanowe  
oraz model udostępniania przyrody

Niezależnie od polityki zakładania systemów parków metropolitalnych w Stanach 
Zjednoczonych rozwijała się też koncepcja ochrony przyrody. W 1916 r. Kongres po-
wołał National Park Service i określił jego cel: „ochrona krajobrazu (conserve scene-
ry), obiektów naturalnych i historycznych oraz przyrody pierwotnej, aby je można 
pozostawić w stanie niezniszczonym dla przyszłych pokoleń”113. Początkowo parki 
narodowe administrowane były jako oddzielne jednostki bez wspólnej koordynacji 
działań i finansowania. W 1917 r. dyrektorem National Park Service jako oddzielnego 
biura Department of Interior został Stephen Tyng Mather (1867-1930), amerykań-
ski przemysłowiec, który pracował tam do 1929 r. Mather w trakcie swego urzędo-
wania powiększył liczbę parków narodowych z trzynastu do dwudziestu. Zarządzał 
również rosnącą liczbą: national military parks, historic sites, battlefields, monuments, 
seashores, national parkways oraz National Capital District wraz z terenami Mall 
i Białego Domu. Mather wierzył w wartość parków jako dobra publicznego, które 
będzie doceniane przez wszystkich. Popierał rosnący dostęp do tych terenów oraz 
tworzenie niezbędnego do tego wyposażenia: dróg, szlaków, odpowiedniego zaplecza 
pobytowego (schronisk, kempingów). Zorganizował pierwszą konferencję National 
Conference on State Parks.

Ważna dla udostępniania natury jest stylistyka nazywana „National Park Service 
rustic”114, czasem zwana parkitecture (od angielskich słów architektura i park), która 
oznacza architekturę obiektów powstających w parkach narodowych lub krajobrazo-
wych. Parkitecture rozwinęła się na początku i w połowie XX w. w obiektach zarzą-
dzanych przez National Park Service (NPS). Nurt chwalono za projektowanie budyn-
ków harmonizujących ze środowiskiem naturalnym, starannie wybraną lokalizacją, 
harmonijną relacją do naturalnego tła, umiarkowaną skalą, formy nawiązujące do 
tradycji regionalnych, stosowanie miejscowych materiałów oraz wynikającą z nich 
kolorystykę. Od czasu powstania w 1916 r. NPS starał się, by powstające w parkach 
obiekty turystyczne projektowano i budowano bez wizualnego zakłócania otoczenia, 
zarówno naturalnego, jak i historycznego. W początkowym okresie odrzucano re-
gularność i symetrię, prace realizowano w duchu sztuki Arts and Crafts i amerykań-
skiej architektury nurtu picturesque. Architekci, architekci krajobrazu i inżynierowie 

113 https://www.nps.gov/index.htm (dostęp: 09.2019). W 1975 r. przyjęto wspólną definicję parków 
narodowych, opracowaną przez International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources (IUCN), zgodnie z którą jest to duży obszar zawierający ekosystemy nienaruszone 
ludzką działalnością, których flora, fauna i krajobraz są chronione ze względu na wielkie znaczenie 
dla nauki, piękno, rekreację i nauczanie.

114 Rustic, tłumaczone jako prosty, wiejski, z drewna z surowych gałęzi, odnosiło się do określonej 
stylistyki tych obiektów.
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połączyli przekonująco rodzime drewno i kamień z rodzimymi stylami i stworzyli 
atrakcyjne wizualnie budowle i obiekty, które naturalnie pasowały do majestatycz-
nych krajobrazów parków narodowych. Wśród projektowanych obiektów były m.in. 
bramy wejściowe, hotele, drogi i mosty parkowe, centra dla odwiedzających, schroni-
ska na szlakach, altany informacyjne. Obecnie wiele z nich jest wpisanych do Krajo-
wego Rejestru Miejsc Historycznych (National Register of Historic Places). Obiekty 
te, podobnie jak znaki identyfikacyjne, są ważne dla tożsamości parku.

3 września 1964 r. prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał Wilderness Act, co 
odbyło się po długich i pełnych napięć staraniach między Służbą Parków Narodowych 
i Służbą Leśną Stanów Zjednoczonych. Był to pierwszy powszechnie obowiązujący 
akt prawny, który odwoływał się do pojęcia wilderness –„dzikości”, a także deklaro-
wał jej ochronę. Ustawa zdefiniowała wilderness jako „obszar dzikości, w przeciwień-
stwie do obszarów, których krajobraz jest zdominowany przez człowieka i jego dzieła. 

a) b)

c) d)

Il. 17. Parkitecture: a) i b) Stony Brooke State Park, stan Nowy Jork; c) Saxon Woods, Westchester 
County, stan Nowy Jork; d) Mount Penn Metropolitan Reservation, Reading, Pennsylvania.  

Źródła ilustracji: a), c), d) http://npshistory.com/publications/park_recreation_structures/images 
(dostęp: 09.2019), b) fot. A. Zachariasz
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Jest obszarem, gdzie teren i wspólnota życia nie są zdominowane przez człowieka; 
gdzie człowiek jest tylko gościem”. Przyjęto, że są to obszary ze zminimalizowaną 
presją człowieka, zachowujące naturalne procesy kształtujące krajobraz i ekosystemy, 
bezdrożne, ale udostępnione dla turystyki i rekreacji bez pojazdów kołowych. Przy-
jęto warunek – nie zostawiaj śladów (leave no trace)115.

National Park Service116 w USA chroni zasoby naturalne i kulturowe oraz warto-
ści systemu parków narodowych, a celem jest zadowolenie, edukacja i inspiracja dla 
przyszłych pokoleń. Do realizacji misji zakłada następujące zasady:

•	 Doskonałe usługi: dostarczenie najlepszego możliwego poziomu usług dla od-
wiedzających park.

•	 Produktywne partnerstwo: współpraca z federalnymi, stanowymi, szczepowy-
mi, lokalnymi zarządami i władzami oraz organizacjami prywatnymi i bizne-
sowymi, których dążeniem nadrzędnym są cele społeczne.

•	 Wciąganie do prac społeczeństwa: stworzenie możliwości partycypacji obywa-
teli w decyzjach i działaniach NPS.

•	 Edukacja w zakresie dziedzictwa: edukowanie odwiedzających i ogólnie społe-
czeństwa o historii parków oraz wspólnym dziedzictwie.

•	 Stworzenie dobrych warunków pracy: zwiększanie wysiłków podejmowanych 
przez zarządy na rzecz lepszej pracy, zintegrowanej i wysokiej jakości.

•	 Rozwój pracowników: dostarczenie możliwości rozwoju i szkoleń, aby pracow-
nicy mieli „narzędzia do pracy”, bezpieczne i skuteczne.

•	 Rozsądnie podejmowane decyzje: współdecydowanie, integrowanie społecznych, 
ekonomicznych, środowiskowych i etycznych aspektów w procesach decyzyjnych.

•	 Efektywne zarządzanie: stała prezentacja zadań, traktowanie filozofii zarządza-
nia jako twórczego rozwoju, nastawienie na konkretne rezultaty przy zachowa-
niu odpowiedzialności finansowej na wszystkich poziomach.

•	 Badania i technologie: wdrażanie odkryć naukowych i nowych technologii 
w celu udoskonalenia miejsc pracy, usług i produktów.

•	 Możliwości współdziałania: dzielenie się informacjami technicznymi i eksper-
tyzami z zarządzającymi terenami publicznymi i prywatnymi.

W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje System Parków Narodowych oraz Natio-
nal Park Service, który administrował, według danych z 2004 r., 388 terenami, obej-
mującymi system parków w trzech podstawowych grupach: tereny naturalne, tereny 
historyczne i tereny rekreacyjne117.

115 P. Pawlaczyk, Ochrona dzikości (wilderness) – nowy paradygmat europejskiej ochrony przyrody?, 
„Przegląd Przyrodniczy”, XXV, nr 4, 2014, s. 17-35.

116 National Park Service Organic Act, 16 U.S.C.1.
117 Wszystkie objęte ochroną obiekty w nazwie mają człon National – narodowe. Są to m.in.: parki, 

rezerwaty, zabytki, miejsca historyczne, parki historyczne, pomniki, tereny rekreacyjne, wybrzeże 
morskie, brzegi jezior, parki militarne, rzeki, trakty wzdłuż rzek i widokowe, parkwaye, miejsca 
bitew, cmentarze.
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Dobrym przykładem realizacji ochrony natury i strategii terenów zieleni jest 
też amerykański system parków stanowych118. State park to rodzaj parku, które-
go obszar należy i zarządzany jest przez administrację danego stanu. Ich rola to 
dostarczenie różnorodnych możliwości wypoczynku poza domem i rekreacji po 
umiarkowanych kosztach. Istnieje kilka rodzajów parków stanowych o różnych 
zdefiniowanych sposobach użytkowania: parki, tereny rekreacyjne naturalne i hi-
storyczne, miejsca edukacji środowiskowej, obszary naukowe, lasy, tereny łowie-
nia ryb, szlaki wspinaczkowe, rowerowe, jazdy konnej itp. oraz inne tereny, np. 
uzasadnione specyfiką miejsca lub specjalnym użytkowaniem119. Parki mają różny 
charakter, np. naturalistyczny, założony w okresie New Deal – Stony Brook State 
Park. W konstruowaniu strategii ich użytkowania znaczenie ma turystyka rozwi-
jana przez różnorodne atrakcje. Większość wyjazdów zainspirowana jest chęcią 
poznania120. Atrakcje turystyczne121 związane z terenami zieleni to przede wszyst-
kim różnego rodzaju parki, np. narodowe, krajobrazowe, tematyczne, regionalne, 
lokalne i związana z nimi rekreacja. Wśród przyciągających turystów atrakcji na-
turalnych są m.in. zalety klimatyczne miejsca i związane z nimi niektóre zjawiska, 
woda, góry, fauna i flora, a także wszystko to, co stanowi o wartościach estetycz-
nych, naukowych oraz o różnorodności i rzadkości występowania. Dodatkowym 

118 N.C. Landrum., The State Park Movement in America. A. Critical Review, Columbia 2004.
119 The National Association of State Park Directors Economic Values and Benefits of State Parks, 2004, 

passim.
120 J.L. Crompton, Parks and Economic Development, Chicago 2001, s. 33.
121 Tradycyjnie termin turysta przypisywany jest tylko podróżującemu dla przyjemności, ten zaś zwy-

kle bywa lepiej przygotowany i wie, co chce zobaczyć. Nie bez znaczenia jest również czas pobytu.

Il. 18. a) Wodospad Niagara, American Falls 1908, http://www.discoverniagara.org/about/photo-gallery/
album/5; b) turystyczna wyprawa do Rocky Mountain National Park, 1909, Library of Congress, https://
monovisions.com/vintage-historical-views-of-american-national-parks-19th-century/ (dostęp: 09.2019)

a) b)
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czynnikiem przyciągającym odwiedzających mogą stać się m.in.: wydarzenia, festi-
wale, pokazy; sporty, np. narciarstwo, golf, tenis, gra w piłkę, rolki; centra odnowy 
biologicznej, aerobiku itd., campingi; tereny łowieckie.

Misją parków stanowych jest dostarczenie różnorodnych możliwości wypoczyn-
ku poza domem po umiarkowanych cenach. Corocznie wykonywane są badania 
statystyczne, obejmujące pomiary następujących danych: 1) inwentaryzacja terenu; 
2) rodzaj wyposażenia; 3) odwiedzający i użytkowanie; 4) główne atrakcje i uspraw-
nienia; 5) finansowanie; 6) personel; 7) grupy poparcia. Dane te pozwalają określić, 
jakie można w przyszłości wprowadzać korekty zakresu działań lub jakie planować 
nowe inwestycje.

Jednym z takich parków jest Stony Brook State Park (o powierzchni ok. 145 ha), 
rozbudowany w ramach New Deal. Na potoku przepływającym przez park założono 
dwa naturalne strzeżone baseny, przy których są dwie przebieralnie. Przygotowano 
atrakcyjne trasy wycieczkowe i przyrodnicze w lasach i wąwozie, tereny piknikowe 
ze stołami i grillami, gorące prysznice, toalety, altany piknikowe, korty tenisowe, pla-
ce zabaw dla dzieci, płatne telefony oraz miejsca postojowe, miejsca dla przyczep 
i 125 miejsc kempingowych. Wyposażenie dostosowano do zasady carry in – carry 
out, która polega na tym, że zabierasz ze sobą wszystko to, co przyniosłeś. Wstęp do 
parku jest płatny 7 $ od samochodu.

Il. 19. Stony Brook State Park, stan Nowy Jork. Fot. A. Zachariasz
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Opracowanie programu i przygotowanie go do prezentacji w celu prowadzenia 
debaty z użytkownikami i zarządzającymi może służyć następującym celom:

•	 promowaniu odpowiedniego użytkowania zasobów i urządzeń parku przez 
programy: edukacyjny i rekreacyjny, promowanie zdrowego stylu życia,

•	 poszerzaniu wiedzy i zrozumieniu roli, jaką człowiek odgrywa w środowisku 
naturalnym,

•	 poszerzaniu wiedzy i zrozumieniu ekologii,
•	 pomocy w rozwijaniu odpowiedzialności społeczeństwa związanej z ochro-

ną, poznaniem i użytkowaniem zasobów naturalnych oraz w rozumieniu 
środowiska,

•	 rozwijaniu u odwiedzających zdolności doceniania terenów parkowych natu-
ralnych i przekształconych przez człowieka oraz pomocy w rozwijaniu zainte-
resowań, np. historycznych,

•	 pomocy w zarządzaniu, zmierzającej też do redukowania aktów destrukcji 
i wandalizmu w parkach122.

9. Zakończenie. Nowe koncepcje badań  
oraz prezentacji i udostępniania natury

Jednym z ważnych nurtów stał się determinizm fizjograficzny. Repton i Olmsted, 
a potem Geddes, uznawali za kluczowe znaczenie czynników geograficznych w pro-
jektowaniu architektoniczno-krajobrazowym i urbanistyce. Geddes przyczynił się 
też do sformułowania metody dominującej w projektowaniu krajobrazu w drugiej 
połowie XX w., a obejmującej etapy: ocena-analiza-projekt (Survey-Analysis-Design, 
SAD), poszerzonej w latach 40. i 50. XX w. o proces wdrażania planu. Geddes, z wy-
kształcenia również profesor biologii, traktował planowanie jako serię działań, pro-
ces wieloetapowy, w którym ważne stały się miejsce, miejskość i wielodyscyplinar-
ność zagadnień, syntetyzowanie działań estetycznych i racjonalnego myślenia oraz 
rozumienie i ukierunkowanie ewolucji miast i regionów123. Wybitnym praktykiem 
nowoczesnego planowania ekologicznego był Ian McHarg (1920-2001), autor książki 
Design with Nature (1967). Jego metoda polegała na ustanowieniu takich priorytetów 
rozwoju, które bazują na procesach naturalnych124. Wraz z Wallace’em, Robertsem 
i Toddem w 1962 r. założył firmę, w której rozwinął metodę analiz warstwowych 

122 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik…, op. cit.
123 T. Turner, City as Landscape. A Post-Postmodern View of Design and Planning, London 1996, s. 146; 

E. Smith Morris, British Town Planning and Urban Design. Principles and Policies, Harlow 1997, 
s. 44-48.

124 I. McHarg, Design with Nature, New York 1967.
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(overlay analysis), polegającą na badaniach geograficznych, klimatycznych i bota-
nicznych w studiach i projektach krajobrazowych. Dokonywał też „ekologicznych 
inwentaryzacji”. McHarg zainspirował Anne Whiston Spirn i Michaela Hougha125 do 
stosowania swoich metod w skali projektowej. Spirn opisuje doświadczenie związane 
z zakładaniem nowego miasta. Inwentaryzacje ekologiczne wykonane na początku 
lat 70. XX w. w firmie McHarga WMRT, dotyczące lokalizacji Woodlands New Com-
munity w północnej części Huston w Teksasie, zidentyfikowały następujące nadrzęd-
ne problemy dla terenu: powodzie, odwodnienia burzowe i uzupełnianie wód grun-
towych. Klient chciał zbudować nowe miasto wśród lasu sosnowego i dębowego, ale 
warunki glebowe i wodne wód gruntowych były takie, że konwencjonalny system 
odwadniający obniżyłby lustro wody i zniszczyłby las. Spowodowałoby to również 
powodzie w dole rzeki i doprowadziłoby do osiadania gruntu pod Houston. McHarg 
i pracownicy WMRT zaproponowali „naturalny system odwadniający”, który popra-
wiłby uzupełnianie wód gruntowych, zapobiegał powodziom, chronił jakość wody 
i zachował tereny leśne. To innowacyjne rozwiązanie wynikało z konkretnej sytuacji. 
Pokazywało wyzwania środowiskowe oraz możliwości, jakie dawały metody badań 
architektoniczno-krajobrazowych. Plan Woodlands był okazją połączenia analiz 
i praktyki, planowania i projektu, skali regionalnej i lokalnej. Proces rozpoczynała 
ekologiczna inwentaryzacja, a dalej było planowanie nowego miasta dla 150 000 lu-
dzi, opracowanie strategii postępowania i wdrożenie w projekcie126. Koncepcje anty-
cypowały idee usług ekosystemowych.

Silną pozycję ma też regionalizm, który w architekturze krajobrazu oceniany może 
być przez wiele czynników, mających wpływ na odmienność powstających obiektów 
i ich tożsamość. Wyraźnie uwidacznia się dwoistość cech, czyli determinanty fizjo-
graficzne i drugorzędne tradycje kulturowe i tutaj trzeba odwołać się do Alexandra 
Pope’a, który pisał, że przy zakładaniu ogrodów należy „radzić się we wszystkim ge-
niusza miejsca”127. Genius loci, bliski determinizmowi, to zresztą do dziś podstawo-
wa zasada, do której odwołują się projektanci krajobrazu. Regionalizm, tożsamość 
i swojskość to zagadnienia mocno podkreślane w pracach, projektach i działaniach 
krakowskiej szkoły architektury krajobrazu: Gerarda Ciołka (1909-1966), Zygmunta 
Nováka (1897-1972) i Janusza Bogdanowskiego (1929-2003) oraz kontynuatorów ich 
dzieła: Marię Łuczyńską-Bruzdową, Krystynę Pawłowską, Zbigniewa Myczkowskie-
go128. Tendencja wpisuje się w ogólnoświatową politykę ochrony tożsamości regional-

125 A. Whiston Spirn, The Granite Garden: Urban Nature and Human Design, New York 1984; 
M. Hough, City Form and natural Process, London 1989.

126 A. Whiston Spirn, Ian McHarg,Landscape Architecture, and Environmentalism, [w:] Environmentalism 
in Landscape Architecture, M. Conan (ed.), Washington 2000, s. 97-114.

127 Consult the Genius of the Place in all: Ch. Thacker, The Genius of Gardening…, op. cit., s. 18.
128 G. Ciołek, Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, Warszawa 1964; G. Ciołek, Regionalizm w bu-

downictwie wiejskim w Polsce, Kraków 1984; Z. Novák, Planowanie regionalne i udział w nim ar-
chitekta, Kraków 1950; J. Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu…, 
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nej. W maju 2007 r. Australian Institue of Landscape Architects ogłosił Australijską 
Kartę Krajobrazu (The Australian Landscape Charter)129. Zarejestrowani tam archi-
tekci krajobrazu przez jej przyjęcie deklarują respektowanie zapisanych tam zasad 
projektowania krajobrazu, m.in. ochronę i wzbogacanie biologicznej różnorodności, 
ochronę procesów ekologicznych, rozpoznanie i podtrzymywanie współzależności 
pomiędzy środowiskiem naturalnym, kulturowym, ekonomicznym i fizycznym, za-
chowanie jakości życia dla wszystkich – teraz i w przyszłości – przez równoważenie 
estetyczne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, a także zachowanie genius loci.

Jednym z silnie rozwijających się w ostatnim okresie nurtów w architekturze kra-
jobrazu jest New Perrenial Movement – malowniczy, odwołujący się do poszukiwa-
nia równowagi w naturze, najlepiej znany z naturalistycznego wykorzystania traw. 
Stał się modny w latach 90. XX w. Filozofia Nowego Ruchu Bylinowego ma korzenie 
w idei wild garden Williama Robinsona, Prairie Style Jensa Jensena oraz działaniach 
Karla Foerstera. Dziki ogród i styl preriowy pokazały nowy sposób odtwarzania na-
tury w ogrodach i szybko zyskały licznych naśladowców. Foerster, niemiecki szkół-
karz, stał się znany dzięki nowym odmianom bylin oraz introdukcjom rodzimych 
i sprowadzanych z zagranicy bylin, paproci i traw, jako głównych komponentów 
kompozycji ogrodowych. Stworzył niepowtarzalny naturalistyczny styl, który dzisiaj 
naśladuje wielu projektantów. Foerster jest uznawany za prekursora dużych, wyrazi-
stych, barwnych plam i kontrastowych zestawień130. 

