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Abstract: This article aims at highlighting similarities and 
differences in history and operation of the present botanic 
gardens and museums. Activities of the aforementioned 
types of institutions are sometimes linked; therefore, joint 
actions could be beneficial for both institutions and visitors. 
There are opportunities in terms of joint projects in the 
field of science, education, promotion and delivering en-
tertainment to visitors. This article aims at presenting the 
history and common directions of development of botanic 
gardens and museums to museum employees. Composed 
from the point of view of a museum employee, this article 
is an attempt to underline potential opportunities of coop-
eration. Moreover, the history of creating and development 
of botanic garden is presented: medieval utilitarian collec-
tions of medicinal plants in doctors’ houses and similar 

didactic municipal collections from the 16th century, used 
in education of medicine students; common roots in Wun-
derkamer, which more scientific version was to constitute 
a type of mnemonic theater – 3D-equivalent of the present 
encyclopedia; search for exotic specimen in the Age of the 
Great Geographic Discoveries and later, during expeditions 
sponsored by collectors or botanic societies; flourishing of 
botany as a modern science; phenomenon of the so-called 
tulip mania; links between art collections and botanic col-
lections (e.g. arboreta of the seats of major Polish families 
in 19th century), and present research and scientific facili-
ties that are often composed of museums and seed banks, 
herbaria, specialized libraries. Furthermore, museums and 
botanic gardens have the same priorities in terms of their 
activity as well as similar or the same visitors.
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Celem artykułu jest wskazanie podobieństw i różnic w hi-
storii, a przede wszystkim w funkcjonowaniu dzisiejszych 
ogrodów botanicznych i muzeów. Zdarza się, że działania 

tych dwóch rodzajów instytucji zazębiają się i dobrze było-
by zdawać sobie sprawę ze wspólnych szans rozwojowych. 
Wiele muzeów założonych zostało w dawnych siedzibach 
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rodowych − pałacach i małych dworkach. Czasami towa-
rzyszy tym budowlom zabytkowy park z ciekawymi wie-
kowymi okazami drzew. Nie zawsze pracownicy muzeum 
zdają sobie sprawę z ich wartości ani z możliwości nauko-
wych czy edukacyjnych z nimi związanych. Niektóre ogro-
dy botaniczne mają także własne muzea. Muzea innych 
typów (rezydencje, muzea na wolnym powietrzu, muzea 
historyczne) mogłyby nawiązać współpracę z ogrodami 
botanicznymi i ich muzeami. Istnieje wiele dróg współ-
pracy. Artykuł niniejszy mówi o tym z pozycji muzealnika 
i choć to spojrzenie może czynić wywód subiektywnym, 
być może zainspiruje innych muzealników do poszukania 
w ogrodach botanicznych partnerów w projektach eduka-
cyjnych czy wystawienniczych.

Według Tezaurusa sztuki ogrodowej ogród botaniczny 
to specjalna odmiana ogrodu, w którym znaczenie naczel-
ne ma eksponowanie w celach dydaktycznych możliwie 
szerokiej gamy gatunków i rodzajów roślinności1. Pierwsze 
tego typu założenia, które uważa się czasem za wstępną 
formę późniejszych ogrodów botanicznych, powstawały 
w starożytności – w Egipcie ogród gromadzący rzadkie ro-
śliny przywiezione z wypraw przez Totmesa III, w Grecji 
ogród Arystotelesa. Gdyby jednak szukać genezy dzisiej-
szych ogrodów botanicznych, należałoby – zdaniem Mał-
gorzaty Szafrańskiej2 – odwołać się do zjawiska ogrodów 
lekarskich. W późnym średniowieczu i renesansie w Eu-
ropie specjalistyczny ogród zielny przy domu lekarza był 
niemal regułą. W średniowieczu z założenia zawierał rośli-
ny lecznicze i stosował się do zasad utylitaryzmu – wąskie 
ścieżki, układ użyteczny, a nie estetyczny – nie podlegał 
jednak klasyfikacji. Mimo to już w XVI w. tego typu ogrody 
zaczęły przyciągać zwiedzających i zdarzało się, że goście 
byli po nich oprowadzani. Pojawiał się też pewnego rodza-
ju regulamin zwiedzania, co ciekawe, zawierający podob-
ne do dzisiejszych obostrzenia: prośbę, by nie wchodzić 
na rabaty, nie zrywać roślin, oglądać oczyma nie dłońmi. 
Następnym etapem rozwojowym był ogród lekarski, lecz 
już miejski, zakładany przez miasto dla celów dydaktycz-
nych, jako pomoc i miejsce nauki studentów medycyny. 
Równocześnie powstawały ogrody uczelniane, służące ta-
kim samym studiom. 

