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MATERIAŁ DODATKOWY – OGRODY 

Ogrody są tak pięknym i wdzięcznym tematem, tak silnie działają na estetyczny zmysł człowieka, że 

umiejętność świadomego komponowania drzew, krzewów, kwiatów, ziół i innych elementów świata 

przyrody, stała się dziedziną sztuki wysokiej. 

Historia ogrodów to szczególny rozdział historii sztuki, ponieważ – w odróżnieniu np. od rzeźb czy 

obrazów – wszystkie ogrody podlegały ciągłym zmianom i przebudowom, a przede wszystkim – 

materią sztuki ogrodowej są żywe rośliny, które rosnąc i umierając zmieniają obraz ogrodu. W 

dzisiejszych warszawskich Łazienkach chyba nie ma już ani jednego z drzew zasadzonych 200 lat 

temu, gdy zakładano ten jeden z najpiękniejszych ogrodów na świecie. 

Mimo tej zmienności każdy ogród realizuje jedną (a czasami kilka naraz) z koncepcji estetycznych i 

filozoficznych, jakie tworzą logiczną historię tej sztuki. Warto przy tym pamiętać, że sztuka 

ogrodów jest najstarszą ze sztuk, bo pierwszym ogrodem był raj.  
RAJ  

Nie ma znaczenia, czy raj rzeczywiście istniał. Znaczenie ma to, że we wszystkich kulturach istniało 

silnie zakorzenione jego wyobrażenie i niemal wszystkie ogrody na świecie są próbą stworzenia 

enklawy spokoju, harmonii, piękna i miejscem ucieczki od brutalnej rzeczywistości. 

Staroperskie słowo pairidaeza z którego wywodzi się słowo paradise oznacza ogród otoczony 

murem. 

BABILOŃSKIE OGRODY WISZĄCE 
Niewiele wiadomo o ogrodach starożytnej Mezopotamii, gdzie powstała unikalna koncepcja tzw. 

ogrodów wiszących, które nie są mitem, ale śladem bardzo konkretnej konstrukcji ogrodów 

realizowanych w tamtejszym gorącym, niemal pustynnym klimacie. 

Należące do siedmiu cudów świata „wiszące ogrody Semiramidy” zbudowane zostały 

prawdopodobnie przez Nabuchodonozora II w Babilonie w pierwszej połowie VI w. Na podstawie 

ruin i płaskorzeźb można odtworzyć ich zasadę konstrukcyjną, która bogatą roślinność umieszczała 

na wspartych na kolumnadach, nawadnianych akweduktami tarasach dających dodatkowe 

schronienie przez palącym słońcem, zawierający trzy otoczone portykiem dziedzińce ogrodowe. 

OGRÓD BAROKOWY  

Pojęcie ogrodu barokowego kojarzy się niemal automatycznie z Wersalem, ale chociaż barok szczyt 

rozwoju osiągnął w absolutystycznej Francji, to narodził się we Włoszech i w tamtejszych ogrodach 

pojawiły się pierwsze cechy typowego ogrodu barokowego. 

Ideologiczne podstawy absolutyzmu znalazły wyraz w sztuce ogrodowej największego ogrodnika 

francuskiego Andre Le Notre’a, który w Wersalu stworzył wzór barokowego ogrodu francuskiego, 

powielanego potem na całym kontynencie. 

Zasadami tego schematu były m.in.:  

 rygorystyczna geometryczność i symetria z nieskończoną osią główną przechodzącą przez 

całe założenie i podkreśloną wielkim założeniem wodnym (zwykle wielki kanał), 

  rezygnacja z tarasów i tworzenie otwartych założeń równinnych,  

 centralna lokalizacja głównego budynku,  

 strefowanie ogrodu od przylegających do pałacu parterów przez boskiety aż do partii 

wysokich drzew ujętych w regularne aleje,  

 obowiązkowe formowanie nie tylko haftowych parterów i średniej wysokości boskietów, ale i 

koron wysokich drzew.  

OGRÓD ANGIELSKI  

Reakcją na osiowo-geometryczne założenia absolutyzmu były ogrody angielskie, tworzone pod 

wpływem klasycystycznej fascynacji antykiem, włoskim pejzażem oraz oświeceniową ideą powrotu 

do natury i mitem „dobrego dzikusa”, a później literackimi wątkami romantyzmu i związaną z nim 

nową kategorią estetyczną – malowniczością. 