Z ruchem tym łączeni są wybitni projektanci, m.in. Piet Oudolf i Beth Chatto. Ro-
bert Hammond, współzałożyciel stowarzyszenia Friends of the High Line, powiedział, 
że różnorodny krajobraz, złożoność i malowniczość nasadzeń stworzonych przez 
Oudolfa przyczynia się do faktu, że odwiedzający chętnie wracają do parku, ciągle na 
nowo odkrywając miejsce131. Piet Oudolf (ur. 1944), holenderski projektant ogrodów, 
właściciel znanej szkółki roślin, autor książek132, jest obecnie jedną ze znaczących oso-
bistości w kreowaniu krajobrazu. Wśród jego dzieł znajdują się m.in.: Battery Park 
w Nowym Jorku (2003), w Holandii ABN Amro Bank (2000) i Hoogeland (2001), 
Lurie Garden – ogromny zielony dach w Millennium Park w Chicago, zaprojekto-
wany z Kathryn Gustafson (2003), oraz Scamston Hall w Anglii (2002-2003), a także 
wspomniany wcześniej High Line Park. Odgrywa szczególną rolę w nowoczesnym 

Kraków 1976; M. Łuczyńska-Bruzda, Skuteczność planowania przestrzennego Ojcowskiego Parku 
Narodowego, Kraków 1981; K. Pawłowska, Idea swojskości w urbanistyce i architekturze miejskiej, 
Kraków 1996; Z. Myczkowski, Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych 
w Polsce, Kraków 1998.

129 https://www.csla-aapc.ca/sites/csla-aapc.ca/files/IFLA/AUSTRALIA_%20AILA-Charter2011.pdf.
130 K. Foerster, Einzug der Gräser und Farne in die Gärten: sowie einiger bedeutungsvoller, Radebeul 1957.
131 P. Oudolf, Landscape in Landscape, New York 2010.
132 Piet Oudolf jest współautorem poczytnych książek: Gardening with Grasses (1998) z Michaelem 

Kingiem i Beth Chatto; Dream Plants for the Natural Garden (2000) i Planting the Natural Garden 
(2003) – obie z Henkiem Gerritsenem, Designing with Plants (1999) i Planting Design: Gardens in 
Time and Space (2005) – obie z Noelem Kingsburym.
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projektowaniu przez stosowanie rabat bylinowych i ziołowych, a przede wszystkim 
traw i intrygujących zestawień fakturalnych oraz kolorystycznych. Tekstura (kształt, 
forma i faktura) i kolor są dla niego niezwykle istotnymi walorami kompozycji. Uży-
wa niemal wyłącznie bylin, które ceni za ich piękno w całym ich naturalnym cyklu 
życia. Potrafi też wykorzystać walor roślin już po przekwitnięciu. Takie malowane 
roślinami ogrody znajdują obecnie licznych naśladowców.

Ważny jest jednak system terenów zieleni. W tym kontekście Galen Cranz samo-
dzielnie (1992) i z Michaelem Bolandem (2004)133 proponuje pięć wzorców parków 
– pleasure ground (1850-1900); park zreformowany (1900-1930); obiekt rekreacyj-
ny (1930-1965); system terenów otwartych (1965-?); zrównoważony (sustainable) 
park134 (1990 – do czasów współczesnych). Prezentują one przegląd ważniejszych 
tendencji w projektowaniu terenów zieleni, zmiany funkcjonalne i trendy wynikające 
z polityki zrównoważonego rozwoju. Rozpatrują cele społeczne, rodzaj aktywności, 
rozmiar i relację parków do miasta i względem siebie, ale także kompozycję, główne 
elementy, promotorów i beneficjentów terenów zieleni. Wśród różnych czynników, 

133 G. Cranz, The Politics of Park Design. A History of Urban Parks in America, Cambridge 1992, passim; 
G. Cranz, M. Boland, Defining the Sustainable Park: A Fifth Model for Urban Parks, “Landscape Journal”, 
23/2, 2004, s. 102-120.

134 W 1992 r. Cranz wyodrębnia park kulturowy, a w 2004 r. wraz z Bolandem klasyfikuje jako piąty model 
parki ekologiczne.

Il. 20. Kompozycja ogrodowa Karla Foerstera w Marzhan Park w Berlinie. Fot. A. Zachariasz
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mających wpływ na postać modelu, wymieniają również elementy odnowy zielonej 
infrastruktury. Analiza modeli pokazuje zdecydowaną przewagę (46%) czwartego 
z wymienionych typów, czyli systemu terenów otwartych. Piąty model koncentruje 
się na rozwiązywaniu problemów ekologicznych i związany jest z rosnącą odpowie-
dzialnością za środowisko. Istotna zmiana w projektowaniu miejskich parków nastę-

Il. 21. a) Rabaty w Marzhan Park w Berlinie; b) łąki bylinowe na obrzeżu parku Krakowskiego  
w Krakowie, proj. H. Luz, M. Gajda. Fot. A. Zachariasz

a)

b)
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puje od lat 80. i 90. XX w. Coraz częstsze stają się odwołania do zrównoważonego 
rozwoju i ekologii. Łączy się to również z koncepcją zielonej infrastruktury, która 
pojawiła się w latach 90. XX w. i w szerokim ujęciu oznacza strategicznie zaplano-
waną sieć terenów zieleni miejskiej o różnym charakterze – parków, greenwayów, 
obszarów chronionych, otwartych, naturalnych, nieurządzonych, utrzymujących 
naturalne procesy ekologiczne135. Obecnie podkreślana jest samowystarczalność we-
wnętrznego układu parków ekologicznych w odniesieniu do zasobów środowisko-
wych. Opisane przez Cranz cztery pierwsze modele parków nie były samowystarczal-
ne, wymagały dużej ilości energii, nawożenia, roślin, wody oraz wielkich nakładów 
pracy związanych z utrzymaniem i pielęgnacją. Efektem ich użytkowania była woda 
opadowa z pestycydami, ścieki oraz hałas. Zrównoważone parki cechuje samowy-
starczalność. Ochrona zasobów, poszanowanie różnorodności biologicznej to zasady, 
których przestrzegają projektanci136. W opisane wyżej programy i działania wpisują się 
tzw. usługi ekosystemów. Według Jerzego Solona termin „usługi ekosystemów (usłu-
gi krajobrazowe)” oznacza zestaw wytworów oraz funkcji ekosystemu (krajobrazu), 
które są „przydatne dla społeczeństwa ludzkiego”. Pisze on, że „koncepcja «usług 
ekosystemów» jest jednym z narzędzi do prowadzenia dyskusji na temat zależności 
społeczeństwa od przyrody. Umożliwia w sposób syntetyczny przedstawienie po-
wiązań między podstawowymi koncepcjami ekologicznymi i ekonomicznymi oraz 
łączną analizę tych dwóch podsystemów, co w rezultacie prowadzi do ujednolicone-
go przedstawiania ocen ekonomicznych i ekologicznych. Umożliwia również ocenę 
konsekwencji różnych scenariuszy rozwoju przestrzennego oraz zabiegów ochron-
nych i renaturalizacyjnych”137.

Silnie rozwijającym się obecnie nurtem jest new wilderness – nowa dzikość. Pi-
sze o tym Kowarik, który przedstawia wcześniejsze etapy ewolucji natury – sta-
ra dzikość (old wilderness), tradycyjny krajobraz kulturowy, zieleń funkcjonalna 
i nowa dzikość czy też nowa natura138. Ta nowa miejska zielona przestrzeń poja-
wia się spontanicznie na terenach niezagospodarowanych lub innych obszarach 
miejskich, np. poprzemysłowych, pomimo przekształceń siedlisk. Może też zostać 

135 M.A. Benedict, E.T. McMahon, Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century, 
“Renevable Resources Journal”, Vol. 20, No 3, Autumn 2002, s. 12-17; Green Infrastructure  
(http://www.greeninfrastructure.net/); I.C. Mel, Green Infrastructure: concepts and planning, 
(http://www.urbanspaces.eu/files/Green-Infrastructure-Newcastle.pdf).

136 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik…, op. cit., passim. Por. także: K.M. Rostański, Na-
tura modelowana. Elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej, Gliwice 2012.

137 J. Solon, Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, 
[w:] Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zasto-
sowanie, T.J. Chmielewski (red.), Vol. 21/2008, s. 25-44. Por. także: I. Schumacher, Funkcje terenów 
zieleni miejskiej a świadczenia ekosystemów, „Prace i Studia Geograficzne”, T. 46, 2011, s. 169-176; 
G. Grant, op. cit.

138 I. Kowarik, Cities and Wilderness…, op. cit., s. 32-36; I. Kowarik, Wild urban woodlands…, op. cit., 
s. 1-32; K. Jakubowski, op. cit.
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ukształtowana przypadkowo przez człowieka, ale może również rozwinąć się w kie-
runku dzikich lasów miejskich. Przegląd takich realizacji daje projektantka Margie 
Ruddick, która próbuje pokazać, że natura w całej swojej niesfornej dzikości może 
być integralną częścią kreatywnego projektowania krajobrazu. Prezentuje w książ-
ce pięć podstawowych strategii (ponowne odkrywanie, restauracja, konserwacja, 
odzyskiwanie i ekspresja), które często łączy, aby nadać krajobrazom życie, piękno 
i znaczenie139.

Kwestia pokazywania i udostępniania natury na szerszą skalę pojawiła się jako 
temat projektowy w XIX w. Od tego czasu to temat ważny i wraz z postępującymi 
zmianami w środowisku i rosnącą urbanizacją istotny jest dla jakości codziennego 
życia, ale też dla pozamiejskiej, weekendowej i wakacyjnej rekreacji i wypoczynku.

Przedstawiono wybrane przykłady odtwarzania i udostępniania natury w ogro-
dach i parkach oraz rolę architekta krajobrazu w planowaniu i projektowaniu krajo-
brazu. Ten subiektywny i niepełny przegląd pokazuje zmieniające się postrzeganie 
świata natury w sztuce ogrodowej oraz kwestie udostępniania przyrody zarówno 
w obszarach nienaruszonych i chronionych, jak i tych, które są ponownie dla natury 
odzyskiwane w miastach.

Literatura

1.  Addison J., „Spectator”, nr 414, Wednesday, June 25, 1712.
2. Alberti L.B., O architekturze, [w:] Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności 

do 1500 roku, wybrał i oprac. J. Białostocki, Gdańsk 2001.
3.  American Landscape Architecture, W.H. Tishler (ed.), Washington 1989.
4.  André É., L’art des jardins/traité général de la composition des parcs et jardins, Paris 1879.
5.  Attiret J., Letters édifiantes… Ecrites des missions étrangéres de le Compagnie de Jesus, Paris 

1749.
6.  Attiret J., A Particular Account of the Emperor of China’s Gardens near Pekin, tłum. H. Beaumont 

(Joseph Spence), 1752.
7.  Azzi Visentini M., Ogród barokowy, [w:] Ogród. Forma. Symbol. Marzenie, katalog wystawy, 

M. Szafrańska (red. nauk.), Warszawa 1998, s. 105-121.
8. Baljon L., Paris as a laboratory for the park of the 21st century, “Topos”, 19/1997, s. 75-82.
9.  Baridon M., The Scientific Imagination and the Baroque Garden, “Studies in the History 

Gardens & Designed Landscapes”, Vol. 18, No 2, April – June 1984, s. 5-19.
10.  Batey M., Regency Gardens, Dyfed 1995.

139 M. Ruddick, Wild by design. Strategies for creating life-enhancing landscapes, Washington 
– London 2016. 



69O różnych sposobach odtwarzania i udostępniania natury w parkach od XIX do XXI wieku...

11.  Beatley T., Biophilic cities, Washington 2010.
12.  Beatley T., Handbook of Biophilic City Planning & Design, Washington 2017.
13.  Benedict M.A., McMahon E.T., Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st 

Century, “Renevable Resources Journal”, Vol. 20, No 3, Autumn 2002, s. 12-17.
14.  Beveridge Ch., Buffalo Park and Parkway System, [w:] Buffalo Architecture: A Guide, 

Cambridge 1981, s. 9-15.
15.  Beveridge Ch.E., Rocheleau P., Frederick Law Olmsted: Designing the American Landscape, 

New York 1998.
16.  Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Kraków 1976.
17.  Böhm A., Zachariasz A., Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik 

angielsko-polski, T. I: a-d, Warszawa 1997.
18.  Böhm A., Zachariasz A., Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik 

angielsko-polski, T. III: k-q, Warszawa 2005.
19.  Böhm A., Zachariasz A., Ogród na dachu, [w:] Problemy projektowe w kontekście nowych 

technologii budowlanych, Kraków 2003, s. 25-32.
20.  Carlson A., Aesthetics and the Environment: The Appreciation of Nature, Art and Archi-

tecture, London 1999.
21.  Cicero Marcus Tullius, O naturze bogów, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1960.
22.  Ciołek G., Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce, Kraków 1984.
23.  Ciołek G., Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, Warszawa 1964.
24.  Cranz G., Boland M., Defining the Sustainable Park: A Fifth Model for Urban Parks, 

“Landscape Journal”, 23/2, 2004, s. 102-120.
25.  Cranz G., The Politics of Park Design. A History of Urban Parks in America, Cambridge 1992.
26.  Crompton J.L., Parks and Economic Development, Chicago 2001.
27.  Cunningham D., Interpretation Strategies for the Public Pleasure Ground, “Landscape 

Journal”, Vol. 21, No 1, 2002, s. 86-95.
28.  Czyżewski A., Trzewia Lewiatana, Kraków 2001.
29.  Dezallier d’Argenville A.-L., La Théorie et la pratique du jardinage, Paris 1722.
30.  Du Halde J.B., Description géografique, historique, chronologique, politique et physique de 

l’Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise, Paris 1735.
31.  Ehrlich T.L., Pastoral Landscape and Social Politics in Baroque Rome, [w:] Baroque 

garden structures: emulation, sublimation, subversion, M. Conan (ed.), Washington 
2005, s. 131-181.

32.  Eliot Ch., Waverly Oaks: A Plan for their Preservation for the People, “Garden and Forest”, 
22 February 1890, s. 316-318.

33.  Eliot Ch.W., Charles Eliot, Landscape architect and of his kind who trained himself for 
a new profession practiced it happily and through it wrought much good, Boston – New 
York 1902.

34.  Elliot B., Victorian Gardens, London 1990.
35.  Foerster K., Einzug der Gräser und Farne in die Gärten: sowie einiger bedeutungsvol-

ler, Radebeul 1957.



70 Agata Zachariasz

36.  Foundations for Visual Project Analysis, R.C. Smardon, J.F. Palmer, J.P. Felleman (eds.), 
New York 1986.

37. Garden Styles, D. Joyce (ed.), London – Oxford 1989.
38.  Garvin A., The American City. What Works, What Doesn’t, New York 2002, s. 325.
[39. Gilpin W., Remarks on Forest Scenery and Other Woodland Views, London 1791.
[40.  Gilpin W., Observations on the river Wye, and several parts of South Wales, &c., relative 

chiefly to picturesque beauty: made in the summer of the year 1770, London 1808.
[41.  Gilpin W., Three essays: on picturesque beauty, on picturesque travel, and on sketching 

landscape: with a poem on landscape painting: to these are now added, two essays giving an 
account of the principles and mode in which the author executed his own drawings, London 
1808.

42.  Giżycki F.K., O przyozdobieniu siedlisk wiejskich rzecz zastosowana dla Polski, Warszawa 1827.
43.  Grant G., Ecosystem Services Come to Town: greening cities by working with nature, Hobo-

ken 2012.
44.  Grese E., Jens Jensen. Marker of Natural Parks and Gardens, Baltimore – London 1998.
45.  Hegel G.W., Wykłady o estetyce, T. I, Warszawa 1964.
46.  Hirschfeld C.C.L., Theorie der Gartenkunst, T. 1-5, Leipzig 1779-1785.
47.  Hough M., City Form and Natural Process, London 1989.
48.  Hoyles M., The Story of Gardening, London 1991.
49.  Hunt J.D., Gardens and the Picturesque: Studies in the History of Landscape Architecture, 

Cambridge 1992.
50.  Hunt J.D., Greater Perfections: The Practice of Garden Theory, Philadelphia 2000.
51.  Introduction, Nature and Ideology. Natural Garden Design in the Twentieth Century, J. Wolschke-

Bulmahn (red.), Washington 1997.
52.  Jakubowski K., Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków urbanistycznych na przykładzie 

terenów zieleni zakładanych po roku 1992, rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, 
Kraków 2018 (praca przygotowywana do publikacji).

53.  Jancke H., Travel Report: An Apprenticeship in the Earl of Derby’s Kitchen Gardens and 
Greenhouses at Knowsley, J. Wolschke-Bulmahn (red.), tłum. M. Hale, Washington 2013.

54.  Jennings A., Roman Garden, London 2006.
55.  Jensen J., Schifting, Chicago 1939.
56.  Jolley H.E., Parkways, [w:] American Landscape Architecture, W.H. Tishler (ed.), Washing-

ton 1989.
57.  Juszczak W., Romantyzm w działalności artystycznej Roberta Adama, [w:] Fakty i wy-

obraźnia, Warszawa 1979, s. 115-127.
58] Juszczak W., Romantyzm a działalność artystyczna Roberta Adama, [w:] Romantyzm. 

Studia nad sztuką drugiej połowy wieku XVIII i wieku XIX, Warszawa 1967, s. 115-127.
59.  Kaplan S., Kaplan R., Cognition and Environment: Functioning in an Uncertain World, 

New York 1983.
60.  Kaplan S., Kaplan R., Ryan L.R., With people in mind: design and management of everyday 

nature, Washington 1998.



71O różnych sposobach odtwarzania i udostępniania natury w parkach od XIX do XXI wieku...

61.  King M., Oudolf P., Gardening with Grasses, London 1996.
62.  Kobielus S., Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i śre-

dniowiecze, Kraków 2006.
63.  Kostof S., The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History, London 1999.
64.  Kowarik I., Cities and Wilderness. A New Perspective, “International Journal of Wilderness”, 

Vol. 19, No 3, 12/2013, s. 32-36.
65.  Kowarik I., Wild urban woodlands: Towards a conceptual framework, [w:] New perspectives 

for urban forestry, I. Kowarik, S. Körner (eds.), Berlin 2005, s. 1-32.
66.  Kowsky F.R., Municipal Parks and City Planning: Frederick Law Olmsted’s Buffalo Park and 

Parkway System, “Journal of the Society of Architectural Historians”, Vol. XLVI, March 
1987, s. 49-65.

67.  Kulesza P., Szata roślinna w krajobrazach malarstwa niderlandzkiego XV wieku, Lublin 2011.
68.  Landrum N.C., The State Park Movement in America. A. Critical Review, Columbia 2004.
69.  Lange W., Der Garten und seine Bepflanzung, Stuttgart 1913.
70.  Lange W., Gartengestaltung der Neuzeit, Leipzig 1912.
71.  Lasdun S., The English Park. Royal, Private & Public, London 1991.
72.  Laurie M., An Introduction to Landscape Architecture, New York 1975.
73.  Loudon J.C., Encyclopaedia of Gardening, London 1822 (wyd. również w 1824, 1826 i 1835 r.).
74.  Loudon J.C., On Mixing Herbaceous Flowering Plants with Trees and Shrubs, “The Gar-

dener’s Magazine”, 11/1835, s. 415.
75.  Łuczyńska-Bruzda M., Skuteczność planowania przestrzennego Ojcowskiego Parku Naro-

dowego, Kraków 1981.
76.  Majdecki L., Historia ogrodów, Warszawa 1981.
77.  Mann W.A., Landscape Architecture, New York 1993.
78.  McClelland L. Flint, Building  the National Parks: Historic Landscape Design and Construction, 

Baltimore 1998.
79.  McHarg I., Design with Nature, New York 1967.
80.  Miller W., The Prairie Sprit in Landscape Gardening, Urbana 1915.
81.  Morawski S., Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku, Warszawa 1961.
82.  Mumford L., The City in History. Its origins, its transformations, and its prospects, London 

1991.
83.  Myczkowski Z., Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych 

w Polsce, Kraków 1998.
84.  Najpiękniejsze ogrody świata, C. Holmes (red.), Warszawa 2002.
85.  Nature and Ideology. Natural Garden Design in the Twentieth Century, J. Wolschke-Bulmahn 

(red.), Washington 1997.
86.  Nature, Aesthetics, and Environmentalism: From Beauty to Duty, A. Carlson, S. Lintott 

(red.), New York 2008.
87.  Nemela J., Urban ecology. Pattern, processes, and aplications, Oxford 2011.
88.  Nieuhof J., An Embassy… to the Gran Tartar Cham Emperor of China…, London 1699.
89.  Nieuhof J., Gezantshamp… an den grooten Tartarischen Cham, 1655.