I tutaj pojawia się podstawowa różnica między ogro-
dem botanicznym i muzeum – genealogia muzeum jako 
instytucji sięga korzeniami najczęściej prywatnych kolekcji, 
podczas gdy ogrody botaniczne powstawały głównie, choć 
nie wyłącznie, jako założenia uczelniane o charakterze uty-
litarnym, dydaktycznym. Według jednej z teorii muzeum 
i ogród botaniczny mają jednak wspólne korzenie w Wun-
der- i Kunstkammerze. Te uporządkowane kolekcje tworzo-
ne były jako ówczesne trójwymiarowe kompendia wiedzy, 
w których poprzez dziś nielogiczny, pozornie przypadkowy, 
jednak dla ludzi renesansu naukowy sposób gromadzono 
i prezentowano obiekty, mające być kwintesencją wiedzy 
o ówczesnym świecie. Co ważne wiedzy uporządkowa-
nej, oddającej wyobrażenie o budowie fizycznej, a przede 
wszystkim filozoficznej świata. Jednym z najbardziej zna-
nych teoretyków tej metody poznawania świata był Sa-
muel van Quiccheberg, flamandzki pisarz i badacz czynny 
w Monachium, gdzie opiekował się zbiorami Albrechta V. 
W pracy Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi, wydanej 
w Monachium w 1565 r., Quiccheberg nakreślił pierwszy 

na północ od Alp program idealnego muzeum. Jeśli cho-
dzi o metodę, oparł się on na dziele Gulio Camillo Idea 
del teatro, wydanym we Florencji w 1550 r., a mówiącym 
o teatrze jako instrumencie mnemotechnicznym. Wycho-
dząc z takiego założenia, Quiccheberg potraktował zbiory 
Kunstkammery jako mikrokosmos, rodzaj trójwymiarowej 
encyklopedii, gdzie układ przedmiotów w pomieszcze-
niu i konkretnych gablotach, wzbogacony objaśniającymi 
podpisami, miał ułatwiać oglądającemu zapamiętywanie 
i kojarzenie zjawisk3. Biorąc pod uwagę, że ogrodom bo-
tanicznym często towarzyszyły Wunderkammery, czyli ko-
lekcje w przeważającej części zoologiczne i mineralogiczne 
(wraz z botaniką składające się na trzy królestwa historii 
naturalnej), lecz także etnograficzne, artystyczne oraz 
obejmujące kurioza obrazujące tajemnice natury, system 
teatru mnemotechnicznego często przenoszony był rów-
nież na układ roślin w ogrodzie botanicznym, system kwa-
ter i porządek założenia. 

W kształtowaniu botanicznych ogrodów uczelnianych 
XVI i początku XVII w. myślenie magiczno-hermeneutycz-
ne charakterystyczne dla renesansu objawiało się użyciem 
prostego planu (cztery kwadraty wpisujące się w większy 
kwadrat lub cztery ćwiartki koła przecięte alejami wy-
znaczonymi przez geograficzne kierunki świata ze stud-
nią w centrum „mikrokosmosu”). Tym właśnie miał być 
ogród botaniczny renesansu – uporządkowaną naukowo 
kolekcją, opisującą wiedzę o świecie ówczesnych naukow-
ców i służącą edukacji. Tym samym był ówczesny przodek 
muzeum – kolekcja Kunst- i Wunderkammery. Innym og-
niwem łączącym ogród botaniczny i dzisiejsze muzeum 
mogłyby być bardziej specjalistyczne, prywatne kolekcje 
przyrodnicze nowożytnych uczonych, np. Francesco Calzo-
lari czy Ferranto Imperato. Elementem wspólnym było też 
oprowadzanie chętnych do zwiedzania, którzy bez podpi-
sów pod okazami nie byliby w stanie tych skomplikowa-
nych często związków poznać. Opiekunowie zbiorów lub 
rzadziej właściciele kolekcji byli więc niezbędni.