Teoretyczne podstawy ogrodów angielskich powstały w czasie, gdy istniały już najsłynniejsze 

ogrody charakteryzujące się nieregularnością i asymetrią - cechami nieokiełznanej natury. Stworzyli 

http://www.historiasztuki.com.pl/strony/007-01-00-HISTORIA-OGRODOW.html#up
http://www.historiasztuki.com.pl/strony/007-01-00-HISTORIA-OGRODOW.html#up
http://www.historiasztuki.com.pl/strony/007-01-00-HISTORIA-OGRODOW.html#up
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je projektanci, którzy byli jednocześnie malarzami, lub ulegali fascynacji malarstwem pejzażowym. 

Formuła ogrodu angielskiego jest radykalnie nowatorska i wynika z radykalnej zmiany sposobu 

widzenia świata. Przez wieki człowiek otoczony dziką, rozwichrzoną naturą zaznaczał swoje 

istnienie zamknięciem ogrodu i geometryzacją jego elementów; w epoce intensywnego rolnictwa i 

postępującej industrializacji człowiek tak dalece zmienił (uporządkował i zniszczył) naturalne 

środowisko, że zapragnął tworzyć wokół swoich siedzib enklawy przyrody "sztucznie naturalnej". 

Stopień tej "sztuczności" jest jednym z wyznaczników przynajmniej kilku typów ogrodów 

nazywanych angielskimi, z których tylko niewielka część należy do tzw. ogrodów krajobrazowych. 

Ogrody tego typu nazywane są gregoriańskimi (od imienia panującego władcy) lub augustiańskimi, 

ponieważ miały naśladować wzory z czasów rzymskiego cesarza Augusta. Ogrody Kenta były 

przeładowane budowlami – w samym parku Stowe było ich 38 – co wywołało liczne protesty 

teoretyków i praktyków ogrodnictwa. 

  Najważniejszy ogrodnik Anglii Lancelota Capability Browna (1716–1783) przebudował 

wiele istniejących ogrodów niszcząc całkowicie ich wcześniejszy charakter i zaprojektował 

wiele nowych założeń wyznaczając tzw. złoty wiek ogrodów angielskich. 

 Uprościł przy tym układ ogrodu, zlikwidował formalne ogrody przylegające bezpośrednio do 

rezydencji, wprowadził szerokie perspektywy i podchodzące pod próg budynku trawniki.  

 Brown wynalazł również klomb drzewny (izolowane grupy drzew dobieranych pod 

względem gatunku i wysokości) i nadała specjalne znaczenie wodzie (stawy, jeziora, 

strumienie) jako elementowi kształtującymi przestrzeń i atmosferę założenia.  

  Park angielski miał charakter nastrojowo-sentymentalny z elementami architektury sztucznie 

nawiązującej do przeszłości, np. sztuczne ruiny, obeliski, świątynie, naśladujące gotyckie lub 

antyczne budowle.  

 Ogrodnicy wykorzystywali naturalne warunki miejsca, w którym zakładali ogród. Unikali też 

płotów oraz parkanów. Zamiast sztucznych ogrodzeń pojawiły się skały, żywopłoty oraz 

strumienie. 

OGRODY ROMANTYCZNE 

Początek XIX w. to ponowny zwrot ku bogatemu programowi literackiemu, wprowadzaniu ruin, 

kultowi dzikiej natury i zawsze modnego w Anglii gotyku, a więc cechom ogrodu romantycznego. 

Stanowi ono wtórny nurt zapoczątkowany stylem ogrodów angielskich oraz krajobrazowych. 
Romantyczny ogród, typ ogrodu charakterystyczny dla kierunku krajobrazowego w europejskiej 

sztuce ogrodowej 1. połowy XIX w. Ogród romantyczny stanowił swoisty wyraz kultu natury:  

 obejmował zazwyczaj duże przestrzenie, gdzie przyroda po części pozostawała w stanie 

naturalnym, po części zaś była aranżowana tak, by sprawiać wrażenie dzikiej,  

 miał też eksponować treści historyczno-patriotyczne, czemu służyły pomniki i popiersia 

portretowe bohaterów narodowych zdobiące aleje, a także specjalne pawilony przeznaczone 

do prezentacji historycznych pamiątek, 

 w ogrodach romantycznych często wznoszono sztuczne ruiny, groty oraz budowle 

wzorowane na starożytnych świątyniach pogańskich bądź będące swobodną "fantazją" na ich 

temat.   (W Polsce Puławy i  Arkadia) 
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Puławy 
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Wersal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