72 Agata Zachariasz

90.  Novák Z., Planowanie regionalne i udział w nim architekta, Kraków 1950.
91.  Olmsted F.L., A Healthy Change in the Tone of the Human Heart, “Century. Illustrated 

Monthly Magazine”, Vol. 32, October 1886, s. 963-964.
92.  Oudolf P., Kingsbury N., Planting Design: Gardens in Time and Space, Portland 2005. 
93.  Oudolf P., Landscape in Landscape, New York 2010.
94.  Parker B., Highways, Parkways and Freeways. With special Reference to Wytenshawe Estste, 

Manchester, and to Letchworth Garden City, “Town and Country Planning”, Vol. 1, No 2, 
1932, s. 38-43.

95.  Pawlaczyk P., Ochrona dzikości (wilderness) – nowy paradygmat europejskiej ochrony 
przyrody?, „Przegląd Przyrodniczy”,  XXV, nr 4 , 2014, s. 17-35.

96.  Pawłowska K., Idea swojskości w urbanistyce i architekturze miejskiej, Kraków 1996.
97.  Pevsner N., Fleming J., Honour H., Encyklopedia architektury, Warszawa 1992.
98.  Prato T., Fagre D., National parks & protected areas, Oxford 2005, s. VII.
99.  Pregill P., Volkman N., Landscapes in History, New York 1993.
100.  Robinson W., Alpine Flowers for Gardens, London 1870.
101.  Robinson W., The English Flower Garden, London 1883.
102.  Robinson W., The Parks, Promenades & Gardens of Paris Described and Considered in 

Relation to the Wants of Our Own Cities, London 1869.
103.  Robinson W., The Subtropical Garden, or, Beauty of Form in the Flower Garden, London 

1871.
104.  Robinson W., The Wild Garden, London 1870.
105.  Rostański K.M., Natura modelowana. Elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycz-

nej, Gliwice 2012.
106.  Saint-Simon L., Pamiętniki, T. 1, Warszawa 1984.
107.  Schumacher I., Funkcje terenów zieleni miejskiej a świadczenia ekosystemów, „Prace i Studia 

Geograficzne”, T. 46, 2011, s. 169-176.
108.  Second nature urban agriculture. Designing productive cities, A. Viljoen, K. Bohn (eds.), 

London 2014.
109.  Słownik terminologiczny sztuk pięknych, S. Kozakiewicz (red.), Warszawa 1976.
110] Smith Morris E., British Town Planning and Urban Design. Principles and Policies, Harlow 

1997.
111.  Solon J., Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno- 

-krajobrazowych, [w:] Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, 
modele, teorie i ich zastosowanie, T.J. Chmielewski (red.), „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 
Vol. 21/2008, s. 25-44.

112.  Stępniewska B., Rezydencje na Śląsku w XVIII wieku. Pałace, ogrody i parki krajobrazowe, 
Wrocław 1993.

113.  Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich 
zastosowanie, T.J. Chmielewski (red.), „Problemy Ekologii Krajobrazu”, Vol. 21/2008.

114.  Switzer S., The Nobleman, Gentleman, and Gardener’s Recreation, London 1718.
115.  Szafrańska M., Człowiek w renesansowym ogrodzie, Kraków 2011.



73O różnych sposobach odtwarzania i udostępniania natury w parkach od XIX do XXI wieku...

[116.  Szafrańska M., Ogród i las. Naturalistyczne bezdroża XVIII-wiecznej sztuki ogrodowej, 
[w:] Sztuka XVII wieku w Polsce, Materiały Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, Warszawa 1994, s. 177-190.

117.  Szafrańska M., Ogród renesansowy. Antologia tekstów, Warszawa 1998.
118.  Szafrańska M., Ogród renesansowy. Źródła do teorii sztuki ogrodowej XV-XVI wieku, „Teka 

Komisji Urbanistyki i Architektury”, T. XX, s. 147-157.
119.  Szafrańska M., Parki krajobrazowe XVI wieku, [w:] Sztuka a natura, Materiały Sesji Na-

ukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice 1991, s. 265-281.
120.  Tatarkiewicz W., Historia filozofii, T. 2, Warszawa 1988.
121.  Tchikine A., Landscape and travel: an introduction, “Studies in the History of Gardens & 

Designed Landscapes”, Vol. 36, Issue 3: Travel and Landscape, 2016, s. 141-142.
122.  Temple W. Upon the gardens of Epicurus, with other XVIIth century garden essays, London 

1908.
123.  Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce. 1600-1700, wybrał i opracował J. Białostocki, 

red. naukowa i uzupełnienia M. Poprzęcka i A. Ziemba, Warszawa 1994.
124.  Thacker Ch., England’s Historic Gardens, London 1989.
125.  Thacker Ch., The Genius of Gardening. The history of gardens in Britain and Ireland, London 

1994.
126.  Thacker Ch., The History of Gardens, London 1979.
127.  The Genius of the Place. The English Landscape Garden (1620-1820), J.D. Hunt, P. Wilson 

(eds.), London 1975.
128.  The National Association of State Park Directors Economic Values and Benefits of State 

Parks, 2004.
129.  The Oxford Companion to Gardens, G. i S. Jellicoe, P. Goode, M. Lancaster (eds.), Oxford 

1991.
130.  Trease G., The Grand Tour, New York 1967.
131.  Turner T., City as Landscape. A Post-Postmodern View of Design and Planning, London 

1996.
132.  Vercelloni V., European Gardens, New York 1990.
133.  Waugh F.A., The Natural Style in Landscape Gardening, Boston 1917.
134.  Waźbiński Z., Willa medycejska w Pratolino uratowana, „Ochrona Zabytków”, z. 1-2, 1992.
135.  Whiston Spirn A., Ian McHarg,Landscape Architecture, and Environmentalism, [w:] Envi-

ronmentalism in Landscape Architecture, M. Conan (eds.), Washington 2000, s. 97-114.
136.  Whiston Spirn A., The Granite Garden: Urban Nature and Human Design, New York 

1984.
137.  Woudstra J., Jacobus P. Thijse’s Influence on Dutch Landscape Architecture, [w:] Nature 

and Ideology. Natural Garden Design in the Twentieth Century, J. Wolschke-Bulmahn (red.), 
Washington 1997, s. 155-185.

138.  Woźniakowski J., Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach kultury 
europejskiej, Kraków 1995.



74 Agata Zachariasz

139.  Zachariasz A., Chińska sztuka ogrodowa jako źródło inspiracji dla ogrodów Zachodu, 
[w:] Geneza sztuki ogrodowej i współczesnego krajobrazu Chin, Kraków 2016, s. 167-205.

140.  Zachariasz A., Linearne tereny zieleni jako elementy struktury miasta oraz aktywizacji turystyki 
kulturowej i rekreacji pozamiejskiej, [w:] Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego, 
T. 1: Nowe idee w urbanistyce i planowaniu przestrzennym, E. Węcławowicz-Bilska (red.), 
Kraków 2017, s. 175-206.

141.  Zachariasz A., O różnym pojmowaniu genius loci w ogrodach, „Czasopismo Techniczne”, 
z. 5-A/2010, s. 13-30.

142.  Zachariasz A., O upamiętnianiu miejsc, wydarzeń, osób i zwierząt w historycznych i współ-
czesnych ogrodach i parkach, „Czasopismo Techniczne”, z. 2-A/2012, s. 51-70.

143.  Zachariasz A., Ogród barokowy – potrzeba okazałości. Natura ujarzmiona i nieskończoność 
perspektyw, [w:] Ogrody – zwierciadła kultury. Zachód, L. Sosnowski, A. Wójcik (red.), 
Kraków 2008, s. 190-221.

144.  Zachariasz A., Piękno i użyteczność. O sztuce uprawy roślin użytkowych, „Czasopismo 
Techniczne”, z. 8-A/2012, s. 27-39.

145.  Zachariasz A., Polska sztuka ogrodowa początku XIX wieku w ocenie Johna Claudiusa 
Loudona, „Ogród Puławski”, z. 2, 2003, s. 168-185.

146.  Zachariasz A., Rośliny rodzime i introdukowane w kompozycji ogrodowej, „Teka Komisji 
Urbanistyki i Architektury”, T. XXXVIII, 2006, s. 175-193.

147.  Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnie-
niem roli parków publicznych, Kraków 2006.

148.  Zaitzesky C., Frederick Law Olmsted and the Boston Park System, Cambridge 1992.
149.  Zuylen G. van, The Garden. Vision of Paradise, London 1995.

Źródła internetowe
Ciceronis M. Tullii, De Natura Deorum (https://www.loebclassics.com/view/marcus_tullius_

cicero-de_natura_deorum/1933/pb_LCL268.271.xml, s. LX, 152 – dostęp: 09.2019).
Green Infrastructure (http://www.greeninfrastructure.net/ – dostęp: 09.2019).
http://npshistory.com/publications/park_recreation_structures/contents.htm (dostęp: 09.2019).
http://www.discoverniagara.org/about/photo-gallery/album/5 (dostęp: 09.2019).
http://www.nps.gov/nr/travel/massachusetts_conservation/metro_park_system_of_greater_boston.

html (dostęp: 02.2017).
https://monovisions.com/vintage-historical-views-of-american-national-parks-19th-century/ 

(dostęp: 09.2019).
https://www.csla-aapc.ca/sites/csla-aapc.ca/files/IFLA/AUSTRALIA_%20AILA-Charter2011.

pdf (dostęp: 07.2017).
Mel I.C., Green Infrastructure: concepts and planning, (http://www.urbanspaces.eu/files/Green-

Infrastructure-Newcastle.pdf – dostęp: 03.2018).
National Park Service (http://www.nps.gov/blri/parknews/tourism-to-blue-ridge-parkway-

creates-782-million-in-economic-benefit.htm – dostęp: 05.2016).

http://npshistory.com/publications/park_recreation_structures/contents.htm
http://www.nps.gov/nr/travel/massachusetts_conservation/metro_park_system_of_greater_boston.html
http://www.nps.gov/nr/travel/massachusetts_conservation/metro_park_system_of_greater_boston.html
https://www.csla-aapc.ca/sites/csla-aapc.ca/files/IFLA/AUSTRALIA_%20AILA-Charter2011.pdf
https://www.csla-aapc.ca/sites/csla-aapc.ca/files/IFLA/AUSTRALIA_%20AILA-Charter2011.pdf
http://www.nps.gov/blri/parknews/tourism-to-blue-ridge-parkway-creates-782-million-in-economic-benefit.htm
http://www.nps.gov/blri/parknews/tourism-to-blue-ridge-parkway-creates-782-million-in-economic-benefit.htm


Katarzyna Hodor*

Nisza ekologiczna w Nowej Hucie  
przy parku w Krzesławicach a model 

postępowania konserwatorskiego

1. Wstęp do rozważań

Obiekty zabytkowe, zespalające elementy przyrodnicze z kulturowymi, utrwalały 
tożsamość społeczności, podnosząc jakość życia. Kształtowane i zachowane dla kolej-
nych pokoleń, stały się tematem prac badawczych podejmowanych przez ostatnie stu-
lecia. Należąc do dóbr kultury, wymagają specjalistycznych działań konserwatorskich. 
Związane z przyrodą często stają się miejscem działania czynników antropogenicz-
nych, mających wpływ na ich obecny kształt. Nisze ekologiczne, w których mogą wy-
stępować obiekty zabytkowe, rozpatrywane są w zależności od odpowiednich siedlisk 
związanych z określonymi gatunkami (wg definicji Georga Evelyna Hutchinsona). Daje 
to dodatkowe możliwości dostrzeżenia i zachowania ich przyrodniczych wartości.

Ważne dla zachowania tożsamości są prace rewaloryzacyjne, obejmujące zabytkowe 
obiekty wraz z ich otoczeniem, podejmujące badania zarówno tworzywa roślinnego, 
jak i architektury. Zieleń w miastach staje się czynnikiem podnoszącym jakość miejsca 
zamieszkania, bazując na potrzebie relacji człowieka z naturą. Obiekty zabytkowe, czę-
sto położone w otoczeniu miejscowości, przez zmiany urbanistyczne zaczęły stawać się 
wartościowymi enklawami zieleni wchłanianymi przez miasto. Takie przemiany zaszły 
na terenie parku przy dworze Matejki w Krzesławicach, który po transformacji ustrojo-
wej po II wojnie światowej stał się jednym z elementów struktury Nowej Huty, leżącym 
w bezpośrednim sąsiedztwie zieleni izolacyjnej kombinatu metalurgicznego.1

2. Stan badań, model

O potrzebie powstawania podmiejskich siedzib pisał Palladio w Czterech księ-
gach o architekturze (wydanie weneckie z 1570 r.). Zespół dworski, który jest te-
matem niniejszego opracowania, wpisuje się w grupę rezydencji występujących 

1 Dr inż. arch. Katarzyna Hodor, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska.
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wokół Krakowa, o przeznaczeniu rekreacyjnym, z zabudową folwarczną, ogrodem 
o charakterze ozdobno-użytkowym i częścią gospodarczą1. Pomimo iż powstawa-
ły one w różnym czasie, łączy ich charakter zespalający cechy użytkowe z ozdob-
nymi, ogrody kwaterowe z krajobrazowymi. Obecnie w skali kraju istnieje ponad 
trzy tysiące obiektów dworsko-parkowych wpisanych do wykazu zabytków nieru-
chomych w rejestrach zabytków poszczególnych województw. Pozostała, równie 
ważna grupa, to te nie objęte wpisem (np. pozbawione części zabudowań, zlo-
kalizowane w niewielkich miejscowościach). Tematyka związana z rewaloryzacją 
zabytkowych ogrodów podejmowana była z powodzeniem przez Gerarda Cioł-
ka, Tadeusza Tołwińskiego, Edmunda Małachowicza, Zygmunta Novàka, Longi-
na Majdeckiego oraz Wandę Gengę2. Kolejnymi osobami kontynuującymi prace 
w tym zakresie była Maria Łuczyńska-Bruzda, Janusz Bogdanowski, Anna Mit-
kowska, Zbigniew Myczkowski, Agata Zachariasz, Katarzyna Fabijanowska oraz 
następne pokolenie badaczy: Katarzyna Łakomy, Wojciech Bobek i wielu innych, 
związanych m.in. z Zakładem Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej. Prace dotyczyły kształtowania sposobów 
ochrony dziedzictwa kulturowego również w odniesieniu do walorów krajobrazo-
wych poszczególnych obiektów. Budowanie warsztatu opierało się na działalności 
naukowej, projektowej oraz dydaktycznej, odnosząc się do zagadnień europejskie-
go i polskiego dziedzictwa, łącząc ze sobą wspomniane już wartości przyrodnicze 
i kulturowe.

Zaproponowany przez naukowców z Politechniki Krakowskiej model postępo-
wania dotyczący obiektów zielonych, został wykonany i opublikowany na zlecenie 
Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w 1994 r. Przede wszystkim dotyczył 
on rozwinięcia metod profesora Janusza Bogdanowskiego. Pod kierownictwem 
Anny Mitkowskiej zbudowano wzór postępowania studialno-projektowego dla 
zdewastowanych obiektów polskiego dziedzictwa ogrodowego (rezydencjonalne-
go). W sposób szczegółowy opisano działania inwentaryzacyjne, studialne, ana-
lizy kompozycyjne, wartościowanie, strefowanie, wraz z określeniem wytycznych 
projektowych, uwarunkowań prawnych, z wprowadzeniem kategorii destrukcji 
odwracalnej i nieodwracalnej. Tak zaproponowany wzór postępowania obejmował 
opracowanie studium historyczno-kompozycyjnego, zawierającego inwentaryza-
cję zasobu, studium historyczne, zieleni, kompozycji oraz analizy porównawcze. 

1 W. Komorowski, Podmiejskie siedziby szlacheckie w osiemnastowiecznym Krakowie, „Rocznik Kra-
kowski”, T. LXIX, 2003, s. 139. Powstające od XVI w. dwory podmiejskie z  terenu Rowu Krze-
szowickiego (na zachód od Krakowa) zostały opisane w pracy doktorskiej: K. Hodor, Podmiejskie 
rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, 
Monografia 397, Kraków 2011, passim.

2 Badania o charakterze systemowym podjęte zostały na przełomie XIX i XX w. Wcześniej tematyka 
ta podejmowana była sporadycznie przez pasjonatów tych zagadnień, szerzej [w:] A. Zachariasz, 
Zielony Kraków, dla przyjemności i pożytku Szanownej Publiczności, Kraków 2019, s. 23.
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Kolejno działania zawierały opracowanie wartościowania (waloryzacji), określenie 
stref konserwatorskich, sporządzenie wniosków oraz wykonanie projektu konser-
watorskiego3. Model kończyła realizacja projektu ze szczególnym uwzględnieniem 
nadzoru autorskiego. Obecnie warto, stosując powyższą metodę, odnieść się do 
nowo dostrzeganych problemów środowiskowych, dostosowując model i uwypu-
klając te aspekty.

3. Park w Krzesławicach (analiza przypadku)

Poddany analizie park zlokalizowany jest przy dworze Jana Matejki w Krzesła-
wicach, w Krakowie przy ul. Wańkowicza, we wschodniej części miasta, w dzielnicy 
XVII Wzgórza Krzesławickie. Prace wzorowane na modelu postepowania konserwa-
torskiego opisują przemiany kompozycyjne zachodzące na tym terenie wraz z wy-
tycznymi do projektu i opatrzone zostały w liczne materiały kartograficzne i ikono-
graficzne oraz analizy i ilustracje poglądowe wraz z fotografią autorską. Dokument 
wykonany został we współpracy z Pracownią Vogt Studio, głównym projektantem 
koncepcji rewaloryzacji parku. 

Celem opracowania było wykonanie studium historyczno-kompozycyjnego, 
stanowiącego jeden z elementów wspomnianego modelu dopełnionego koncepcją 
projektową, dostosowując go do obecnych uwarunkowań. Podstawą opracowania 
była: bogata dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja drzewostanu, szczegóło-
we analizy materiałów (ikonografia, kartografia, literatura), analizy in situ, wyko-
rzystanie licznych relacji światków oraz aktualnie obowiązujące przepisy i rozpo-
rządzenia.

Wpis do rejestru zabytków obejmuje zespół dworski z 2. połowy XVIII – XX w., 
znajdujący się przy ul. Wańkowicza, nr rej. A-683 z 21.03.1983 z dworem, nr rej. 
A-330 z 14.09.1961 oraz parkiem4. Obszar objęty ochroną posiada status Parku 
Kulturowego Nowa Huta5, natomiast nie obejmuje wpisu do rejestru zabytków 
układu urbanistycznego Nowa Huta. Zespół dworski zlokalizowany jest na lewym 
brzegu rzeki Dłubni, na wschód od centrum Krakowa. Graniczy od zachodu z te-
renem Bieńczyc, od północy z Zesławicami, od południa i południowego wschodu 

3 A. Mitkowska, K. Fabijanowska, D. Uruska-Suszek, A. Zachariasz, K. Tor, Model postępowania 
konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez Agencję Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa, „Studia i Materiały. Ogrody”, nr 2(8), Warszawa 1994.

4 https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-
zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.03.2018/MAL-rej.pdf (dostęp: 12.06.2018). Projekt wykonany 
na zlecenie krakowskiego ZZM.

5 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995 (dostęp: 12.06.2018).
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z Mogiłą, a od wschodu z Grębałowem. Obecnie znajduje się w dzielnicy XVII 
miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie, sąsiadując z osiedlami Willowym, Sta-
lowym, Szkolnym i aglomeratem Huty im. Sendzimira (do 1990 r. Huta im. Leni-
na). Obszar opracowania znajduje się w  strefie dna doliny Dłubni6. Jest terenem 
o wysokich wartościach przyrodniczych, wpisującym się w układ parków rzecz-
nych w planistycznych opracowaniach od 2005 r.7. Od wschodu terytorium par-
ku graniczy z ogrodzonym placem zabaw i ul. Wańkowicza, północna część prze-
biega wzdłuż koryta rzeki Dłubnia, a następnie graniczy z prywatnymi działkami 
o zabudowie jednorodzinnej. Zachodnia cześć przylega do ogródków działkowych 
i pośrednio do terenu rekreacyjnego Zalewu Nowohuckiego, do którego prowadzi 
przejście przez ogrodzenie i mostek poprowadzony nad rzeką Dłubnią. W połu-
dniowej części znajduje się działka o zabudowie jednorodzinnej, a za nią kościół 
pw. św. Jana Chrzciciela i Matki8.