Warto podkreślić jeszcze jeden związek ogrodu bo-
tanicznego i muzeum – wspólnym ogniwem był wszak 
ogród rzeźb, zwany antykwarium, renesansowy pomysł 
na eksponowanie starożytnych posągów i elementów ar-
chitektonicznych pod gołym niebem, w otoczeniu zieleni, 
oczywiście uporządkowanej zgodnie z duchem renesan-
su. Antykwarium był maleńki ogród rzeźb przy Palazzo 
Medici we Florencji, gdzie eksponowano brązy Donatella 
i rzeźby antyczne, ale i upubliczniony ogród przy koście-
le św. Marka w tym mieście − jak wiemy od Vasariego − 
często odwiedzany przez artystów. Rolą ogrodów rzeźb 
było nie tylko gromadzenie, ale też poprzez udostępnia-
nie ich np. artystom i studentom, pełnienie także funkcji 
dydaktycznych, naukowych. Kolekcjonerstwo starożytno-
ści nie pozostawało bez wpływu na inne dziedziny nau-
ki – właściciele ziemscy gromadzący zbiory rzeźb, monet 
czy inskrypcji odkrywali radość kolekcjonowania rzadkich 
roślin. Efektem były charakterystyczne dla tej epoki opi-
sy ogrodów, obfitujące w szczegółowo wyliczane gatunki 
roślin, oraz zamawiane przez właścicieli, ale i powstają-
ce w ogrodach uczelnianych zielniki z suszonych roślin 
(hortus siccus – inaczej „zimowe ogrody, które pozwalały 
badać rośliny o dowolnej porze roku”), a także malarskie 
przedstawienia tychże, uestetyzowane, jednak dokładnie 
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ukazujące zbiory, często wzbogacane opisami. Niedłu-
go później wynalezienie druku i kolejne udoskonalenia 
techniki spowodowały pojawienie się w Niderlandach 
i Niemczech podręczników ogrodnictwa praktycznego, 
a po 1600 r. – także jako efekt wynalezienia mikroskopu 
– bardzo szczegółowe odrysy roślin publikowane w flori-
legiach (ilustrowanych antologiach). Florilegia stanowią 
dziś zabytki bibliofilskie i podobnie jak pojedyncze karty 
malarskich reprodukcji roślin gromadzone są przez biblio-
teki, a przede wszystkim przez muzea, stanowią bowiem 
bardzo cenne dzieła sztuki. Ich popularność pod koniec 
XVI i w XVII w. zaowocowała żywą wymianą roślin pomię-
dzy kolekcjonerami europejskimi, którzy wspomagając się 
wspomnianymi wydawnictwami poszukiwali kolejnych 
brakujących roślin. Florilegia mogły też wpłynąć na rosną-
ce w XVII w. zainteresowanie roślinami kwitnącymi. Jed-
nym z objawów tego zainteresowania stała się holender-
ska moda na zbieranie różnorodnych odmian tulipanów, 
która później poprzez komercyjne decyzje, gdzie cebulki 
traktowane były jako inwestycje, rozwinęła się w tzw. tuli-
pomanię, gdy kwiaty stały się symbolem luksusu i pozycji 
społecznej. Spekulacje na rynku doprowadziły do ogrom-
nych fortun, ale też do spektakularnych bankructw. Oczy-
wiście „gorączka tulipanowa” jest skrajnym przykładem, 
ale nie zmienia to faktu, iż kolekcjonerzy potrafili wydać 
fortuny na wzbogacenie swych zbiorów.

Pierwsze ogrody botaniczne powstały przed 1544 r. 
we Włoszech – w Pizie i Padwie, następny we Florencji 
w 1545 roku. Tworzone były jako zaplecze dla uniwersy-
tetów. Studenci medycyny uczyli się w nich o leczniczych 
właściwościach roślin, ale uprawiane tam rośliny poda-
wano także pacjentom jako medykamenty. Kolejne przy-
kłady to Lipsk (1580), Leyda (1587), Montpellier (1593), 
Oksford (1621), Jardin des Plantes w Paryżu (1626) − za-
łożony pierwotnie jako królewski ogród z roślinami lecz-
niczymi, Uppsala (1665) − założony, by uczyć studentów 
uniwersytetu medycyny i botaniki, zniszczony przez pożar 
w 1702 r. i odrodzony 40 lat później z pomocą m.in. Lin-
neusza, Chelsea Physic Garden (1673) − założony przez 
„Czcigodne Towarzystwo Aptekarzy”, by ułatwiać studia 
nad roślinami, Londyn i Amsterdam (1682). Szczegól-
nie ogrody angielskie, na skutek ożywionych kontaktów 
handlowych i nowych odkryć geograficznych, pozyskały 
w XVI w. wiele nowych, dotąd w Europie niewystępują-
cych odmian i gatunków roślin. Ogród w Oksfordzie po 
16 latach istnienia mógł się pochwalić już 1600 różnymi 
gatunkami i odmianami roślin4. 

W ciągu XVII i na początku XVIII w. stopniowo zanikał 
wpływ magii naturalnej i astrologii na postrzeganie świa-
ta i co za tym idzie rozplanowanie ogrodów botanicznych, 
wzrosła zaś naukowa i dydaktyczna ich rola. Botanicy tego 
czasu to wciąż głównie ludzie z wykształceniem medycz-
nym. Wielu z nich pracowało dla władców krajów euro-
pejskich, którzy pragnęli rozwijać tę dziedzinę wiedzy, ale 
także gromadzić jak najpełniejsze kolekcje rzadkich roślin. 
Dzięki ich wsparciu powstało wiele wybitnych dzieł nauko-
wych z dziedziny botaniki. Efektem podróży zamorskich 
były coraz większe zbiory roślin egzotycznych, którymi 
ogrodnicy i botanicy opiekowali się z większą świadomoś-
cią ich potrzeb. Rozwijały się badania nad aklimatyzacją ro-
ślin egzotycznych. Sprowadzano rośliny z Ameryki, ale też 

z Japonii i Chin. Zainspirowani tym bogactwem i różnorod-
nością, ale też przekonani, że musi w nim tkwić jakiś po-
rządek, przez cały XVII i XVIII w. botanicy próbowali ustalić 
logiczne zasady podziału roślin na grupy. Jednym z nich – 
jak się później okazało najważniejszym – był Carl von Linne, 
znany później jako Linneusz (1707–1778), szwedzki lekarz 
z Uppsali. Opracował on nowy system klasyfikacji i nazew-
nictwa roślin, zwierząt i minerałów. Swój, zaakceptowany 
przez cały świat europejski tego czasu, system klasyfika-
cji roślin według płci oparł na liczbie pręcików i słupków 
w kwiecie. Upowszechnił też binominalną (dwuimienną) 
metodę nazewnictwa roślin i zwierząt, opartą na łacinie, 
a więc umożliwiającą porozumienie między botanikami 
różnych narodowości − pierwszym członem nazwy jest 
nazwa rodzajowa w formie rzeczownika, drugim nazwa 
gatunkowa, najczęściej w formie przymiotnikowej. System 
zaproponowali w 1623 r. bracia Gaspard i Jeana Bauhin 
w dziele Pinax Theatri Botanici, jednak wszedł on w po-
wszechne użycie właśnie dzięki dziełu Linneusza − Species 
plantarum, opublikowanym po raz pierwszy w 1753 roku5. 
Nazwy, których używano wcześniej, a nie zaakceptował 
ich Linneusz, nie pojawiały się już później w botanice. Kla-
syfikacja ta została zastąpiona na początku XIX w. przez 
systemy naturalne obrazujące stopień pokrewieństwa ro-
ślin Antoine’a Laurenta de Jussieu i Augustina Pyramusa 
de Candolie’a, lecz w połowie XVIII w. stanowiła przełom 
w rozwoju botaniki jako nauki.

O pierwszych polskich ogrodach botanicznych pisał Ge-
rard Ciołek: najstarsze w Polsce […] pochodzą z 1650 roku. 
Znajdowały się one w Warszawie, jeden pod Zamkiem Kró-
lewskim, drugi za pałacem Kazimierzowskim. Pierwszy spis 
roślin tam uprawianych wydał Marcin Bernhardi w książ-
ce Catalogus plantarum tam exoticarum quam indigena-
rum… w Gdańsku 1652 r. Ogrody te należały wówczas do 
bardziej znanych w Europie6. Według zapisów uprawiano 
tam 700 gatunków roślin, a ogród możemy wyobrazić so-
bie dzięki opisowi Adama Jarzębskiego w Gościńcu abo 
krótkim opisaniu Warszawy, wydanym w 1643 roku. Au-
tor wymienia drzewka egzotyczne, włoskie warzywa, zio-
ła, podając dawne, dziś już często nieznane polskie nazwy 
roślin. Prawdopodobnie część roślin sprowadziły do ogro-
dów królewskich dwie kolejne żony Zygmunta III – Habs-
burżanki, część zaś mogła aklimatyzować Anna Wazówna, 
siostra króla, zapalona miłośniczka botaniki i innych nauk7. 