Historia wsi, w której założono posiadłość dworską, sięga XIV w., kiedy lokowano 
ją na prawie niemieckim. Jej centrum znajdowało się w okolicach obecnej ul. Wań-
kowicza. Na rzeką Dłubnią założono zespół dworski lub dom klasztorny (wzmianki 
o takim zespole znajdują się w zapisach z początku XV w.). Młyn zlokalizowany na 
tym terenie należał do opactwa w Mogile. Przez długie lata zabudowania folwarku 
były w rękach bożogrobców z Miechowa. Co ważne dla prosperity wsi, przechodził 
tędy szlak solny. Do dnia dzisiejszego zachował się charakter zabudowy wiejskiej. Po 
powstaniu Nowej Huty teren wsi wchodził w zakres pasa zieleni izolacyjnej dla zlo-
kalizowanego tam dużego zakładu przemysłowego.

3.1. Kalendarium

Kalendarium wsi

100 p.n.e.  –  prawdopodobne osady celtyckie9,
1163  –  rycerz Budziwoj, właściciel Krzesławic, daruje dobra klasztorowi 

Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Miechowie10,

6 M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty, Krzesławice, Kraków 2011, s. 5.
7 A. Bӧhm, System parków rzecznych w Krakowie, [w:] Doliny rzeczne. Przyroda, Krajobraz, Czło-

wiek, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, T. VII, Sosnowiec 2007, s. 277-284.
8 Rejestr zabytków: kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża (ob. pw. Znalezienia i Podwyższenia 

Krzyża Świętego), drewniany, XVII w., przeniesiony z Jawornika w 1982 r., nr rej. A-1025 (A-440 
– dec. Jawornik) z 25.02.1977, [w:] https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/
rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.03.2018/MAL-rej.pdf 
(dostęp: 12.06.2018).

9 M. Lempart, op. cit., s. 9.
10 J. Łepkowski, Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa, Warszawa 1863, s. 68 n. Por. M. Lem-

part, op. cit., s. 9.
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1198  –  wzmianka o wsi Gorezlauice (prawdopodobnie Krzesławice),

1. ćw. XIII w.  –  konflikt cystersów z bożogrobcami o wieś Krzesławice,
1402  –  własność probostwa miechowskiego11,
1470  –  ponownie własność bożogrobców,
pocz. XVI w.  –  majątek folwarku został zaniedbany, dwór zburzony, stawy zaro-

sły12,
1545  –  folwark odbudowano,
1595  –  informacja o kościele św. Jana Chrzciciela w Krzesławicach (daw-

niej pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego)13,
1784  –  przejęcie wsi przez Skarb Państwa na cele edukacyjne jako upo-

sażenie Akademii Krakowskiej, zwanej Szkołą Główną Koronną 
(303 mieszkańców, 45 domów z dworem, młynem, dwoma karcz-
mami, 28 chałup)14,

1828  –  budowa murowanej gorzelni nad rzeką Dłubnią przez Jana Kante-
go Kirchmayera (właściciela wsi)15,

1831  –  śmierć z powodu cholery Jana Kantego Kirchmayera, majątek 
dzierżawiony przez kuzyna żony Kazimierza Girtlera, który wpro-
wadza liczne innowacyjne rozwiązania w prowadzeniu gospodar-
stwa (odbudowa dworu, remont zabudowań gospodarskich, go-
rzelni, młyna)16,

1876  –  zakupienie dworu i wsi przez Jana Matejkę17, budowa drewnianej 
szkoły fundacji Matejki (ob. ośrodek kultury)18,

1882-1887  –  na terenie wsi budowa Fortu nr 49 „Krzesławice”, zewnętrznej for-
tyfikacji stałej powstającej dla Twierdzy Kraków19,

do 1913  –  Kirchmayerowie pozostają właścicielami młyna20,
1951  –  wieś Krzesławice włączono do Krakowa wraz z pierwszymi nowo-

huckimi osiedlami oraz 11 wsiami21,

11 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 4, Warszawa 1880-1914, 
s. 786.

12 M. Lempart, op. cit., s. 13.
13 J. Łepkowski, op. cit., s. 69.
14 M. Lempart, op. cit., s. 15 n.
15 Ibidem, s. 17.
16 Ibidem, s. 18.
17 http://www.nhpedia.pl/zakup_krzeslawic_przez_jana_matejke_.html (dostęp: 20.06.2018).
18 http://www.nhpedia.pl/zapomniane_dziedzictwo_nowej_huty_krzeslawice.html (dostęp: 20.06.2018).
19 Atlas Twierdzy Kraków, seria 1, tom 2: Fort 49 „Krzesławice”, Kraków 1994.
20 http://www.nhpedia.pl/mlyn_kirchmayerow.html (dostęp:20.06.2018).
21 E. Firlet, Zmiany przestrzenno-urbanistyczne Krakowa w latach 1939-2006, [w:] Kraków nowe stu-

dia nad rozwojem miasta, (red.) J. Wyrozumski, nr 150, Kraków 2007, s. 676.
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1983-198522  –  przeniesiono kościół pw. św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Szka-
plerznej (dawniej pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego, 
datowany na lata 1633-1648) z Jawornika koło Myślenic w pobliże 
dworu w Krzesławicach. Miał być on jednym z elementów skansenu 
(z dworem i nieukończoną kuźnią) i należeć do parafii w Pleszowie23.

Kalendarium zespołu dworskiego

pocz. XV w.  – pierwsza wzmianka o dworze lub domu klasztornym przy rzece 
Dłubni24,

koniec XV w.  –  rozwój folwarku dworskiego25,
1595  –  wzmianka o wzniesieniu na terenie dworu kaplicy św. Jana Chrzci-

ciela przez klasztor z Miechowa26,
XVIII w.  –  w części północnej ogrodu znajdował się staw27,
1788  –  Hugo Kołataj28 wydzierżawił majątek od uczelni, zagospodarował 

teren folwarku zgodnie z nowoczesnymi tendencjami (otoczenie 
dworu, ogród, staw z wyspą),

1793  –  przejęcie majątku przez Głębockiego,
pocz. XIX w.  –  własność rodu kupieckiego Kirchmayerów,
1826  –  budowa dworu przez Kirchmayerów,
lata 30. XIX w.  –  dzierżawa dworu przez Kazimierza Girtlera, remont murowanego 

dworu wraz z zabudowaniami, powstanie spichlerza, zagospoda-
rowanie ogrodu29,

1831  –  śmierć Jana Kantego, przejęcie majątku przez kuzyna żony Kazi-
mierza Girtlera30,

od 1848  –  majątkiem zarządzał Julian Kirchmayer,
1860  –  zabudowania dworskie składały się z siedmiu budynków31,
1876  –  zakupienie dworu przez Jana Matejkę (1852-1893), dobudowa 

ganku wg projektu Matejki32,

22 M. Miezian, Nowa Huta. Socjalistyczna w formie, fascynująca w treści, Kraków 2004, s. 111.
23 Przewodnik po mojej małej ojczyźnie, XVII dzielnica miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie, 

Kraków 2008, s. 19.
24 M. Lempart, op. cit., s. 5-7.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Jeden ze współautorów/inicjatorów Konstytucji 3 Maja.
29 M. Lempart, op. cit., s. 5-7.
30 Ibidem, s. 18.
31 Słownik geograficzny…, op. cit., s. 786.
32 M. Gorzkowski, Jan Matejko. Epoka od r. 1861 do końca życia artysty z dziennika prowadzonego 

w ciągu lat siedemnastu, (oprac.) K. Nowacki, I. Trybowski, Kraków 1993, s. 75 n. Por. Przewodnik 
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1880  –  budowa przy dworku letniej pracowni33,
1893  –  odsprzedanie majątku przez syna Matejki Tadeusza, Tadeuszowi 

Cybulskiemu, natomiast dwór przechodzi na własność córki Ma-
rii Burzyńskiej34,

II wojna światowa  –  dewastacja otoczenia dworu, wycięcie przez Niemców drzew 
sadzonych prawdopodobnie przez Hugo Kołłątaja35,

1959  –  przekazanie przez Marię Burzyńską dworu z parkiem Towa-
rzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych36,

1959-1969  –  prace remontowe dworku prowadzone przez TPSP37,
1966  –  uroczyste otwarcie dworku przez prof. Karola Estreichera38,
1985  –  otwarcie Muzeum Jana Matejki39,
1994  –  przed dworem postawiono popiersie Matejki autorstwa Cze-

sława Dźwigaja40,
2005  –  informacja o uporządkowaniu parku41.

3.2. Kartografia, ikonografia

Kartografia

Do określenia dawnego stanu zagospodarowania zespołu dworskiego i kompozycji 
układu parkowego niezbędne stały się analizy istniejących materiałów archiwalnych. 
Posłużono się tu planami okolic Krakowa, znajdującymi się w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie, Archiwum Narodowym w Krakowie oraz na portalach mapire.eu  
oraz nhmz.pl.

Najstarsza dostępna mapa przedstawia wieś Krzesławice z widocznym narysem 
rzeki i układem przestrzennym zabudowy. Widoczny jest staw (przy dworze?) oraz 
układ komunikacyjny. Brak informacji o kompozycji parku.

po mojej małej ojczyźnie…, op. cit., s. 13; http://www.nhpedia.pl/zakup_krzeslawic_przez_jana_
matejke_.html (dostęp: 20.06.2018).

33 http://www.nhpedia.pl/zakup_krzeslawic_przez_jana_matejke_.html (dostęp: 20.06.2018).
34 T.S. Jaroszewski, Dwory i dworki w Polsce: przewodnik, cz. 2, Warszawa 1999, s. 66-68.
35 Przewodnik po mojej małej ojczyźnie…, op. cit., s. 13, 24.
36 Ibidem, s. 13. Por. http://www.nhpedia.pl/zakup_krzeslawic_przez_jana_matejke_.html (dostęp: 

20.06.2018).
37 T.S. Jaroszewski, op. cit., s. 66-68.
38 Informacja zawarta w zaproszeniach Dworku-Muzeum Jana Matejki w Krzesławicach, przecho-

wywanych w Dworze J. Matejki TPSP.
39 http://www.nhpedia.pl/zakup_krzeslawic_przez_jana_matejke_.html (dostęp: 20.06.2018).
40 Informacja zawarta w zaproszeniach Dworku-Muzeum Jana Matejki w Krzesławicach, przecho-

wywanych w Dworze J. Matejki TPSP.
41 Ibidem.
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Il. 1. Fragment mapy „Europa in the XVIII century”, [w:] mapire.eu (dostęp: 20.06.2018)

Il. 2. Szkice indykacyjne Krzesławic, fragment, 1848, [w:] M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo Nowej 
Huty, Krzesławice, Kraków 2011, s. 442. Por. KPK 65 sekcja C 1848

42 Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa XVI-XIX wieku, Warszawa – Kraków 1981, s. 81.
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Park z zabudowaniami z 1848 r. przedstawiony został na mapie „Szkice indykacyj-
ne Krzesławic”. Widoczna od strony zachodniej granica zespołu dworskiego wyznacza 
bieg rzeki Dłubni, od wschodu znajduje się podłużny w narysie staw, a za nim droga 
prowadząca z południa na północ (z Mogiły). Zabudowania murowanego dworu wraz 
z owalnym gazonem i siedmioma budynkami gospodarczymi, w tym zespołem wo-
zowni ze stajnią w kształcie podkowy, znajdują się w południowej części terenu. Cztery 
regularne kwatery zlokalizowano w zachodniej części parku przy dworze. Na północ od 
zabudowań reprezentacyjnych znajduje się park o układzie swobodnym, z murowaną 
altaną przy granicy działki. Od niej odchodzą trzy ścieżki – dwie prowadzą w kierunku 
dworu i owalnego zielonego placyku. Oprócz tego wokół parku wiedzie ambulatio.

Il. 3. Krzesławice in Galizien Krakauer Kreis Bezirk Mogiła, 1848 [Sygnatura: 1174]. Sygnatura dawna: 
K. Krak. 253, KKrak292 Archiwum Narodowe w Krakowie 
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Mapa „Szkic indykacyjny Krzesławic” powtarza układ ścieżek za układem wi-
docznym na ilustracji 3.

Il. 4. Mapa przeglądowa okolic Krakowa, ok. 1901 -1918 (fragment). Archiwum Narodowe 
w Krakowie, Zbiór kartograficzny, sygn. Zb. kart. III- 9. http://krakow.wyborcza.pl/

krakow/56,44425,19029180,czyzyny-bienczyce-krzeslawice-mogila,,10.html (dostęp: 18.06.2018)

Il. 5. http://nhmz.pl/3.4/pokaz/mapy_foto/d/1918%20Mogila%20Krzeslawice.jpg
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Na fragmentach mapy przeglądowej okolic Krakowa z ok. 1901-1918 przed-
stawione zostały zabudowania folwarczne o podobnym narysie do tych widocz-
nych ma mapie katastralnej. Znacząca zmiana odnotowana jest w kompozycji 
ścieżek w części krajobrazowej. Liczne podziały podkreślają owalny, podługo-
waty narys północ-południe. Niewidoczny jest już układ kwaterowy „włoski” 
ogrodu od zachodu ani staw znajdujący się po zachodniej stronie parku. Zdjęcia 
z albumu Kazimierza Kirchmayera ukazują staw i co najmniej dwa mostki, lecz 
mogą być one zbiornikiem znajdującym się po wschodniej stronie, o podłużnym 
narysie związanym z młynem, przy którym mieszkała jego rodzina. Widoczna 
jest tu kompozycja parku o układzie krajobrazowym oraz Fort nr 49 po wschod-
niej stronie.

Il. 6. Mapa 1961 rok, Powiat Kraków, sektor 3 fragment, http://nhmz.pl/3.4/pokaz/mapy_foto/d/1961%20
-%20Nowa%20Huta%20-%20fragment%20z%20pieczataka.jpg (dostęp: 20.06.2018)

Ikonografia

Liczny zbiór fotografii przechowywany jest w Muzeum Nowej Huty. Pamiątki 
w postaci fotografii z początku XX w. należą do rodziny Kirchmayerów. Część pre-
zentowanych tu zdjęć pochodzi ze zbiorów Macieja Mieziana.
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Il. 7. Dwór w Krzesławicach, rys. Kazimierz Girtler, 1832, [w:] M. Lempart, Zapomniane dziedzictwo 
Nowej Huty, Krzesławice, Kraków 2011, s. 4

Il. 8. Dworek, 1962, zbiory M. Mieziana Il. 9. Widok od tyłu na dwór, 1962, zbiory M. Mieziana

Il. 10. Ganek, zbiory M. Mieziana Il. 11. Detal, ganek, zbiory M. Mieziana
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Il. 12. Sufit w salonie, zbiory  
M. Mieziana

Il. 13. a) Widoczny staw z częściową groblą i mostkiem, Jadwiga z Wysockich Kirchmayerowa 
(ur. 1839) w Krzesławicach; b) Jadwiga Kirchmayerowa z wnuczką Marią (Lilą), córką Kazimierza 

Kirchmayera sen.; c) osoby nieznane. Wszystkie fotografie: Krzesławice, czerwiec 1903 r. (z albumu 
Kazimierza Kirchmayera jr., ur. 1886 – zm. 1918)
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Il. 14. Spichlerz, zbiory M. Mieziana

Il. 15. Stajnie, zbiory M. Mieziana

Il. 16. Nieistniejąca kapliczka 
przy dworze, zbiory  

M. Mieziana
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3.3. Fazy historyczno-kompozycyjne. Zmiany zachodzące  
w obrysie ogrodów

Na podstawie dostępnych wzmianek o zespole dworskim podjęto próbę wyzna-
czenia faz historyczno-kompozycyjnych. Ogólnie zostało wyznaczonych ich pięć 
– od XV w. do stanu obecnego. Najwartościowszy układ kompozycyjny przestawia 
faza III.

Faza I: od XV w. do około 1788 r.

Il. 17. Faza I, oprac. autorzy

Informacje o istnieniu położonego w pobliżu rzeki Dłubni dworu pojawiają się 
od XV w. W ogrodzie znajdowała się kaplica ufundowana przez zakon bożogrobców, 
właścicieli zespołu. Układ kompozycyjny pozostaje nieznany.



90 Katarzyna Hodor

Faza II: od 1788 do 1877 r.

Ogród w stylu włoskim kwaterowym zlokalizowany w zachodniej części przy 
dworze, z częścią północną krajobrazową. Po stronie wschodniej znajduje się po-
dłużny staw zasilający młyn.

Teren podmokły w części zachodniej był tymczasowo zalewany. Potwierdza 
to wykonany odwiert geologiczny43, który odkrywa w podłożu pod 50 cm war-
stwą gleby i gliny pylastej grubą warstwę utworów organicznych – glinę pylastą 
próchniczą w stanie na pograniczu plastycznego i miękkoplastycznego. Utwory 
te mają miąższość 2,7 m. Niżej w  podłożu zlokalizowano średnio zagęszczone 
43 Opinia geotechniczna pod rewitalizacją parku dworskiego w rejonie dworu Matejki w Krakowie 

przy ul. Wańkowicza, działki 233/3, 233/4 i 233/5, czerwiec 2018, autorem opracowania jest Geo-
Analiz Profesjonalna Ocena Przydatności Terenu Budowlanego, mgr inż. Maciej Broniatowski 
i mgr inż. Maria Broniatowska.

Il. 18. Faza II, oprac. autorzy
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utwory piaszczyste na miąższości 0,7 m, a następnie ponownie utwory organicz-
ne – muł gliniasty, zalegający od spodu otworu badawczego, minimum do głę-
bokości 4,0 m p.p.t. Ponadto jedynie w tym otworze zlokalizowano zwierciadło 
wody, w obrębie utworów piaszczystych na głębokości 3,2 m p.p.t. W jego miej-
scu tworzy się staw z wyspą porośniętą drzewami, m.in. lipami. W latach 20. XIX 
w. we wschodniej granicy posiadłości, przy pagórku porośniętym lipami, stał stół 
z kamienia z żaren44.

Faza III: od 1877 do ok. 1900 r.  

Istnieje ogród krajobrazowy z altaną, obecnie znajdującą się poza granicą opraco-
wywanego terenu.

44 Przekaz ustny Macieja Mieziana.

Il. 19. Faza III, oprac. autorzy
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Układ kompozycyjny ścieżek krajobrazowy. Matejko założył w ogrodzie cieplar-
nię i oranżerię, najprawdopodobniej w miejscu altany. Brak źródeł historycznych 
potwierdzających jej lokalizację. Powstał również budynek pracowni artysty i dobu-
dowany został ganek czterokolumnowy, prawdopodobnie od strony północnej (prze-
niesiony na południe w XX w.).

Faza IV: od ok. 1900 do ok. 1960 r.

Okres ten dla dworu i parku wiązał się z podziałami własnościowymi (m.in. odp-
sprzedanie części północnej) oraz znacznym zaniedbaniem całego zespołu. Przy-

Il. 20. Faza IV, oprac. autorzy
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czyniły się to tego uwarunkowania polityczne. Większość zabudowy popadła w ru-
inę. Stary drzewostan został zdewastowany podczas wojny przez Niemców.

Faza V: od ok. 1960 r.

Il. 21. Faza V, oprac. autorzy

Prace pielęgnacyjne są wprowadzane w stopniu ograniczonym. Układ kompozy-
cyjny jest zatarty, prace konserwatorskie ograniczone do architektury dworu. Kom-
pozycja przestrzenna wzbogaciła się o zlokalizowaną nieopodal świątynię. Powstała  
nowa oś widokowa.
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3.4. Stan istniejący

Informacje dotyczące historycznej zieleni przy zespole przytoczone zostały w wier-
szu Hugo Kołłątaja „Daremne projekta” (napisany w 1798 r. w niewoli), w którym 
wspominał uroki tego miejsca45. Opisuje w nim istniejący przy dworze sad, wyspę 
oraz jaśminy, topole, leszczynę, maliny i róże46.

W 1840 r. Kazimierz Girtler natomiast opisywał, że w otaczającym parku znajdo-
wało się przeszło 800 gatunków roślin, zarówno w ziemi, jak i w szklarni47.

Zespół dworski znajduje się na szlaku turystycznym zwanym zielonym szlakiem 
turystycznym (trasa 11 opisana przez Macieja Mieziana)48. Trasa ta podkreśla walory 
przyrodnicze i historyczne występujące między innymi na terenie parku i w okolicy.

Rezydencja w Krzesławicach wpisuje się w grupę dworów opartą o system rzeczny 
wraz z Pleszowem, Branicami, Ruszczą, Wadowem, Kościelnkami, Tropiszem, Igo-
łomnią i Śmiłowicami49.

45 Przewodnik po mojej małej ojczyźnie…, op. cit., s. 29. Utwór pozyskany z Muzeum Nowej Huty.
46 H. Kołłątaj, Daremne projekta, wiersz przechowywany w Muzeum Nowej Huty.
47 Przewodnik po mojej małej ojczyźnie…, op. cit., s. 24.
48 M. Miezian, op. cit., s. 102-111.
49 K. Fabijanowska, D. Uruska-Suszek, Zabytkowe założenia zieleni w świetle wybranych zagadnień 

analizy przyrodniczo-kompozycyjnej (na przykładzie okolic Krakowa), Kraków 1994, s. 105.