Za jeden z ciekawszych punktów w polskiej historii łą-
czących ogrody botaniczne i muzea można uznać postu-
lat utworzenia Musaeum Polonicum oraz planowanego 
jako jego część ogrodu botanicznego z zielnikiem i gabi-
netem preparatów roślinnych. Według Michała Jerzego 
Mniszcha, domniemanego autora artykułu w „Zabawach 
Przyjemnych i Pożytecznych” z roku 1775, postulującego 
utworzenie Musaeum Polonicum, miałoby ono gromadzić 
księgi naukowe, kopie dokumentów historycznych, stwo-
rzyć encyklopedię, wprowadzić egzemplarz obowiązkowy 
publikacji, zbiory monet, medali, gemm, rycin, instrumen-
ty naukowe, zbiory map i globusów, dzieła sztuki, maszyny 
rolnicze oraz w dziedzinie nauk biologicznych okazy trzech 
królestw historii naturalnej: geologii, botaniki i zoologii. 
Regnum vegetale [świat roślinny] trojako zebrane być 
może: mogą zioła, rośliny i drzewa, na dzikie i ogrodowe, 
na pożyteczne i tylko ciekawe w miejscu na to obróconym 
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być sadzone, utrzymywane i rozmnożone lub też same 
drzew owoce in spiritu vini [w occie], same zioła wysu-
szone in herbario vivo [w zielniku] złożone i dochowane. 
Trzeci zaś sposób sztychowane, kolorowane i porządkiem 
umieszczone zbiory zastąpią. Powtarzać nie przestaję, że 
gdy ku pożytkowi powszechnemu kraju te starania, te ło-
żenia się czynią, wielce zatem zależy, aby sposób siania 
lub sadzenia, ostrożności potrzebne w dozorze dalszym, 
pożytki z drzew, owoców, liścia, z kory, pożytki z ziół i ro-
ślin, dostatecznie opisane i publiczności udzielone były8. 
Między różnymi sposobami konserwowania i przecho-
wywania roślin pojawiło się jako pierwsze sadzenie i ho-
dowanie ich „w miejscu na to obróconym”, czyli właśnie 
w ogrodach botanicznych. Podkreślić należy podnoszony 
przez Mniszcha dydaktyczny cel takich zbiorów – dać stu-
dentom możliwość kształcenia się nie tylko na podstawie 
lektury (choć i publikowanie tłumaczeń opracowań ob-
cych, na początek, i w drugiej kolejności opracowań na-
ukowych własnych postulował autor artykułu), lecz prze-
de wszystkim kontaktu z roślinami żywymi i preparatami. 
Postulat utworzenia Musaeum Polonicum nie został nigdy 
zrealizowany, jednak założone w tym czasie i nieco później 
ogrody botaniczne uczelni polskich świadczą o szerszym 
zainteresowaniu ideą. Powstały m.in. ogrody botaniczne 
przy uniwersytetach we Lwowie, w Warszawie i w Kra-

kowie; założono też ogrody przy szkołach średnich, np. 
w Krzemieńcu i w Puławach9.

Ogród botaniczny w Krakowie powstał w 1783 r. na 
mocy decyzji Stanisława Augusta Poniatowskiego, który 
po 1773 r. przekazał tereny dawnej posiadłości Czarto-
ryskich na Wesołej – własność zakonu jezuitów – Uni-
wersytetowi Jagiellońskiemu z przeznaczeniem na ob-
serwatorium astronomiczne i ogród botaniczny. Ogród 
rozplanował ogrodnik Franciszek Kaiser, a na początku 
XIX w. założenie rozbudowano, dodając nową, położoną 
na wschód część angielskiego ogrodu krajobrazowego10. 
Jest to najstarszy, istniejący w miejscu swego założenia, 
ogród botaniczny w Polsce. Warto dodać, że o taki ogród 
dla studentów dopominał się już w 1602 r. fundator 
pierwszej katedry botaniki zastosowanej do potrzeb me-
dycyny w Krakowie, lekarz Jan Zemełka (Zemelius). Nie-
stety, bezskutecznie – studenci czekali na niego do 1783 
roku11. Ogród w Wilnie założył w 1784 r. na zlecenie 
Stanisława Augusta Jean Emmanuel Gilibert, przenosząc 
go z Horodnicy, natomiast nowy ogród w tym mieście 
powstał w 1799 r. dzięki staraniom wybitnego botanika 
księdza Bonifacego Stanisława Jundziłła; ogród istniał do 
1831 r., kiedy to Nowosilcow zamknął Uniwersytet Wi-
leński, a co za tym idzie i jego ogród botaniczny. Najstar-
szy ogród botaniczny w Warszawie powstał w 1811 r. przy 

1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – pamiątka kamienia węgielnego położonego w 1792 r. pod Świątynię Opatrzności Bożej planowanej 
w tym miejscu w czasach Stanisława Augusta