Il. 22. Rękopis dzieła Hugo Kołłataja, „Daremne 
projekta”, przechowywany w Muzeum Nowej Huty
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Obecna zieleń przy zespole dworskim w Krzesławicach, jest ogólnie w stanie 
dobrym. Nieliczne drzewa wymagają zabiegów pielęgnacyjnych. Obszar parku od 
zachodu graniczy z rzeką Dłubnią. Czworoboczny narys działki jest delikatnie po-
chylony na południe, przez co zyskuje dobre nasłonecznienie. Urozmaicona rzeźba 
dodaje malowniczości. Są to: wgłębienie po istniejącym stawie (rozlewisku – III/22, 
III/19), pozostałość po planowanych inwestycjach (V/32 – obszar był przeznaczony 
na niezrealizowaną inwestycje skansenu, zagłębienie po mającej tam stanąć chałupie) 
oraz tereny po starych zabudowaniach (V/33).

Ścieżki w parku w większości są przedeptami, prowadzącymi przede wszystkim 
w kierunku wschód-zachód – od bramy wejściowej do przejścia prowadzącego przez 
mostek do nowohuckiego zbiornika wodnego. Utwardzony jest wjazd od strony 
bramy (w części piaskowiec pokryty asfaltem), parking (zniszczona betonowa na-
wierzchnia), teren przed dworem oraz ścieżka kamienna (wykonana z bazaltu/porfi-
ru) prowadząca do wejścia do dworu.

Il. 23. Fragment nawierzchni  
na drodze dojazdowej. Fot. K. Hodor

Il. 24. Fragment nawierzchni  
na dojściu do dworu. Fot. K. Hodor

Lokalizacja parku dworskiego od wieków pozostaje bez zmian. Przez liczne prze-
obrażenia urbanistyczne poczynione wokół niego, zmniejszyła się znacznie powierzch-
nia terenu w porównaniu z obrysem początkowym. Układ kompozycyjny charakte-
ryzuje się czytelnym podziałem na pięć zespołów wnętrz. Zieleń na terenie ogrodu 
w większości składa się z robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), która stanowi 13% 
wszystkich zinwentaryzowanych gatunków. Jednymi z najliczniej występujących ga-
tunków są także: klon pospolity (Acer platanoides) – 10%, czeremcha zwyczajna (Pru-
nus padus) – 8%, bez czarny (Sambucus nigra) – 8%, lipa drobnolistna (Tilia cordata) 
– 7%, leszczyna pospolita (Corylus avellana) – 7%, wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) 
– 5%, klon jawor (Acer pseudoplatanus) – 4%, głóg jednoszyjkowy (Crataegus mono-
gyna) – 4%, olsza szara (Alnus incana) – 4%, jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) – 3%. 
Na terenie parku występuje również śliwa, wiśnia pospolita, śnieguliczka biała, jabłoń 
domowa, ligustr pospolity, olsza czarna, orzech włoski, klon jesionolistny, berberys 
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Thunberga, wierzba biała, wiśnia ptasia, dąb czerwony, kasztanowiec zwyczajny, żyli-
stek szorstki, trzmielina oskrzydlona, jałowiec pospolity, jaśminowiec wonny, grusza, 
tawuła van Houtte’a, lilak pospolity, brzoza brodawkowata, dereń jadalny, topola osika, 
porzeczka, wierzba iwa, jarząb pospolity, grab pospolity, chmiel zwyczajny, jałowiec 
łuskowaty, topola szara, śliwa wiśniowa, śliwa domowa i żywotnik zachodni. Łącznie na 
projektowanym obszarze zinwentaryzowano 44 różne gatunki. Drzewa przeważnie ro-
sną w jednogatunkowych grupach i adekwatnie do warunków siedliskowych. Najstar-
szym okazem w parku jest klon jawor – pomnik przyrody zlokalizowany przy dwor-

Il. 25. Stan istniejący, oprac. autorzy
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ku, w dawnym sadzie, w obrębie wnętrza I/10. Najstarsze drzewa w parku znajdują się 
w pobliżu dworku, we wnętrzach I/9, I/10, II/14 i IV/28. Istotne wydaje się również 
to, że całość zasobu zieleni została zarchiwizowana w systemie R3 TREES ProGea 4D, 
dzięki któremu zbierane są dane dla miasta Krakowa. Przechowywane dane dotyczą 
między innymi stanu zdrowotnego drzew oraz umożliwiają zbieranie na bieżąco zdjęć 
z terenu oraz ważnych informacji dotyczących obszarów lęgowych ptaków.

3.5. Artefakty

Elementami podkreślającymi historię tego miejsca są występujące tu artefakty 
związane z przeszłością zespołu. Są to zarówno obiekty istniejące: dwór z pracownią 
autorstwa J. Matejki, kościół św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej (1, 2, 16), ślady po 
nieistniejących już obiektach folwarku i dawnego dworu oraz pozostałości przenie-
sionego ganku czy oranżerii (6, 7, 12, 13, 14). W celu prawidłowego wyeksponowania 
ruin spichlerza opracowano dokumentację archeologiczną zabezpieczenia reliktów 
zabudowy50.

50 P. Łyziak-Dyga, Program zabezpieczenia zabudowy znajdującej się przy dworku Matejki, maszyno-
pis, Kraków 2018.

Il. 26. Obiekty o wartościach historycznych, oprac. Pracownia Vogt Studio
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Do genius loci tego miejsca wpisać należy również elementy przyrodnicze, takie 
jak: buk czerwony (drzewo martwe), pomnik przyrody klon jawor Acer pseudopla-
tanus, relikty istniejącego tu niegdyś sadu oraz pniak po modrzewiu (10, 11, 17, 19), 
jaki odnaleźć można na terenie parku. Ukształtowanie terenu to także ślady po daw-
nym stawie, później terenie podmokłym, częściowo z fazy III (21), stawie widocznym 
na zdjęciach Kirchmayerów i w licznych opracowaniach kartograficznych (18), a tak-
że wzniesieniach (8).

Il. 27. Ilustracje do obiektów o wartościach historycznych, oprac. Pracownia Vogt Studio

3.6. Opis wnętrz ogrodu

Wyznaczono pięć zespołów wnętrz architektoniczno-krajobrazowych: I – obej-
muje teren wokół dworu wraz z podjazdem i sadem aż do północnej granicy działki; 
II – to teren po dawnym stawie widocznym na większości kartografii historycznych 
(obecnie teren ten jest wyłączony z obszaru opracowania parku – znajduje się na nim 
ogólnodostępny plac zabaw); III – to teren rozlewiska (prawdopodobny drugi staw – 
część fazy III, teren podmokły, zalewowy); IV i V – obejmują obszar folwarku, w tym 
IV/28 i IV/29 będące terenem po układzie kwaterowym.
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Il. 29. Brama wjazdowa, wnętrze I/1. Fot. K. Hodor

Il. 30. Wejście do dworu, wnętrze I/2. Fot. K. Hodor
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Il. 31. Plac zabaw graniczący z obecnym terenem parku, miejsce dawnego stawu, wnętrze IV/14.  
Fot. K. Hodor

Il. 32 Grupa lip od wschodu, wnętrze I/2. Fot. K. Hodor
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Il. 33. Widok na elewację północną dworu, wnętrze I/10. Fot. K. Hodor

Il. 34. Widok na kościół, wnętrze I/3. Fot. K. Hodor
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Il. 35. Zróżnicowanie terenu w części północnej parku, wnętrze III/21. Fot. K. Hodor

Il. 36. Wgłębienie, pozostałość po wykopach po planowanym skansenie, wnętrze V/32. Fot. K. Hodor
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Il. 37. Buk czerwony, świadek historii, wnętrze III/21. Fot. K. Hodor

Il. 38. Przedepty prowadzące w kierunku Dłubni, wnętrze V/37. Fot. K. Hodor
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Il. 39. Mostek prowadzący nad Zalew Nowohucki, wnętrze V/39. Fot. K. Hodor

Il. 40. Rzeka Dłubnia, wnętrze poza zakresem. Fot. K. Hodor



106 Katarzyna Hodor

3.7. Analiza widokowa

Całość zespołu parkowego nie jest wyeksponowana w krajobrazie. Powiązania 
widokowe, występujące na badanym terenie, mają charakter lokalny i zostaną one 
opisane poniżej.

W planie ochrony Kulturowego Parku Nowa Huta, na planszy z analizą wido-
kową, oznaczona została oś przebiegająca z ul. Wańkowicza w kierunku kościoła, 
z pominięciem kubatury parterowego dworu.

Il. 42. Fragment planszy analizy widokowe, https://www.bip.krakow.pl/plik.
php?zid=170852&wer=0&new=t&mode=shw (dostęp: 28.06.2018)

Ekspozycja bierna na terenie parku koncentruje się wokół zabytkowego dworu. 
Spośród wyznaczonych wnętrz warte podkreślenia i uczytelnienia w przyszłej kom-
pozycji parku są osie widokowe, nakierowane na zabudowę dworu dominanty tego 
wnętrza, oraz jedna podkreślająca powiązanie z kościołem. Na terenie zespołu głów-
ne osie widokowe i ciągi koncentrują się wokół zabudowy dworu.

Dopełnienie stanowią analizy panoram51.

51 Wykonane na postawie metody K. Dąbrowskiej-Budziło, [za:] K. Dąbrowska-Budziło K., Forma 
i treść krajobrazowej kompozycji, Kraków 2013.
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Il. 43. Analiza panoram, oprac. autorzy

3.8. Analiza stylistyczna

Park dworski posiada znaczne przekształcenia, zachowany ogólny układe kom-
pozycyjny, ulegający licznym zmianom zachodzącym na przestrzeni lat. Należy do 
grupy dworów podmiejskich, znajdujących się licznie wokół miasta Krakowa, o czym 
wspomniano już na początku pracy. Cechą charakterystyczną było tu połączenie 
wzorów ogrodu włoskiego z układem krajobrazowym, co było przedmiotem badań 
Bogdanowskiego52. Nieznane są przyczyny, dlaczego dwór w Krzesławicach nie stał 
się tematem badań profesora. Wydaje się, że wpisuje się on w grupę zespołów rezy-
dencjonalnych, łączących w sobie cechy ogrodów włoskich kwaterowych z kompozy-
cjami krajobrazowymi. Badania podobnej grupy rezydencji z terenu położonego na 
zachód od Krakowa, przeprowadzone w latach 2006-2008, pozwoliły dokonać skró-
towej analizy porównawczej nieprezentowanej jednak w tej pracy53.

Poniżej wykonano zestawienie ważnych, wartościowych okazów, przypisując je 
do poszczególnych faz przekształceń. Zaprezentowane zostały również ilościowe 
zestawienie gatunków (wykres słupkowy) oraz schemat przypuszczalnej stratygrafii 
wiekowej na rzucie parku z rozróżnieniem na fazy II, III i IV.

52 O dworze i parku w Krzesławicach nie wspomina autor książki: J. Bogdanowski, Ogrody włoskie 
pod Krakowem, zeszyt specjalny nr 1, Politechnika Krakowska, Kraków 1966.

53 K. Hodor, Podmiejskie rezydencje…, op. cit., passim.
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3.9. Analiza drzewostanu

Nazwa polska Nazwa łacińska Liczba

Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 81

Acer platanoides klon pospolity 65

Prunus padus czeremcha zwyczajna 50

Sambucus nigra bez czarny 50

Tilia cordata lipa drobnolistna 45

Corylus avellana leszczyna pospolita 44

Ulmus laevis wiąz szypułkowy 31

Acer pseudoplatanus klon jawor 27

Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy 26

Alnus incana olsza szara 24

Fraxinus excelsior jesion wyniosły 20

Prunus sp. śliwa 15

Prunus cerasus wiśnia pospolita 14

Symphoricarpos albus śnieguliczka biała 14

Malus domestica jabłoń domowa 12

Ligustrum vulgare ligustr pospolity 11

Alnus glutinosa olsza czarna 10

Juglans regia orzech włoski 10

Acer negundo klon jesionolistny 7

Berberis thunbergii berberys Thunberga 5

Salix alba wierzba biała 5

Prunus avium wiśnia ptasia 4
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Quercus rubra dąb czerwony 4

Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 3

Deutzia scarba żylistek szorstki 3

Euonymus alatus trzmielina oskrzydlona 3

Juniperus communis jałowiec pospolity 3

Philadelphus coronarius jaśminowiec wonny 3

Pyrus sp. grusza 3

Spiraea xvanhouteii tawuła van Houtte’a 3

Syringa vulgaris lilak pospolity 3

Betula pendula brzoza brodawkowata 2

Cornus mas dereń jadalny 2

Populus tremula topola osika 2

Ribes sp. porzeczka 2

Salix caprea wierzba iwa 2

Sorbus aucuparia jarząb pospolity 2

Carpinus betulus grab pospolity 1

Humulus lupulus chmiel zwyczajny 1

Juniperus squamata jałowiec łuskowaty 1

Populus xcanescens topola szara 1

Prunus cerasifera śliwa wiśniowa 1

Prunus domestica śliwa domowa 1

Thuja occidentalis żywotnik zachodni 1

Il. 44. Zestawienie wartościowych okazów z podziałem na fazy
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Il. 45. Wykres zestawienia zinwentaryzowanych gatunków
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Il. 46. Schemat przypuszczalnej stratygrafii wiekowej wartościowych okazów zieleni z podziałem na fazy, 
oprac. autorzy

3.10. Wytyczne dla drzewostanu

Z przeprowadzonych badań wynika, że pozostałości historycznego drzewostanu nie 
przekładają się na wyraźny układ kompozycyjny. Przypisanie im stosownych, prawdopo-
dobnych faz w dalszych krokach projektowych winno być czynnikiem determinującym 
ich zachowanie i pielęgnację. Zaleca się usunięcie rdestowca jako gatunku inwazyjnego. 
Należy przeprowadzić pielęgnację pomnika przyrody w postaci usunięcia martwego su-
szu gałęziowego metodą arborystyczną. Wokół pomnika przyrody wyznacza się strefę 
ochrony w promieniu 7,5 m, w zakresie której nie należy umieszczać obiektów małej ar-
chitektury, wykonywać utwardzenia terenu i przejeżdżać ciężkim sprzętem podczas pro-
wadzenia prac budowlanych. Zakłada się również zadbanie o martwego buka, będącego 
świadkiem historii. Zalecane prace zakładają redukcję obłamanych fragmentów gałęzi 
ze względów bezpieczeństwa, stały monitoring ze względu na zagrożenie aktami wan-
dalizmu lub wypadkami losowymi. Inwentaryzacja zieleni wykazała ogólny dobry stan 
fitosanitarny zieleni. Dla drzewostanu zaleca się prace pielęgnacyjne, polegające przede 
wszystkim na usunięciu suszu gałęziowego, martwych gałęzi i konarów. Dla krzewów 
wskazuje się cięcie przerzedzające, odmładzające oraz usunięcie martwego suszu gałęzio-
wego. Ze względu na historyczny charakter założenia zakłada się usunięcie gatunków ahi-
storycznych, stanowiących nasadzenia późniejsze, czyli jałowca łuskowatego, żywotnika 
zachodniego, paproci, piwonii, funkii oraz roślin sezonowych.
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3.11. Podsumowanie – waloryzacja

Elementy wartościowe wskazane do zachowania określone zostały w oparciu 
o materiały historyczne oraz obecny stan obiektu. Można stwierdzić, że elementy 
o najwyższych walorach stanowią:

•	 układ przestrzenny,
•	 dwór, ruiny zabudowań folwarcznych (do wyeksponowania),
•	 walory przyrodnicze: zróżnicowana rzeźba terenu, zieleń,
•	 oś widokowa z kościołem (faza V).
Całość zespołu dworskiego ma wysoką rangę kultową, historyczną, przyrodniczą 

i krajobrazową, dlatego też konieczna jest przede wszystkim ochrona tych wartości 
oraz ich wyeksponowanie i podkreślenie przez umiejętną rewaloryzację, polegającą 
na dostosowaniu do współczesnych funkcji i potrzeb.

Istniejąca formacja drzewiasta stanowi niszę ekologiczną na obszarze opraco-
wania. Występują tu ptaki: gawron (Corvus frugilegus), sroka (Pica pica), kawka 
(Corvus monedula), gołębie miejskie, wrona oraz drobne ptaki śpiewające – szpak 
(Sturnus vulgaris), kos (Turdus merula), wróbel (Passer domesticus), bogatka (Pa-
rus major)54. Należy również wspomnieć o licznej grupie fauny, związanej również 
z lokalizacją przy cieku wodnym (rzeka Dłubnia). Ogólnie obszar zasiedlają przede 
wszystkim gatunki pospolite, cechujące się wysoką odpornością, których występo-
wanie należy zachować. Na obszarze doliny Dłubni, korytarza wodnego, w okoli-
cach Zesławic odnotowano występowanie gatunków cennych: bączek (Lxobrychus 
minutus), zimorodek (Alcedo atthis), dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus), ku-
mak nizinny (Bombina bombina), jednak dotyczy to miejsca oddalonego od bada-
nego obszaru55. Wskazane jest, aby na szkielecie korytarza wodnego rzeki Dłubni 
powstał korytarz ekologiczny, wzmacniający ochronę różnorodności biologicznej 
tu występującej56.

Elementy dysharmonijne

Widoczne są zmiany w obrysie działki z zabudową zajmującą teren po XVIII-wiecz-
nym parku. Stan taki jest widoczny zarówno od północy, zachodu (ogródki działkowe), 
wschodu (plac zabaw), jak i południa. Do grupy elementów destrukcyjnych zaliczyć 
należy ogrodzenia od strony południowej, nawierzchnię betonową parkingu przed 
dworkiem, oświetlenie oraz przeprowadzenie sieci gazowej nad rzeką Dłubnią. Licznie 

54 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta przyszłości – Igołomska Pół-
noc”. Prognoza oddziaływania na środowisko, grudzień 2015, aktualizacja luty 2016, Kraków, s. 25.

55 Środowisko przyrodnicze Krakowa, zasoby – ochrona – kształtowanie, (red.) B. Degórska, M. Ba-
ścik, Kraków 2013, s. 109, 112.

56 Zostało to również zauważone i naniesione w koncepcji Sieci Ekologicznej Krakowa na mapę sieci 
ekologicznej Krakowa, plansza 14, [w:] Środowisko przyrodnicze Krakowa…, op. cit., s. 263.
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występują tu zaniedbane i zanieczyszczone miejsca, z wyraźnymi oznakami libacji (de-
strukcji odwracalnej). Elementem dysharmonijnym, znajdującym się poza granicami 
terenu opracowania, jest stacja transformatorowa ze śmietnikami typu dzwony.

Il. 47. Elementy dysharmonijne na terenie zespołu dworskiego i w jego najbliższym otoczeniu,  
fot. K. Hodor, 2018

Wskazania szczegółowe dotyczą ogrodzenia parku (osłonięcia tworzywem ro-
ślinnym lub wymiana), ścieżek, które należałoby wytyczyć, podążając ogólnie kie-
runkiem przedeptów (tożsamych z kompozycjami poszczególnych faz), i wyposażyć 
w nawierzchnię przepuszczalną, organiczną w celu podkreślenia krajobrazowego 
charakteru parku. Teren parku należy uporządkować, a także wydobyć ruiny zabu-
dowań, zgodnie z wytycznymi opracowania konserwatorskiegp.

3.12. Wytyczne

Przeprowadzone analizy materiałów historycznych, badania in situ oraz walory-
zacja pozwoliły na sformułowanie wytycznych projektowych. Głównym ich założe-
niem jest przywrócenie układu z fazy III z elementami kwater ozdobnych w części 
zachodniej przy dworze. Kolejne to: podkreślenie układu głównych wnętrz, zacho-
wanie osi widokowej na kościół, uczytelnienie układu ścieżek, zmiana ich nawierzch-
ni na przepuszczalną mineralną oraz stworzenie układu kompozycji z nawiązaniem 
do elementów stylowych, typowych dla ogrodów podmiejskich z okolic Krakowa. 
Zieleń wprowadzona, stanowiąca ważne uzupełnienia, powinna nawiązywać do tra-
dycji tego typu zespołów dworskich i być odpowiednio dobrana do występującego tu 
siedliska. Na szczególną uwagę zasługuje istnienie tu niszy ekologicznej, która win-
na być w wyjątkowy sposób pielęgnowana, przez połączenie jej z przebiegiem rzeki 
Dłubni i zalewem nowohuckim.
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4. Wnioski

Na strukturę miasta należy spojrzeć w szerszym ujęciu zagadnień związanych 
z konserwacją i ekologią. Jak wiadomo, elementy przyrodnicze miast składają się 
z budowy geologicznej, rzeźby terenu, mającej wpływ na współczesne procesy 
morfogenetyczne. Kolejno wymienić tu można wody powierzchniowe, podziem-
ne, gleby, szatę roślinną i florę. Jakość wymienionych elementów oraz aspekty 
akustyki, zagrożeń naturalnych, zanieczyszczeń powietrza oraz ochrona poszcze-
gólnych wartościowych stref są dla miast znaczące ze względu na otwartość 
systemu przyrodniczego. Łączy się on ze strukturami regionalnymi, krajowymi 
i międzynarodowymi57. Miasto to nie tylko tkanka urbanistyczna, sieć komunika-
cyjna, ale także genius loci i zieleń. Wartości przyrodnicze zostają coraz bardziej 
zauważane i doceniane w funkcjonowaniu miast, łącząc się często z obiektami 
zabytkowymi. Kraków, ze swoją wielowiekową tradycją, atrakcyjnym usytuowa-
niem, posiada zauważalne, bogate zaplecze przyrodnicze, narażone na liczne za-
grożenia antropogeniczne. Obecnie te aspekty zaleca się włączyć w rozważania 
dotyczące historycznych założeń, przypisując im szczególne miejsce w modelu 
konserwatorskim.

Opisany powyżej przykład rewaloryzacji zespołu dworskiego ukazuje metody-
kę przeprowadzoną w obecnej rzeczywistości formalno-prawnej za pomocą stu-
dium historyczno-kompozycyjnego wraz z koncepcją. Wszelkie działania związane 
z obiektami zabytkowymi, pozbawione wstępnych analiz i badań, mogą doprowa-
dzić do nieodwracalnych w skutkach zniszczeń. Istotne jest również prowadzenie 
działań z grupy analiz archeologicznych, mających znaczący wpływ na sposób po-
stępowania przy kształtowaniu końcowych propozycji i wniosków. Wprowadzony 
na terenie Krakowa program R3 TREES pozwala na systematyczne archiwizowanie 
informacji o zieleni, wprowadzane równolegle przy wykonywaniu inwentaryzacji. 
Ważnym uzupełnieniem jest analiza ekologiczna i towarzyszące jej szersze spoj-
rzenie planistyczne – tu korytarze ekologiczne pozwalać mogą na ochronę i roz-
wój wartościowych enklaw. Podkreślić należy, że wykorzystanie szkieletu modelu 
postępowania konserwatorskiego, uzupełnionego o prace nad zachowaniem war-
tościowych nisz ekologicznych w postaci zabytkowych parków i ogrodów, nadal 
stanowi właściwe narzędzie badawcze.

57 Środowisko przyrodnicze Krakowa…, op. cit., passim.
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Anna Steuer-Jurek* 

Zwierzęta w ogrodach europejskich  
w odniesieniu do ich funkcji  

estetyczno-użytkowej i ekologicznej

1. Wprowadzenie

Zwierzęta stanowiły nieodłączny element wyposażenia ogrodów, towarzyszący 
im od początku ich zakładania. Od najdawniejszych czasów były świadomie wpro-
wadzane do komponowanych zespołów ogrodowych w celu zwiększenia ich atrak-
cyjności, mając znaczenie rozrywkowe, poznawcze, a także użytkowe. Ogrody kom-
ponowane stanowiły ich miejsce bytowania i życia. Niejednokrotnie rozplanowanie 
całości, specjalistyczne budynki czy też elementy architektury ogrodowej wprowa-
dzane były do zespołów z uwagi na występujące tam zwierzęta. Specyfika gatunkowa, 
w tym szczegółowy ich dobór (okazy udomowione czy też dzikie), ilość oraz układy, 
w które zostały wprowadzane, na ogół wprost wynikały z funkcji, jaką miały spełniać. 
Elementy ze świata fauny pojawiały się również w postaci różnego typu artefaktów, 
rzeźby ogrodowej oraz symboliki. W sposób harmonijny przenikały się, wkompono-
wując się w komponowane układy roślinne.

Pomimo dużej roli funkcjonalno-estetycznej, jaką odgrywały w epokach minio-
nych zwierzęta w kształtowaniu przestrzeni ogrodowej, obecnie można zauważyć, że 
ich niegdysiejszy prestiż w dużej mierze zaniknął, natomiast dawne znacznie nie jest 
w pełni rozpoznane.

Celem opracowania jest przedstawienie syntezy ogólnej specyfiki wprowadzania 
zwierząt do ogrodów, w podziale na poszczególne epoki stylowe – od czasów antycz-
nych po współczesność. Jednocześnie z uwagi na różnorodność kulturową, częścio-
wo wynikającą z położenia geograficznego, przyjęte zostało, że charakterystyka sku-
piać się będzie zasadniczo na krajach europejskich. Umożliwi to lepsze zrozumienie 
zagadnień umiejscowienia oraz rozpoznania roli, jaką niegdyś odgrywały zwierzęta 
w sztuce ogrodowej.1

1 Dr inż. Anna Steuer-Jurek.
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2. Stan badań

Na wstępie należy zauważyć, że bytowanie zwierząt w ogrodach stanowi złożone 
zagadnienie, o licznych płaszczyznach odbioru, jednakże w literaturze, pomimo wie-
lu publikacji na ten temat, zostały one przedstawione w sposób jednostkowy, dosyć 
wybiórczy. Jak zauważa Paweł Szafrański2, tematyka ta dotąd stanowiła raczej niszo-
wy przedmiot badań w dysertacjach podejmujących to zagadnienie, stanowiła raczej 
element tła bądź dygresji w kontekście głównych założeń badawczych.

Prowadząc ogólny przegląd dostępnych pozycji naukowych, można stwierdzić, że 
problematyka dotycząca ich wprowadzania oraz występowania w europejskiej sztuce 
ogrodowej przedstawiana była w różny sposób, jednakże najczęściej wspominane są 
w sposób pobieżny w kontekście wskazywania cech stylów ogrodów w czołowych 
podręcznikach dotyczących historii sztuki ogrodowej3, a także publikacjach z epoki, 
omawiających zagadnienia dotyczące kształtowania ogrodów4. Wówczas przywołuje 
się, że jedynie występowały w danej epoce lub wskazuje się przykłady kształtowania 
kompozycji związanych z ich występowaniem. Niemniej pojawiają się również poje-
dyncze pozycje opisujące szczegółowe występowanie zwierząt w wybranych epokach 
kulturowych5. Wówczas w sposób szczegółowy opisane jest to zjawisko, najczęściej 
na wybranych przykładach ogrodów z epoki.

Ostatni rodzajem publikacji, omawiający przedstawione zjawiska w sztuce ogro-
dowej, dotyczy zwierzyńców, czyli specjalistycznych ogrodów, służących do hodowli 
zwierząt dzikich i drapieżnych, zwłaszcza zwierzyny płowej, przeznaczonej na polo-
wania, ale także do obserwacji natury6. Tego typu zespoły ogrodowe są znane, w mia-
rę dobrze rozpoznane, jednakże pomimo tego faktu, w literaturze nie zostały one 
dotąd kompleksowo opisane. Spośród niewielu dzieł można tutaj przedstawić m.in. 

2 P. Szafrański, Zwierzęta w kronice Kosmosa, [w:] Zazwierzęcenie. O zwierzętach w literaturze i kul-
turze, (red.) M. Pranke, Toruń 2018, s. 80-93; M. Lubiarz, P. Kulesza, Zwierzęta w ogrodach i krajo-
brazach miast średniowiecznych w malarstwie niderlandzkim XV wieku, „Czasopismo Techniczne”, 
z. 6-A/2012, Kraków 2012, s. 45-55.

3 M.in. L. Majdecki, Historia ogrodów, T. 1: Od starożytności po barok, Warszawa 2008; L. Majdecki, 
Historia ogrodów, T. 2: Od XVIII wieku do współczesności, Warszawa 2008; P. Hobhous, Historia 
ogrodów, Warszawa 2005.

4 Tutaj można wskazać takie pozycje jak: A.W. Graf von Mellin, Unterricht, eingefriedigte Wildbah-
nen oder große Tiergärten anzulegen und zu unterhalten, Berlin 1800; H. Jäger, Gartenkunst und 
Gärten sonst und jetzt: Handbuch für Gärtner, Architekten und Liebhaber, Berlin 1888; R. von Dom-
browski, Der Wildpark. Seine Einrichtung und Administration, Wien 1885.

5 M.in. G. Malinowski, Zwierzęta świata antycznego. Studia nad Geografią Strabona, Wrocław 2003.
6 [Za:] A. Steuer-Jurek, Zwierzyńce ogrodowe na terenie dawnej rejencji opolskiej, praca doktorska, , 

promotor prof. dr hab. inż. arch. A. Mitkowska, promotor pomocniczy dr hab. inż. arch. K. Łako-
my, Kraków 2017. Praca w sposób szczegółowy identyfikuje oraz przedstawia zespoły zwierzyńców 
funkcjonujące i powstałe od 2. połowy XVII do początków XX w. na terenie pruskiego Górnego 
Śląska.
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artykuły Andrzeja Rottermunda7 czy Tadeusza Bernatowicza8, które skrótowo, często 
w kontekście innych zjawisk, jak np. polowania, przedstawiają zarys tego typu ogro-
dów. Karol Łukaszewicz natomiast podejmuje specyfikę zwierzyńców w kontekście 
omawiania specyficznego rodzaju zespołów, jakimi są ogrody zoologiczne9.

Na podstawie przedstawionego stanu badań zauważyć można, że analizowane 
zagadnienie, dotyczące zwierząt w ogrodach, pomimo że było poruszane w wielu 
publikacjach, skupiających się w sposób jednostko na wybranych elementach, zasad-
niczo nie doczekało się kompleksowego dzieła, szczegółowo omawiającego wszystkie 
aspekty z nim związane, wykazując analogie oraz różnice, a także specyfikę związaną 
ze świadomym wprowadzaniem zwierząt do układów komponowanej zieleni.

3. Zwierzęta w ogrodach w poszczególnych przedziałach czasowych

3.1. Starożytność

Jak już na wstępie wskazano, zwierzęta świadomie wprowadzano do ogrodów 
już od czasów starożytnych. Badacze podają, że początki zakładania specyficznych 
zespołów ogrodowych, przeznaczonych do hodowania i utrzymywania zwierzyny 
(najczęściej dzikiej i egzotycznej), datuje się na okres starożytnej Asyrii, Mezopota-
mii, a następnie państwa egipskiego10. Jednakże skupiając się na antycznej Europie, 
należy przede wszystkim odwołać się do założeń ideowych starożytnej Grecji. Za-
łożenia rozwiązań przestrzenno-kompozycyjnych w okresie VI-IV w. p.n.e. zaczerp-
nięte zostały wprost z ogrodów perskich11. Całość mocno nawiązywała do rozwiązań 
naturalnie występujących w przyrodzie, w poszanowaniu sacrum i genius loci miej-
sca, w sposób harmonijny wpisując się w zastany krajobraz. Na podstawie zacho-
wanych mozaik, fresków naściennych, a także scen przedstawionych na glinianych 
naczyniach wiadomo, że w ogrodach przywillowych i pałacowych wprowadzane były 
większe zwierzęta domowe, a także egzotyczne. Gatunki dzikie i drapieżne utrzymy-

7 A. Rottermund, Zwierzyńce i symbolika polowań, [w:] Ogród: forma, symbol, marzenie: 18 grudnia 
1998 – 28 lutego 1999, Zamek Królewski w Warszawie, (red.) M. Szafrańska, D. Galas, Warszawa 1998.

8 T. Bernatowicz, Entre éventail et étoile. Zwierzyńce w osiemnastowiecznej Polsce i ich europejskie 
związki, [w:] Barok. Historia. Literatura. Sztuka, IV/1(7), Warszawa 1997.

9 K. Łukaszewicz, Ogrody zoologiczne, wczoraj – dziś – jutro, Warszawa 1975.
10 Z uwagi na założenia pracy, przedstawione we wprowadzeniu, odnoszące się do przedstawienia hi-

storii wprowadzania zwierząt w ogrodach europejskich, w okresie antyku przedstawione zostanie 
dziedzictwo kultury greckiej oraz rzymskiej. Jednakże należy pamiętać, że zasadniczo początki 
rozwoju tego zjawiska sięgają znacznie wcześniej, bo pierwsze wzmianki pochodziły już z Asyrii, 
Mezopotamii czy też starożytnego Egiptu.

11 A. Rottermund, op. cit., s. 198.
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wano w częściach oddalonych od rezydencji, natomiast w zespołach o ograniczonej 
powierzchni, w świętych gajach czy też w perystylach trzymane były drobne domowe 
zwierzęta, nierzadko okazy egzotyczne przywożone z odległych podróży – małpy czy 
różne gatunki gryzoni. Popularnością cieszyły się rozmaite gatunki ptaków, zwłasz-
cza kolorowo upierzone – pawie czy gołębie.

W starożytnym Rzymie, w ogrodach willowych ówczesnych najwyższych warstw 
społecznych, zwierzęta wprowadzane były do części najdalej położonej od rezydencji, 
posiadającej kompozycję o układzie naturalnym. Pojawiały się tam gatunki zarówno ro-
dzime, jak kozy, jelenie, dziki, ale także bardziej egzotyczne w postaci słoni, żyraf, zebr 
czy dzikich kotów. Stanowiły one żywe artefakty ogrodowe, służące zarówno do podzi-
wiania, jak i zabaw przez przywoływanie ich specjalnymi instrumentami12. Szczególnie 
popularne w antycznym Rzymie były vivaria, czyli specjalne pomieszczenia, służące do 
hodowania drobnych egzotycznych zwierząt oraz roślin w warunkach zbliżonych do 
klimatu ich pochodzenia. Miały one znaczenie kolekcjonerskie, rozrywkowe, a także 
badawcze. Obiekty te wyposażone były często w kolorowe mozaiki, przedstawiające 
zwierzęta i rośliny zamorskie oraz sceny polowań. Innym popularnym typem hodowli 
były także gliraria, w których utrzymywano wyjątkowo lubiane i popularne wówczas 
popielice. Najdogodniejszym miejscem na ich kształtowanie były tereny, w których 
występowały okazałe dęby, dające pożywienie tego typu gryzoniom13.

3.2. Zwierzęta w ogrodach o kompozycji geometrycznej  
– od średniowiecza po barok

W Europie średniowiecznej zamki królewskie i książęce, a także tereny miast 
zamknięte były za wysokimi murami. Wiązało się to z pewnymi ograniczeniami 
przestrzennymi, brakiem wolnych terenów. Zatem ogrody zakładane były poza ob-

12 A. Tagliolini, Storia del giardino italiano, Firenze 1988, s. 16-18.
13 K. Łukaszewicz, op. cit., s. 52-59.

Il. 1. Scena ogrodowa przedstawiająca małpy w ogrodzie greckim, częściowo zachowana mozaika, 
Muzeum Archeologiczne w Heraklionie, fot. A. Steuer-Jurek, 2014
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warowaniami miejskimi. Tworzono przede wszystkim otwarte łąki – prato, a także 
ogrody użytkowe – sady, winnice, chmielniki, warzywniki. Powstawały również spe-
cjalistyczne zespoły o charakterze leśnym, przeznaczone do hodowli oraz polowania 
na zwierzynę, zwłaszcza grubą – jelenie, łosie, sarny, żubry, dziki. Zwierzyńce nale-
żały do najbogatszych warstw społecznych. Obszary te zakładane były w  terenach 
o dogodnych warunkach przyrodniczych oraz lokalizacyjnych, posiadały naturalny 
charakter, otaczały je zasieki z drzew lub rowami z wodą. W sensie ideowym kom-
pozycją nawiązywano do tradycji perskiego paradeisos (raju), wykorzystując zasta-
ne genius loci, nawiązując do istniejących naturalnych rzek i strumieni, z celowymi 
nasadzeniami lasów, w których kontrolowano wzrost drzew oraz wycinano je, aby 
pozyskać materiał budowlany. W wielu zakładano także plantacje roślin, sady oraz 
winnice. Z wyposażenia najczęściej wznoszono małą altanę lub pawilon o charakte-
rze myśliwskim, które służyły jako miejsce odpoczynku podczas polowań14.

W zamkowych ogrodach typu hortus conclusus, posiadających znacznie ogra-
niczone przestrzenie, wyjątkową popularnością cieszyły się królikarnie, składające 
się z najczęściej ziemnego ogrodu z usypanymi kopcami, w których króliki miały 
utworzone liczne norki, bawiły się oraz swobodnie przemieszczały15. Całość tworzo-
na była do celów rozrywkowych. W okresie rozwiniętego i późnego średniowiecza 
równie popularne były także menażerie, prezentujące kolekcje rzadkich egzotycz-
nych i ozdobnych zwierząt, często sprowadzanych z odległych krajów. Najczęściej po-
wstawały ptaszarnie, lamparciarnie i lwiarnie, gdzie zwierzęta umieszczano w kunsz-
townych, często złotych klatkach. Posiadały one znaczenie zarówno kolekcjonerskie, 
rozrywkowe, jak i poznawcze oraz badawcze (prowadzono badania nad fizjologią 
zwierząt i próbami ich aklimatyzacji). Najstarsze zespoły tego typu odnotowano 
w Anglii, gdzie w XI w. występowały m.in. w zamkach w Woodstock, Chillingham 
i Chartley16.

Poza zespołami zamkowymi, zwierzęta wprowadzano również do ogrodów klasz-
tornych. Na ogół posiadały one charakter utylitarny, częściowo przypisywano im 
także znaczenie symboliczne, związane z tematyką religijną. Zwierzyna umieszczana 
była w różnego typu wybiegach oraz zagrodach, rozmieszczonych w sposób stosun-
kowo zwarty w ograniczonej przestrzeni. Często wkomponowywano je w część użyt-
kową zespołu – sady, warzywniki, winnice17.

Równolegle do świata Europy Zachodniej, na wschodzie w okresie od IV do 
XV w. rozwijała się kultura Cesarstwa Bizantyjskiego. Główny przekazów, dotyczą-
cych świata zwierząt w ogrodach bizantyjskich, dostarczają liczne kolorowe mozaiki. 

14 A. Rottermund, op. cit., s. 198-199; L. Majdecki, op. cit., T. 1, s. 85.
15 K. Łukaszewicz, op. cit., s. 67-69.
16 L. Majdecki, op. cit., T. 1, s. 85.
17 Do najsłynniejszych należą zespoły powstałe w ogrodach klasztornych benedyktynów w Sankt 

Gallen, benedyktynek w Caen (Francja), kanoników katedry w Notre Dame (Paryż, Francja) czy 
też krzyżaków w Malborku (Sztumie), [za:] K. Łukaszewicz, op. cit., s. 65-66.
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Przedstawiają one zarówno występujące tam gatunki zwierząt (można tu wymie-
nić zarówno faunę rodzimą, jak jelenie, woły, daniele), a także różnego typu egzoty 
w postaci lwów, panter, zebr oraz różnokolorowych ozdobnych gatunków ptaków. 
W charakterystyce ogólnej zauważa się, że w należących do cesarzy ogrodach, znaj-
dujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pałaców, wprowadzano zwierzynę drobną 
o walorach ozdobnych. Najczęściej pojawiały się różnokolorowe ptaki, pawie, łabę-
dzie, bażanty. Natomiast okazy o większych gabarytach wprowadzane były do poza-
miejskich parków, mających charakter zwierzyńców. Poza znaczeniem hodowlanym 
i rozrywkowym, cechowała je wartość ideologiczną, gdyż przez polowania i poskra-
mianie dzikiej i nieokiełznanej zwierzyny wyrażano potęgę cesarza, poskromienie 
nieprzyjaciół świata bizantyjskiego oraz jego własnych słabości. Same ogrody kształ-
towano jako wielkoprzestrzenne kompozycje krajobrazowe otoczone murem, w któ-
rych organizowano polowania dla monarchy, jego dworu oraz gości. Wśród przede 
wszystkim rodzimej roślinności znajdowały się tam liczne ozdobne budowle służące 
do wypoczynku18.

W okresie renesansu, a następnie także manieryzmu zwierzęta stanowiły uzu-
pełnienie, czy też wręcz dopełnienie nowo powstających ogrodów willowych. Posia-
dały one charakter żywych artefaktów, obserwowano je i podziwiano. Wprowadza-
no je jako element swobodnych gajów (bosco) o kompozycji parkowej, w zespołach 
o układzie tarasowym. Znajdowały się one w dalszych jego częściach, oddzielonych 
ogrodzeniem od głównej rezydencji i otaczającego ją ogrodu kwaterowego. Zwierzęta 
drobne, nieszkodliwe i nieagresywne, występowały wolno, natomiast dla gatunków 
dzikich i niebezpiecznych tworzono liczne klatki i wybiegi, a także bardzo popular-
ne wówczas woliery. Dla wyjątkowych okazów tworzono specjalne, rozległe zagrody 
z domkami, tak aby odwiedzający mogli je dokarmiać. Wprowadzano również liczne 
altany i pawilony, umożliwiające dyskretną obserwację zwierząt19.