1. University of Warsaw Botanic Garden – foundation stone laid in 1792 for the Temple of Divine Providence planned in this spot in the period of Stanisław August
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Szkole Lekarskiej, która (założona w 1809 r.) dała pod-
waliny Królewskiemu Uniwersytetowi Warszawskiemu. 
Utworzony został u podnóża Pałacu Kazimierzowskiego 
− między ulicami Browarną, Gęstą i Oboźną. W 1816 r. 
kolekcja liczyła już 300 gatunków, także rzadkich. Ogród 
(o zmiennych funkcjach, początkowo doświadczalny − dla 
Wydziału Lekarskiego) w tym miejscu istniał aż do 1971 
r., jednak już wtedy kierownik Michał Szubert rozpoczął 
starania o uzyskanie nowych terenów na założenie duże-
go, nowoczesnego ogrodu botanicznego12. W roku 1818 
na terenie Łazienek Królewskich powstał dzisiejszy Ogród 
Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo 
zajmował powierzchnię 22,5 ha, obejmując także szklar-
nie królewskie i Starą Pomarańczarnię. Po powstaniu 
listopadowym, w ramach represji wobec narodu polskie-
go, zamknięto Uniwersytet, a teren Ogrodu Botanicznego 
zmniejszono o ponad połowę. Dzisiejszy Ogród zajmuje 
właśnie ten okrojony teren. W obrębie ogrodu znalazło 
się oznaczone ceglaną konstrukcją miejsce położenia 
w 1792 r. kamienia węgielnego pod Świątynię Opatrzno-
ści Bożej – wotum za Konstytucję 3 maja. Na jego terenie 
wybudowano także w latach 1820–1824 Obserwatorium 
Astronomiczne. Lwowski Ogród Botaniczny Uniwersytetu 
założony został w 1824 r., zaś drugi przy Krajowej Szkole 
Gospodarstwa Lasowego, później przekształconej w Wy-
dział Leśny Politechniki Lwowskiej – w 1860 roku.

Ogrody botaniczne XIX w. zmieniały się z każdą dekadą 
w coraz bardziej wyspecjalizowane jednostki naukowe, coraz 
częściej nakierowane także na jakiś rodzaj roślin, co zaowo-
cuje później zróżnicowaniem ogrodów Europy. Badania wy-
magały infrastruktury, zatem do dotychczasowych budynków 
i wyposażenia doszły laboratoria, muzea i specjalistyczne bi-
blioteki. Często w miejscach dotychczas zajmowanych przez 
ogrody brakowało już przestrzeni na te dodatkowe funkcje: 
rozbudowane badania naukowe, kolekcjonowanie drzew, 
edukację przyszłych ogrodników i na funkcję spacerową − 
dla coraz szerszej publiczności. W związku z tym niezależnie 
od starego, tradycyjnego ogrodu, tworzy się na pograniczach 
miast nowe ogrody; w Warszawie jest to Powsin (Polska Aka-
demia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Róż-
norodności Biologicznej w Powsinie). 

Z ogrodów Europy na szczególną uwagę zasługuje Kró-
lewski Ogród Botaniczny w Kew, położony nad Tamizą koło 
Londynu, który powstał w XVIII w. z dwóch połączonych 
ze sobą majątków ziemskich Jerzego III. Opiekunem ogro-
du na specjalną prośbę króla został sir Joseph Banks. Po 
jego śmierci ogród podupadł i odzyskał renomę dopiero 
w 1841 r., kiedy przekształcono go w ważną instytucję na-
rodową. Dziś stanowi Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew 
i oprócz ogrodu składa się także z muzeum przyrodniczego 
oraz zbiorów bibliotecznych i naukowych – największych 
na świecie. W ogrodzie krajobrazowym oglądać można al-
pinarium, rosarium, ogród roślin wodnych, wrzosowiska, 
dolinę rododendronów. Ogród pełni także funkcję parku 
publicznego. W 2003 r. Kew Gardens zostały wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. We Francji w tym 
czasie rozbudowano stare ogrody botaniczne, wprowadza-
jąc nowe rozwiązania krajobrazowe, np. paryskie Jardin des 
Plantes i Ogród Aklimatyzacyjny na terenie Lasku Bulońskie-
go. W Niemczech powstały ogrody w Berlinie, Lipsku, Mo-
nachium i Dreźnie13. Jednak to właśnie instytucje angielskie 

i francuskie w tym czasie wiodły prym w Europie, zarówno 
jeśli chodzi o badania naukowe, aklimatyzację roślin, spro-
wadzanie okazów cudzoziemskich, jak i w planowaniu zało-
żeń nowego typu, odchodzących od dawnego regularnego 
planu ku pozornie swobodnej tzw. krajobrazowej formie. 
Pod koniec XIX w. powstały nowe parki dendrologiczne (ar-
boreta), zajmujące się hodowlą drzew i krzewów. Najsłyn-
niejsze z nich w Europie to francuskie Arboretum Segrezia-
num w Segres, Vibraye’a w Cour Cheverny. 

W pierwszej połowie XIX w. na terenie Polski, dzięki po-
myślnej koniunkturze gospodarczej i w konsekwencji osia-
dania właścicieli ziemskich w ich wiejskich rezydencjach 
(w reakcji na sytuację polityczną), rozkwitały stare lub za-
kładano nowe parki i ogrody na prowincji. Równocześnie 
pod wpływem wzrostu zainteresowań naukami przyrod-
niczymi rozwinęło się kolekcjonerstwo roślin (szczegól-
nie drzew) egzotycznych, importowanych głównie z Azji, 
a ich znajomość stała się wymogiem towarzyskim i dowo-
dem dobrego wykształcenia. Czasami przy pałacu i ogro-
dzie powstawał prawdziwy, świetnie udokumentowany 
naukowo park dendrologiczny – przykładem mogą być 
ogrody w Łańcucie i Pszczynie. Warto zwrócić uwagę, że 
kolekcjonowanie drzew towarzyszyło tutaj innym pasjom 
właścicieli – kolekcjonerów sztuki. Choć kolekcjonerstwo 
stanowiło istotę zakładania tych parków, trzeba pamię-
tać, że pierwotnie nie były one odmianami ogrodów bo-
tanicznych i dopiero znacznie później posłużyły za bazę, 
na której powstały instytucje naukowe i edukacyjne, np. 
Instytut Dendrologii w Kórniku. Tam właśnie powstało 

2. Arboretum w Kórniku – fasada ogrodowa pałacu 

2. Arboretum in Kórnik – garden facade of the palace 
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najbogatsze arboretum na terenie Polski, siedziba Funda-
cji Kórnickiej, utworzonej przez spadkobiercę założyciela 
(Tytusa Działyńskiego) i kontynuatora jego pasji – generała 
Władysława Zamoyskiego. Na stosunkowo niewielkim te-
renie (30 hektarów) rosło – jak pisze Gerard Ciołek – 1000 
gatunków i odmian drzew i krzewów parkowych oraz leś-
nych, usystematyzowanych według zasad naukowych, lecz 
tworzących wspaniałe pod względem plastycznym grupy 
i klomby wśród otwartych przestrzeni łąk i polan14. Założo-
ny ok. 1770 r. przez Kazimierza Raczyńskiego i rozszerzony 
przez Edwarda Raczyńskiego w latach 1820–1840 wielki 
park krajobrazowy w Rogalinie obejmuje i dziś grupę kil-
kuset dębów, tworzących tzw. dąbrowę rogalińską. Wśród 
nich znaleźć można kilkusetletnie okazy, znane wszystkim 
jako Lech, Czech i Rus oraz mniej sławny Edward. W latach 
90. XIX w. za sprawą Izabeli Działyńskiej rozbudowany został 
według projektu Adama Kubaszewskiego park w Gołucho-
wie. Na 156 hektarach terenu rosło ponad 800 gatunków 
i odmian drzew i krzewów. Warto wspomnieć także mniej-
sze i mniej znane ogrody pałacowe i dworskie urządzone 
w duchu kolekcjonerstwa botanicznego – ogród w Czaczu, 
Racocie, Romanowie czy Krysowicach. Ogrodom tym towa-
rzyszyły często szklarnie i cieplarnie, pozwalające hodować 
rośliny egzotyczne, wśród których na przełomie XIX i XX w. 
najpopularniejszymi były kamelie i oczywiście storczyki. 
Storczykarnia w Łańcucie, odnowiona i uruchomiona na 

nowo, pozwala dziś przywołać tamte wrażenia i emocje 
związane z polowaniem na „egzoty”. Powstawały wtedy 
liczne towarzystwa botaniczne i instytucje, które wysyłały 
na wszystkie strony świata swych przedstawicieli z zada-
niem poszukiwania i przywożenia do Europy egzotycznych, 
rzadkich gatunków. Kwitła także wymiana między kolekcjo-
nerami, zarówno prywatnymi, jak i publicznymi.