Motywy zwierzęce w tym okresie pojawiały się także w postaci rzeźby, zwłaszcza 
w manieryzmie, gdzie przybierały one różnego typu formy groteski czy potworów. 
Elementy te posiadały charakter architektoniczny i prezentowały wysokie walory pla-
styczne. W sposób szczególny budowały atmosferę czy wręcz scenografię w ogrodzie. 
Ich znaczenie nie było jednoznaczne, gdyż prócz cech estetycznych i wizualnych po-
siadały znaczenie symboliczne20.

Jednocześnie, poza wykazanymi wcześniej formami występowania zwierzyny 
w ogrodach, podobnie jak w epokach wcześniejszych kształtowano również specjal-
ne zespoły pozamiejskie, przeznaczone przede wszystkim do polowań. Posiadały one 
formy rozległych parków, częściowo o kompozycji naturalistycznej. Wprowadzano 
tam proste i szerokie aleje, prowadzące po całym terenie. Często też zespoły tego 
18 N. Sevcenko, Wild Animals in the Byzantine Park, [w:] Byzantine Garden Culture, (red.) A. Little-

wood, H. Maguire, J. Wolschke-Bulmahn, Dumbarton Oaks 2002, s. 69-86.
19 L. Majdecki, op. cit., T. 1, s. 179-180.
20 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 300.
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typu powstawały w wyniku przekształceń i uporządkowania ogrodów średniowiecz-
nych, często porzuconych lub zapomnianych21. Z uwagi na lokalizację poza terenami 
miejskimi oraz w oddaleniu od głównej rezydencji właściciela, na ich terenie wzno-
szono niewielki pałac lub willę o charakterze myśliwskim – casino22. Jednocześnie 
wiele z tego typu zespołów wywarło duży wpływ na późniejsze kształtowanie tkan-
ki urbanistycznej współczesnych miast, m.in. Regent’s Park w Londynie czy Große 
Tiergarten w Berlinie.

Epoka baroku przyniosła zupełnie nowej spojrzenie na kształtowanie przestrzeni 
ogrodowej. W wielkoprzestrzennych, monumentalnych zespołach, kształtowanych 
z dużym rozmachem, gdzie przede wszystkim wyrażano ideę potęgi i poskromie-
nia przyrody przez człowieka, zwierzęta przestały stanowić powszechne zjawisko 
ogrodowe. Niemniej w dalszym ciągu powstawały pozamiejskie parki zwierzęce. Od 
2. połowy XVII w. na szeroką skalę zaczęły one przybierać nową, ściśle zgeometry-
zowaną formę przestrzenną. Zmienił się również sposób ich funkcjonowania i treści. 
W dobie przemian społecznych stanowiły one wyraz tęsknoty warstw szlacheckich 
za utraconymi przywilejami oraz godnościami. W ich kształtowaniu po raz pierwszy 
zauważyć można, że rozległe połacie leśne, niegdyś stanowiące oddzielne, zamknię-
te zespoły, zaczęto łączyć w jedną całość z ogrodem rezydencjonalnym, stwarzając 
wspólną kompozycję. Na ich lokalizację wybierano tereny o szczególnych walorach 
przyrodniczych i ekspozycji. Ich kompozycja posiadała starannie przemyślany ściśle 
geometryczny układ i strukturę. Charakterystyczne były układy gwiaździsto-pro-
mieniste lub wachlarzowe, z symetrycznym sytuowaniem całego kompleksu wzglę-
dem osi głównej. Obiekty kubaturowe, w postaci altan, wiat, pawilonów czy małych 
domków, sytuowane były na przecięciach dróg oraz alejek. W miejscu najbardziej 
wyjątkowym pod względem kompozycyjnym sytuowano reprezentacyjne pałace my-
śliwskie. Poza tymi elementami parki zwierząt wyposażano w elementy użytkowe, jak 
paśniki, karmniki, wodopoje.

W XVIII w. formy parków dla zwierząt rozwinęły się, a ich program został rozbu-
dowany. Czerpiąc z twórczości Andre Le Notra, zespoły nabierały mocnej i rygory-
stycznej formalizacji oraz geometryzacji, z silnym przekształceniem stanu zastanego. 
Powszechnie spotykane były zespoły typu entre éventail et étoile, które stanowiły 
swoisty rodzaj barokowego układu rezydencjonalnego. W jego skład wchodził zwie-
rzyniec, menażeria oraz dekoracyjny pałacyk myśliwski. W tego typu zespołach, 

21 A. Rottermund, op. cit., s. 199-200.
22 Często w późniejszych epokach stylowych obiekty tego typu wraz z przyległymi terenami rozbudo-

wywano w bardziej prestiżowe rezydencje ze wspaniałymi ogrodami, czego przykładem może być 
m.in. Villa Lante. Początkowo w XVI w. wzniesiono w jej miejscu niewielkie casino myśliwskie, na-
tomiast w XVI w. urządzono tam późniejszą Villa Lante. W towarzyszącym jej ogrodzie zwierzyniec, 
podobnie jak w innych zespołach z tego okresu, ulokowano na dolnym tarasie, odgrodzony płotem 
od części kwaterowej. Całość swobodnego układu dzieliły liczne proste ścieżki. W centrum zespołu 
znajdował się pałac myśliwski Casino di caccia (1521), [za:] L. Majdecki, op. cit., T. 1, s. 155-159.
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w części „leśnej” wprowadzano grubą zwierzynę, która mogła w sposób swobodny 
przemieszczać się po całym terenie. Stanowiła ona obiekt polowań oraz obserwacji. 
Gatunki egzotyczne oraz dekoracyjne wprowadzano do części stanowiącej menaże-
rię, która stanowiła element kolekcji. Badacze przyjmują, że jednym z pierwszych 
wyróżniających się zespołów, w którym wprowadzono tego typu rozwiązanie, był 
rozplanowany zwierzyniec w Bouchefort w południowo-wschodniej części dzisiej-
szej Brukseli, według projektu Germaina Boffranda z 1706 r. Szkielet całej kompozy-
cji stanowił złożony układ promienisto-gwieździsty, o symetrycznym rozplanowaniu 
względem głównego, okrągłego placu. W jego centrum najczęściej umieszczano za-
meczek myśliwski lub inny główny obiekt o funkcji tymczasowego zakwaterowania. 
Na niewielkich placykach, tworzonych w miejscach przecięcia się poszczególnych 

Il. 2. Dawna woliera na terenie parku w Schönbrunn, Wiedeń, fot. A. Steuer-Jurek, 2016
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alejek, tworzono różnego typu obiekty oraz punkty obserwacji zwierząt. Dodat-
kowo park wyposażano również w różnego typu rzeźbę ogrodową, fontanny, małe 
pawilony, altany czy kapliczki23. Na uwagę zasługuje też zespół pałacu myśliwskiego 
Stupinigi pod Turynem (Piemont, północne Włochy) autorstwa Filippo Juvary’ego. 
Główna rezydencja, powstała w latach 1729-173324, zasadniczo położona była na 
planie rozwiniętym wzdłuż osi symetrii. Centrum całego układu wyznaczał znacz-
ny ośmiobok łączący cztery skrzydła (tworząc krzyż św. Andrzeja). W skład całości 
wchodził reprezentacyjny dziedziniec i przeddziedziniec oraz ogród – zwierzyniec. 
Obiekt ten położony był na planie okręgu o układzie promienisto-gwieździstym 
z wyznaczeniem głównych kierunków, w których występowały rozległe powiązania 
widokowe. Główną aleję poprowadzono od pałacu w kierunku doliny Padu. Wokół 
centralnego placu, położonego na planie okręgu, rozmieszczono sześć alei, przecię-
tych drogą o kształcie okręgu. Powstałe podziały tworzyły trawiaste kwatery. Całość 
otaczał ceglany mur. Obiekt dopełniał naturalny las, podzielony długimi prostokreśl-
nymi alejami. W późniejszych okresach wystąpiły nieznaczne zmiany w rozplanowa-
niu zespołu, jednakże niewpływające na zasadniczy układ kompozycyjny.

Zwierzyńce tego typu, po zaprzestaniu swojej głównej funkcji, jaką byłą hodow-
la oraz polowanie na zwierzęta, w wielu przypadkach miały istotne znaczenie dla 
kształtowania późniejszych układów urbanistyczno-ogrodowych25. W wyniku posze-
rzania i rozbudowania programu architektonicznego, a także późniejszych adaptacji, 
główny szkielet kompozycyjny stanowił kanwę do rozwoju wielu miast europejskich. 
Przykładem tego jest Karlsruhe w zachodnich Niemczech, ukształtowane na bazie 
zwierzyńca z 1715 r., którego założycielem był margrabia Karol Wilhelm von Ba-
den-Durlach26. Układ składał się z 32 szerokich alei, promieniście rozmieszczonych 
względem głównego placu oraz zbiegających się w punkcie, w którym wzniesiono 
wysuniętą przed pałac wieżę myśliwską. Dziewięć dróg odchodzących w kierunku 
południowym, tworzących razem kąt prosty, wyznaczało ulice miasta, a pozostałe 
odchodziły w kierunku lasu, stanowiąc aleje parkowe. Ogród ozdobny, z bogatymi 
parterami kwiatowymi, gabinetami ogrodowymi, oranżeriami, mieścił się w obrębie 
wycinka koła wyznaczonego zabudową dworską. Od północy w dalszej części kom-
pleksu znajdował się rozległy zwierzyniec wraz z bażanciarnią od strony wschodniej. 
Na przecięciu głównych osi utworzono geometryczne place. Na całości terenu popro-
23 T. Bernatowicz, op. cit., s. 105-109.
24 A. Mitkowska, Barokowa „szkoła włoska” (cz. 2), przykłady północnowłoskie: Lombardia, Veneto, 

Liguria, Piemont i Filippo Juvara, [w:] A. Mitkowska, K. Łakomy, K. Hodor, Historia ogrodów euro-
pejskiego kręgu kulturowego, cz. II: Od manieryzmu do końca XIX w., Kraków 2013, s. 85.

25 Szerzej problematykę transformacji barokowych zwierzyńców w późniejsze układy urbanistycz-
ne oraz ruralistyczne porusza G. Leisse, Geometrie und Stadtgestalt praktische Geometrie in der 
Stadt- und Landschaftsplanung der Frühen Neuzeit, praca doktorska, Berlin 2010. Praca zasadniczo 
porusza wątek zespołów kształtowanych na terenach Prus w okresie baroku. Przedstawione zostały 
jednak główne założenia oraz sposób kształtowania tego typu układów.

26 H. Jäger, op. cit., s. 256-259.
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wadzono liczne prostokreślne aleje. Innym przykładem są m.in. Kleve w północnych 
Niemczech czy też Pokój na Górnym Śląsku.

Poza wspomnianymi rozległymi zespołami zwierzyńców łowieckich, nieod-
łącznym elementem w barkowych ogrodach były menażerie, które w tym okresie 
w znacznym stopniu rozwinęły się lub wręcz ewoluowały pod względem przestrzen-
nym oraz formalno-treściowym. Podobnie jak wcześniej omawiane zwierzyńce, 
wprowadzano tutaj rozwiązania promienisto-gwieździste lub wachlarzowe. Wzorco-
wym przykładem stał się około czterohektarowy układ założony w Wersalu (1663) 
autorstwa Le Notra, posiadający centralne rozplanowanie, z piętrowym barokowym 
pawilonem pośrodku ośmiobocznego dziedzińca, umożliwiającego obserwację roz-
maitych gatunków zwierząt, znajdujących się w siedmiu trapezowych wybiegach 
oddzielonych od siebie murem, z ozdobnymi kratami od frontu. Wszystkie zagro-
dy formowane były w geometryczne partery o charakterze ozdobnym. Na terenie 
każdej występowały niewielkie sadzawki lub baseny wodne, rampy i partery o ściśle 
zgeometryzowanych kształtach. Wprowadzono również niewielkie domki dla zwie-
rząt, wykończone w stylu barokowym. Całość zespołu otaczał wysoki mur. Bardzo 
często w menażeriach zwierzęta były prezentowane w specjalnie zdobionych klat-
kach lub za bramami o wyrafinowanych kształtach. Nierzadko całość wykończona 
była szlachetnymi metalami. W niektórych rozwiązaniach wzdłuż murów lub krat 
oddzielających poszczególne zagrody dodatkowo sadzono szpalery drzew lub żywo-

Il. 3. Schemat rozplanowania menażerii w Wersalu
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płoty z krzewów. Dla okazów wyjątkowych, rzadkich, często też ptaszarnie lokowano 
w oddzielnych lub bardziej wyeksponowanych klatkach i wybiegach. Pod względem 
powierzchniowym były to nierzadko kilkuhektarowe obiekty. Lokowano je często 
w nawiązaniu do głównych osi kompozycyjnych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
Menażerie postawały w dużej mierze ze względów naukowych, rozrywkowych oraz 
kolekcjonerskich.

3.3. Ogrody w stylu krajobrazowym

W XVIII w., równolegle do ściśle geometrycznych założeń barokowych, zaczęły 
się kształtować również krajobrazowe formy ogrodowe, wynikające z szerzonych 
nowych poglądów filozofów, poematów literackich, a także malarstwa pejzażowego 
europejskich twórców XVII i XVIII w. Nurt krajobrazowy najwcześniej pojawił się 
w Anglii, gdzie zapowiadały go m.in. utwory Francisa Bacona, Johna Miltona czy 
Aleksandra Pope.

W powiązaniu do powszechnie występujących tendencji ogrodowych, w parkach 
zwierzęcych stopniowo formy mocno zgeometryzowane zaczęto zastępować swobod-
nymi i płynnymi liniami. Początkowo następowało to przez wprowadzanie nowych 
układów w bocznych fragmentach ogrodu, częściowo pozostawiając dotychczasowe 
geometryczne rozplanowanie. Przykładem tego jest Stowe, Buckinghamshire, uzna-
wany za wzór ogrodów angielskich. John Vanburgh wprowadził w istniejący w po-
bliżu pałacu zwierzyniec, o układzie gwiaździstym, sieć licznych krętych i wąskich 
dróżek, a także uzupełnił całość małymi polanami ze swobodnymi grupami drzew, 
tworząc efekt tzw. dzikiej promenady. Podobna sytuacja występowała w innych par-
kach, gdzie w dalszym ciągu modne były liczne menażerie, woliery oraz ptaszarnie, 
powstające w pewnym oddaleniu od rezydencji mieszkalnej, np. w Pawłowsku, Alek-
sandrii czy Mokotowie27.

Z czasem zaczęto tworzyć również zespoły cechujące się zupełnie nowymi zasa-
dami komponowania. Za prekursora stylu krajobrazowego uznaje się Williama Ken-
ta, który tworząc układy ogrodowe, kierował się zasadą harmonijnego połączenia 
całości z otaczającym krajobrazem. Stosowano rozwiązania przypominające naturę, 
tworzono swobodne kompozycje z grupami drzew, klombów, gajów, a także poje-
dyncze nasadzenia drzew, wprowadzano rozległe trawniki i łąki kwietne. W okresie 
panującej introdukcji w przestrzeniach tych pojawiały się liczne, różnorodne gatunki 
egzotycznych roślin, sadzonych zarówno na różnego typu klombach, rabatach, jak 
i w kompozycjach o układach stylizowanych na naturalne. Do ogrodu ozdobnego 
bardzo często wprowadzano liczny sztafaż zwierzęcy, składający się z łagodnych ga-
tunków, w postaci m.in. psów, kucyków, owiec, baranów, kóz, krów, saren. Coraz 

27 L. Majdecki, op. cit., T. 2, s. 99-100, 118-186; H. Jäger, op. cit., s. 274-297.
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częściej ponownie pojawiały się ptaki w ozdobnych wolierach, ryby w basenach, 
a także różnego typu owady, jak m.in. pszczoły. Puszczane wolno po całym terenie, 
stanowiły naturalne uzupełnienie swobodnie ukształtowanej przestrzeni o cechach 
pierwotnych, krajobrazowych. Czasami strefa przeznaczona dla zwierząt znajdowała 
się w częściach odległych od rezydencji, oddzielonych od niej ogrodzeniem, żywo-
płotem lub głębokim rowem. Posiadały ona charakter swobodnego gaju, całość urzą-
dzano na terenie istniejącego lasu lub też wprowadzano tam cechy mocno naturali-
styczne. Zwierzęta nie były wówczas dopuszczane bezpośrednio do części ozdobnej 
lub też wprowadzano tam tylko określone gatunki, zwłaszcza ptaki ozdobne. Nieza-
leżnie od wspominanych wcześniej terenów o charakterze leśnym, uzupełnieniem 
tego typu rozwiązań było również połączenie ogrodu z przyległym zwierzyńcem ło-
wieckim w postaci zalesień, naturalnie przechodzącym w formy ogrodu ozdobnego. 
Tereny te, podobnie jak towarzyszące gaje, tworzone były przez adaptację istniejące-
go lasu lub też kształtowanie układów zbliżonych do naturalnych, dzikich rozwiązań. 
Nie wprowadzano tam kompozycji egzotycznych, natomiast architektura ogrodowa 
ograniczana była do niezbędnego minimum związanego z hodowlą zwierzyny oraz 
do obiektów koniecznych podczas polowań, np. domków myśliwskich.

W 2. połowie XIX w. całkowicie odstąpiono od sztucznych rozwiązań, złożonych 
z nawarstwień egzotycznych i różnokolorowych roślin. Nastała nowa tendencja za-
kładania małych i średniej wielkości zespołów o kompozycji krajobrazowej w styli-
styce naturalistycznej, na ogół lokalizowanych przy rezydencjach podmiejskich lub 
wiejskich. Bazowano na zastanej rzeźbie terenu, roślinność tworzyła układy wodne 
z subtelnym i ograniczonym wprowadzaniem systemu komunikacyjnego oraz mini-
malizacją programu rzeźbiarsko-architektonicznego. Podstawą założenia były licz-
ne wewnętrzne oraz zewnętrzne powiązania widokowe, często budujące określone 
nastroje oraz stanowiące podstawę kompozycji przestrzennej. Zasadniczym budul-
cem było tworzywo roślinne, występujące w formach naturalnych (rozległe trawni-
ki, drzewa, swobodne grupy krzewów, rabaty bylinowe), wprowadzane do zastanych 
form topograficznych. W dalszym ciągu popularne były rośliny obcego pochodzenia, 
unikatowe, jednakże wprowadzane w ograniczonej postaci. Dla tworzonych kolekcji 
egzotów wznoszono szklarnie, cieplarnie, palmiarnie oraz oranżerie. Pomiędzy natu-
ralistycznie uformowane struktury roślinne wkomponowywano także różne ozdob-
ne budynki dla zwierząt ozdobnych, z których najpopularniejsze były woliery i gołęb-
niki28. Część ogrodu o funkcji użytkowej (sady, warzywniki, folwarki) odgradzano od 
pozostałej części ogrodu za pośrednictwem różnego typu ogrodzeń – często były to 
swobodne formy żywopłotu, szpalery drzew, zarośla. Obszar przeznaczony dla zwie-
rząt hodowlanych przybierał postać farmy połączonej z zabudową gospodarczą oraz 
polami, pastwiskami, lasami, łąkami. Występująca tam roślinność zasadniczo składa-
ła się z odmian użytkowych. Za pomocą systemu ścieżek oraz powiązań widokowych 

28 L. Majdecki, op. cit., T. 2, s. 205-312.
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część ta w sposób harmonijny integrowała się z resztą zespołu. Dla zwierząt tworzono 
wybiegi, różnego typu zagrody, które z uwagi na utylitarny charakter tego miejsca na 
ogół posiadały prostą formę, związaną z pełnioną funkcją.

Popularne w tym okresie było włączenie do programu parków krajobrazowych, 
należących do zamożnych oraz uprzywilejowanych warstw społecznych, zwierzyńców 
położonych na zamkniętym terenie leśnym. Pod względem kompozycyjnym stanowiły 
one jedną całość z pozostałą częścią ogrodu. Wprowadzano tam dosyć ograniczony 
system powiązań komunikacyjnych, prowadzących po całości terenu. Ich przebieg był 
starannie przemyślany, poprowadzony w sposób płynny, w powiązaniu z warunkami 
zastanymi, z jednoczesnym dostosowaniem do funkcji, czyli ułatwieniem polowań. 
Z roślin wprowadzano najczęściej gatunki stanowiące pokarm oraz schronienie dla 
zwierzyny. Ważne były również elementy wodne, zarówno istniejące, jak i sztucznie 
wprowadzane. Stanowiły one wodopoje dla zwierząt, miejsce odpoczynku, a także do-
skonałą przestrzeń do obserwacji natury. Z obiektów kubaturowych na ogół pojawiały 
się różnego typu zabudowania myśliwskie w postaci ambon, pawilonów, których uzu-
pełnieniem często bywały niewielkie domy lub pałacyki myśliwskie, stanowiące miej-
sce noclegowe dla wyśmienitych gości i uczestników polowań. Ponadto stałym elemen-
tem były też karmniki, pasieki czy wodopoje dla zwierząt, a także różnego typu obiekty 
gospodarcze. Zwierzyńce, stanowiące oddzielne, pozarezydencjonalne zespoły, zakła-
dane były na tożsamych zasadach kompozycyjnych. Na ogół posiadały one większą 

Il. 4. XIX-wieczna bażantarnia na terenie parku Charlottenhof, fot. A. Steuer-Jurek, 2015
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powierzchnię aniżeli te zespolone z ogrodem pałacowym, a ich nieodłącznym elemen-
tem był co najmniej jeden budynek o funkcji zamieszkania czasowego. W przypadku 
zespołów posiadających znaczne powierzchnie liczba obiektów tego typu zwiększała 
się, pozwalając na łatwe oraz bezpieczne dotarcie po polowaniu z każdego regionu. 
Miejsca przeznaczone na kontrolowaną hodowle zwierzyny, różnego typu zagrody oraz 
wybiegi na ogół umiejscawiano w regionach o dogodnych warunkach przyrodniczych 
dla zwierząt, z reguły w oddaleniu od pałacu lub domu myśliwskiego. W tego typu 
ogrodach, poza zwierzyną grubą i drobną, naturalnie występującą na danym obszarze, 
bardzo często wprowadzano jeszcze różne gatunki i odmiany, przede wszystkim istotne 
dla ich właścicieli, często stanowiące o ich randze oraz popularności.

Taki sposób zakładania zwierzyńców był powszechny w całej Europie. Do jednych 
z bardziej znanych i cenniejszych w części środkowo-zachodniej kompleksów zalicza 
się ten znajdujący się w Bad Muskau, powstały z inicjatywy Hermanna von Pücklera, 
składający się z dwóch samodzielnych zespołów. Pomimo obszarowo niezależnego 
położenia, były one powiązane z głównym parkiem za pomocą powiązań widoko-
wych oraz komunikacyjnych w postaci szerokich promenad, wychodzących wprost 
z pałacu w Bad Muskau i prowadzących do głównych obiektów mieszkalnych w zwie-
rzyńcach. Mniejszy z nich, określany jako Kleine Thiergarten, przeznaczony był 
przede wszystkim do hodowli saren. Na jego terenie wzniesiono jedynie willę wraz 
z chatą myśliwską. Pod względem florystycznym dominowały gatunki liściaste z do-
mieszką świerków. Wprowadzano liczne świetliste polany, a także częściowo dogęsz-
czano istniejące zgrupowania oraz zarośla. Zasadniczo nie był on przeznaczony do 
polowań, a głównie jako miejsce obserwacji, hodowli i badań. Z podstawową funkcją 
łowiecką zakładany był początkowo drugi zwierzyniec, noszący odpowiednią nazwę 
Grosse Thiergarten, w którym utrzymywano zwierzynę czarną i jelenie29. Na jego 
lokalizację książę wybrał obszar około 1800 ha lasu, na terenie którego występował 
już wcześniejszy pałac myśliwski, stanowiący centrum dla rozplanowania nowo po-
wstającego zespołu zwierzęcego. Po zakończeniu prac związanych z ogrodzeniem ca-
łości, na jego teren wprowadzono nowe gatunki, stanowiące uzupełnienie zbiorowisk 
już tam występujących oraz dostosowane do zastanych warunków przyrodniczych. 
W 1847 r. nowy właściciel, książę Fryderyk Niderlandzki, powiększył zwierzyniec do 
około 2000 ha lasu, a dziewięć lat później ponownie zwiększono jego powierzchnię 
do 3100 ha. Po tym okresie odstrzał zwierząt był możliwy jedynie przy wyjątkowych 
przyzwoleniach władcy, natomiast podstawowym celem stały się względy edukacyj-
ne, rozrywka w postaci obserwacji i swobodnego obcowania ze zwierzyną. Umożli-
wiały to liczne ścieżki o nieznacznym krętym przebiegu, które wywodziły się od cen-
trum kompozycji, rozprowadzające po całości, z nakierowaniem na najpiękniejsze 
partie leśne oraz szerokie ponadlokalne powiązania widokowe. Całość wyposażona 

29 H. von Pückler-Muskau, Andeutungen über Landschaftsgärtnerei: verbunden mit der Beschreibung 
ihrer praktischen Anwendung in Muskau, Stuttgart 1834, s. 268-272.
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była w liczne paśniki i karmniki, w których służba dworska dokarmiała zwierzęta. 
W 1847 r. na terenie głównego kompleksu parkowego powstała bażanciarnia, z prze-
znaczeniem do hodowli ptactwa łowieckiego oraz polowań na nie30. Utworzono ją 
przez wydzielenie nieznacznego fragmentu leśnego, do którego wprowadzono sys-
tem swobodnych ścieżek oraz dróżek. Jego uzupełnienie stanowiły obiekty gospodar-
cze, związane z szczegółową hodowlą, która była tam prowadzona.

W XIX w. poza ogrodami rezydencjonalnymi na szeroką skalę zaczęto także 
tworzyć publicznie dostępne parki, które wprawdzie tworzone były już od sta-
rożytności, jednakże swój największy rozwój jako samodzielne formy ogrodowe 
zanotowały od 2. połowy XIX w. Kompozycję przestrzenną przybierały wprost 
z XVIII- i XIX-wiecznych form rozplanowania parków rezydencjonalnych, nie-
jednokrotnie ze wzbogaceniem programu funkcjonalnego dostosowanego do 
szerokiego grona odbiorców. Należy zauważyć, że w dużej skali zespoły te roz-
winęły się z obiektów przyrezydencjonalnych, które już w XVIII w. zaczęły być 
coraz częściej dostępne również publicznie. Tworzone tam malownicze efekty 
scenograficzo-wizualne w dużej mierze potęgowane były przez swobodnie prze-
chadzające się zwierzęta, często o walorach ozdobnych. W okresie licznych prze-
kształceń przestrzennych wiele dawnych zespołów rezydencjonalnych oraz poza-
miejskich zwierzyńców, w wyniku utraty swojej dawnej funkcji, a także rozwoju 
urbanistycznego miast, adaptowanych było na cele publiczne. Przekształcano je 
w parki miejskie, często z zachowaniem drobnej zwierzyny, która tam występo-

30 Die Forsten der Standesherrschaft Muskau. Vom Rentmeister Clement, [w:] Jahrbuch des Schlesischen 
Forstvereins für 1871, Breslau 1872, s. 287-293.

Il. 5. Otoczenie Jagdhausu w zwierzyńcu należącym do Bad Muskau,  
[z:] H. von Pückler-Muskau, op. cit., Tafel Nr XXXXIV



136 Anna Steuer-Jurek

wała. Jednocześnie uzupełnienie całości stanowił bogaty program rzeźbiarski 
w postaci scen polowań, mających nawiązać do dawnej ich funkcji. Przykładem 
tego był berliński Tiergarten, początkami sięgający 1527 r., który był później wie-
lokrotnie przekształcany. Jego kompozycja złożona była z licznych nawarstwień. 
Zasadniczo opierała się na szkielecie z tzw. Wielkiej Gwiazdy (Große Stern), od 
której promieniście odchodziło osiem alei. W połowie XVIII w. architekt Georg 
Wenzeslaus von Knobelsdorff przekształcił dawny obszar łowiecki w park, prze-
znaczony do rekreacji mieszkańców (niem. Lustpark). Po likwidacji ogrodzeń, do 
układu promienistego wprowadzono nowe ozdobne elementy w stylistyce baroko-
wej. Z kolei na początku XIX w. Peter Joseph Lenné wprowadził do wcześniejsze-
go prostokreślnego rozplanowania całości swobodnie przemieszane elementy kra-
jobrazowe, liczne rozległe trawniki oraz naturalistyczne grupy drzew i krzewów. 
W najbliższym otoczeniu wejść utworzono części o charakterze uporządkowanym 
parkowym, natomiast w dalszych partiach zachowano dominację leśną. W terenie 
odnotowywano występowanie dziko żyjących zwierząt, m.in. królików, bażantów, 
lisów i saren. W 1842 r. wprowadził on na teren dawnej bażanciarni rozwijającą 
się wówczas formę ogrodu zoologicznego. Jednakże było to chybione posunięcie, 
ponieważ ogród okazał się nieodpowiednio zakomponowany (podobnie jak wiele 
zespołów w początkowej fazie rozwoju tego typu ogrodów), dlatego w później-
szym okresie został ponownie przeprojektowany31.

Poza przekształceniami dawnych ogrodów oraz samodzielnych parków miej-
skich powstawały również zespoły specjalistyczne: zdrojowe, dziecięce, wystawowe 
czy też dydaktyczne. Jednym z przykładów tego ostatniego były wspominane już 
ogrody zoologiczne, stanowiące publiczne, specjalistyczne zespoły o charakterze 
naukowo-rozrywkowym, przeznaczone do hodowli, udostępniania oraz kolekcjo-
nowania zwierząt, wywodzące się wprost z form barokowych menażerii. Za najstar-

31 H. Jäger, op. cit., s. 251, 371-373, 380, 472.

Il. 6. Zachowana jedna z głównych  
osi dawnego berlińskiego zwierzyńca,  

fot. A. Steuer-Jurek, 2015

Il. 7. Program rzeźbiarki o motywach łowieckich, 
Berlin, fot. A. Steuer-Jurek, 2015
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sze publiczne zoo uznawany jest powstały w 1752 r. ogród, utworzony przez prze-
kształcenie menażerii na terenie parku Schönbrunn w Wiedniu. Natomiast jako 
pierwszy walory dydaktyczne wprowadził zespół powstały w 1794 r. w miejscu pa-
ryskiej menażerii Jardin des Plantes. Zakładane od 2. połowy XIX w. ogrody zoolo-
giczne dzielone są na cztery podstawowe typy: powiązane z ogrodem botanicznym, 
stanowiące fragment większego parku publicznego, łączące program zoologiczny 
z rekreacyjno-rozrywkowym oraz powstające jako odrębne samodzielne zespoły 
zwierzęce32. Zasadniczo zauważalne jest, że nowo rozwijana forma przestrzenno-
-funkcjonalna nie posiadała w swojej początkowej fazie wzorcowego dla nich roz-
wiązania układów przestrzennych. Przy ich zakładaniu celem nadrzędnym były 
względy naukowe i zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków do życia 
oraz rozwoju. Uwzględniano wymagania techniczne oraz bezpieczeństwa dotyczą-
ce urządzenia terenu. Natomiast zarówno program funkcjonalny, jak i kompozy-
cję dopasowywano każdorazowo do zastanych warunków, głównych nurtów styli-
stycznych, rozwiązań lokalnych, środków finansowych oraz kręgów kulturowych. 
Na ich lokalizację wybierano istniejące lasy lub parki miejskie, miejsca osłonięte 
przez zimnem i wiatrami, z dostępem do świeżej i czystej wody. Układ komunika-
cyjny złożony był z jednej głównej alei oraz szeregu ścieżek rozprowadzających po 
całym terenie. Pomiędzy roślinnością istniejącą wprowadzano klatki oraz wybiegi, 
przemieszane z licznymi egzotami. Ze względów naukowych całość zaopatrzano 
w starannie opisane tabliczki z nazwami i krajem pochodzenia. Program architek-
toniczny był bardzo bogaty – kreowano liczne domki oraz pawilony nawiązujące 
do regionów pochodzenia zwierząt. W zależności od typu rozwijanego zoo, wy-
stępowały również obiekty dodatkowe, jak kawiarnie, kioski, urządzenia i tereny 
rekreacyjne33. Wszystko to miało na celu wprowadzanie wartości dydaktycznych, 
poznawczych, a także lepszą aklimatyzację zwierząt.

3.4. XX i początek XXI w.

Na początku XX w. tendencje wprowadzania zwierząt do ogrodów rezyden-
cjonalnych uległy zahamowaniu. W dalszym ciągu zauważalne było uzupełnianie 
programów parków o drobną zwierzynę, posiadającą cechy ozdobne. Zasadniczo 
ograniczano się do uzupełniania istniejących kolekcji, wprowadzania swobodnie 
przechadzającego się ptactwa, zwłaszcza pawi czy bażantów, ryb w basenach wod-
nych. Jednakże, poza nielicznymi przykładami zwierzyńców powstałych w pierw-
szych latach XX w., całkowicie zaprzestano zespalania założeń ogrodowych z wiel-

32 L. Majdecki, op. cit., T. 2, s. 387-388.
33 A. Steuer-Jurek, Przedwojenne miniaturowe ogrody Górnego Śląska, „Teka Komisji Architektury, 

Urbanistyki, Studiów Krajobrazowych PAN”, T. LIV, 2016, s. 223-231.
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Il. 8-9. Ogród zoologiczny utworzony na terenie dawnej menażerii w parku w Schönbrunn,  
fot. A. Steuer-Jurek, 2016

koprzestrzennymi zwierzyńcami lub też tworzenia oddzielnych zespołów tego 
typu. Stanowiło to wynik utraty ich utylitarnej funkcji, wzrost kosztów ekonomicz-
nych ich utrzymania, a także ogólnej sytuacji polityczno-militarnej w Europie i na 
świecie.

Jednakże w omawianym okresie na dużą skalę zaczęły rozwijać się, a także wręcz 
ewoluować ogrody zoologiczne. Formy te stały się niezmiernie popularne, w dużej 
mierze z uwagi na ich dostępność dla szerokiej publiczności, łatwość przekazu, a także 
wartości poznawcze oraz rozrywkowe. Poza dotychczasowymi ogrodami powstałymi 
w XIX w. w wyniku nowej kreacji lub przekształceń zwierzyńców i menażerii ksią-
żęcych, które zasadniczo rozwijały się na terenach dużych miast (m.in. Paryż, Berlin, 
Londyn, Amsterdam), coraz częściej ogrody zoologiczne były tworzone w mniejszych 
miejscowościach. Na ogół posiadały one nieznaczne powierzchnie, a przegląd zwierząt 
był tam ograniczony. Często też zakres funkcjonalny również zawężał się jedynie do 
funkcji dydaktycznej i rozrywkowej, a z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza nie słu-
żyły one do celów naukowych. Pod względem kompozycyjnym następowała kontynu-
acja rozwiązań powstających w XIX w. Zauważalne było natomiast lepsze dostosowanie 
warunków hodowlanych do wymagań zwierząt tam występujących przez zwiększenie 
powierzchni klatek i wybiegów, a także wprowadzenie szerszych separacji roślinnych 
pomiędzy poszczególnymi gatunkami oraz publicznością.

Od 2. połowy XX i na początku XXI w. w Europie, poza ruchem tworzenia ogro-
dów zoologicznych prezentujących przegląd zwierząt z różnych regionów świata, 
złożonych z komponowanych układów klatek i wybiegów, nastała nowa tendencja, 
polegająca na adaptacji zwierzyńców powstałych w minionych epokach do nowy 
celów. Zasadniczo, jak już wykazywano wcześniej, zespoły te po zaprzestaniu swo-
jej pierwotnej funkcji niejednokrotnie przekształcano na parki miejskie, jednakże 



139Zwierzęta w ogrodach europejskich w odniesieniu do ich funkcji estetyczno-użytkowej i ekologicznej

na ogół nadawano im wówczas zupełnie nowe znaczenie. Natomiast pojawiające 
się zjawisko polegało na rewaloryzacji dawnych zespołów z zachowaniem lub też 
odtworzeniem dawnych wartości i ich podstawowej roli, ze skupieniem się jedynie 
na hodowli oraz utrzymaniu zwierzyny, a także jej obserwacji, pomijając natomiast 
wątki czysto łowieckie.

Wiele dawnych zwierzyńców, od 2. połowy XX w. aż po czas obecny, poddawa-
nych było adaptacji oraz udostępnianiu ich publicznie jako różnego typu ogrody 
zoologiczne. W zespołach tych niejednokrotnie wykorzystane są dawne układy kom-
pozycyjne, zastana roślinność (często wynikającą z procesów sukcesji naturalnej), 
a także obiekty architektoniczne. W całość ponownie wprowadzana zostaje zwie-
rzyna, zwłaszcza pochodzenia rodzimego34. Różnica pomiędzy tego typu ogroda-
mi a tradycyjnym zoo zasadniczo polegała na braku ogrodzenia dla zwierząt, które 
w sposób wolny mogły przemieszczać się po całości terenu. Tutaj przede wszystkim 
ograniczany zostaje widz – człowiek, dla którego właśnie wprowadzono bariery nie-
pozwalające na ingerencję do świata przyrody. Rozwiązania tego typu mają podobne 
założenia jak tzw. tradycyjne ogrody zoologiczne, kształtowane od XIX w. Wpro-
wadzają one wartości dydaktyczne, rozrywkowe, a także naukowe. Różni je forma 
podania, opierająca się na względach ekologicznych, i ogólna kreacja przestrzenna, 
polegająca na odwróceniu miejsc człowiek – zwierzyna. Jednakże istotne jest tu za-
chowanie wartości kulturowej obiektu przez kreację zgodną z niegdysiejszym celem, 
dla którego stworzono ogród. Z uwagi na często rozległe przestrzenie, po których 
mogą poruszać się zwierzęta, unikatowy jest tu sam moment ich dostrzeżenia, aniżeli 
gatunki, które tam występują.

34 W artykule A. Steuer-Jurek, Współczesne sposoby zagospodarowywania dawnych zwierzyńców, 
„Teka Komisji Architektury, Urbanistyki, Studiów Krajobrazowych PAN”, T. LV, 2017, s. 557-566, 
szczegółowo zdefiniowane zostały oraz przywołane różne odmiany tego typu zespołów, gdzie róż-
nice zasadniczo polegają na proporcjach pomiędzy proporcjami skali powierzchni do ilości wystę-
pującej tam zwierzyny.

Il. 10-11. Pozostałości dawnego ogrodu zoologicznego, park miejski, Bytom, fot. A. Steuer-Jurek, 2015
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4. Podsumowanie 

Zwierzęta stanowią element integralny europejskich ogrodów. Rozważając to 
wielowątkowe zagadnienie, można zauważyć, że bez względu na okres kształtowania 
zespołów komponowanej zieleni, ich rozplanowanie, funkcję oraz lokalizację, stale 
powtarzającym się wątkiem, a wręcz pragnieniem jego właścicieli było wprowadza-
nie do pozornie stałych kompozycji roślinnych elementów o charakterze zmiennym, 
wręcz nietrwałym. Efekty te zapewniały zwierzęta, które miały możliwość swobod-
nego przemieszczania się po całości terenu. Ich obecność w danej przestrzeni ogro-
dowej, dynamika oraz dzikość stanowiły efekt niezwykle nietrwały. W zespoły zieleni 
wykreowane przez człowieka wnosiły wartości prawdziwie dzikie i pierwotne, któ-
rych nie można było odgórnie i jednoznacznie zaplanować.

Formy i funkcje wprowadzania zwierząt, a także skład gatunkowy na przestrze-
ni wieków różniły się, co było dyktowane wieloma względami, m.in. kompozycją, 
panującą modą, a także ich wartością utylitarną. Przegląd rozwiązań ogrodowych, 
w których pojawiały się zwierzęta, wykazuje, że stanowiły one element ozdobnych 
zespołów rezydencjonalnych. Tworzono dla nich specjalnie wydzielone części gospo-

Il. 12. Współczesny ogród zoologiczny Lainzer Tierpark, Wiedeń, fot. A. Steuer-Jurek, 2016
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darczo-użytkowe, jak wręcz oddzielne tereny zwierzyńców łowieckich. W każdym 
z nich panowały odrębne reguły odnoszące się do ogólnych zasad komponowania, 
jednakże zawsze odbywało się to w poszanowaniu i dostosowaniu do potrzeb zwie-
rzyny, która była tam wprowadzana. Na przestrzeni wieków niezmienna była też po-
trzeba posiadania i obserwowania kolekcji gatunków ozdobnych i rzadkich, prezen-
towanych w specjalnych klatkach oraz wolierach. Z uwagi na obce pochodzenie wielu 
z nich, konieczne było przeprowadzenie badań poznawczych nad ich aklimatyzacją, 
dzięki którym rozwinęły się nauki zoologii.

Od 2. połowy XX w. aż po czasy obecnie w sztuce ogrodowej zaniknął trend 
wyraźnego wprowadzania szerokiego przeglądu zwierząt, zwłaszcza egzotycznych, 
do zespołów ogrodowych. Współcześnie ewoluujące, poniekąd nawiązujące do roz-
wiązań najwcześniejszych, starożytnych, niosą w sobie szeroko rozumiane wątki 
ekologiczne oraz dydaktyczne. Odwrócenie w parkach zoologicznych przestrzeni 
przeznaczonej dla zwierząt z tą przeznaczoną dla człowieka, poniekąd zwraca im od-
powiednie proporcje w przyrodzie.
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