Ogrody botaniczne stanowiły także element systemów 
zieleni w miastach, będący i dzisiaj ważnym elementem 
systemu rekreacji dla mieszkańców wielkich miast. Nieco 
na marginesie rozważań pozostaje inny rodzaj ogrodu, 
wywodzący się z ogrodu botanicznego, ale bardziej od 
niego użytkowy – ogród pomologiczny, przeznaczony do 
badań i aklimatyzacji różnych drzew i krzewów owoco-
wych. Według Longina Majdeckiego pierwsze tego typu 
ogrody na terenie Polski powstały w Warszawie najpierw 
na terenie Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, 
a po jego likwidacji został założony w 1869 roku ogród 
pomologiczny przy ul. Nowogrodzkiej. Były one również 
dostępne dla publiczności15. Według wspomnień warsza-
wian Ogród Pomologiczny był nie tylko placówką nauko-
wo-badawczą i szkółką drzewek owocowych, ale także 
miejscem spędzania czasu, spacerów i raczej spokojnych 
zabaw, a przy wejściu umieszczony był punkt, gdzie sprze-
dawano wspaniałe, dorodne owoce. W pamięci ogrodni-
ków warszawskich i botaników Ogród Pomologiczny był 

3. Arboretum w Kórniku 

3. Arboretum in Kórnik 
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jednak głównie placówką hodowlano-badawczą.
W XX w. rozszerzony został zakres działalności ogrodów 

botanicznych – coraz większy nacisk kładziono na dzia-
łalność naukowo-badawczą. Funkcja „muzealna” powoli 
traciła na znaczeniu. Zmiana odbiła się także w powsta-
waniu nowych, bardziej obszernych, często położonych 
na pograniczu miasta ogrodów, na terenie Polski m.in. 
w Poznaniu (1922–1925), Rogowie (1923), Ogród Dendro-
logiczny w Przelewicach (1923), Wojsławicach, arboretum 
w Bolestraszycach koło Przemyśla (1975). Arboretum Kór-
nickie od 1952 r. stanowi palcówkę naukowo-badawczą 
Polskiej Akademii Nauk. W XIX i XX w. powstało także wie-
le ogrodów botanicznych poza Europą, np. w Singapurze, 
Indonezji i Sri Lance. Placówki te specjalizują się we florze 
swych terenów. W Singapurze podziwiać można wspania-
łą kolekcję storczyków. Największe i najciekawsze kolekcje 
kaktusów i sukulentów uprawia się dzisiaj w Meksyku, na 
pustynnych terenach USA, Kubie, Madagaskarze, Wy-
spach Kanaryjskich i w Afryce Południowej. 

***
W chwili obecnej – według informacji na stronie interne-
towej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (stan na 
31.12.2012 r.) – istnieje w Polsce 38 ogrodów botanicz-
nych16. Podstawę prawną ich działalności stanowi Usta-

wa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 
z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, z późn. zmianami). Określa ona 
ogród botaniczny jako urządzony i zagospodarowany teren 
wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonal-
nie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, 
uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy 
roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań nauko-
wych i edukacji. Rozdział 3, art. 67, ust. 1 mówi, że Utwo-
rzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologiczne-
go wymaga uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. Artykuł 69 tejże ustawy określa obo-
wiązki ogrodów botanicznych (oraz w tym samym punkcie 
podobne obowiązki ogrodów zoologicznych) jako:

1) uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają 
na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem 
w stanie wolnym;

2) edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin, 
zwierząt i grzybów, z uwzględnieniem ochrony różnorod-
ności biologicznej;

3) prowadzenie upraw roślin oraz hodowli zwierząt ga-
tunków zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony ex 
situ, a następnie wprowadzenie do środowiska przyrod-
niczego w ramach programów ochrony tych gatunków;

4) przetrzymywanie roślin lub zwierząt w warunkach 
odpowiadających ich potrzebom biologicznym;

5) prowadzenie dokumentacji hodowlanej17.

4. Rogalin, fragment tzw. dąbrowy rogalińskiej i dęby – pomniki Lech, Czech i Rus 

4. Rogalin, part of the so-called Rogalin oaks and oak trees – monuments Lech, Czech and Rus 
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Choć geneza powstania obu instytucji jest tak różna, 
zakres zadań stawianych dziś przed ogrodami botaniczny-
mi nie odbiega daleko od zadań muzeów. Nawet pozornie 
oczywista konserwacja muzealiów ma swój odpowiednik 
w zachowywaniu nasion i prowadzeniu banków genetycz-
nych. Przyjrzyjmy się pozostałym podobieństwom i różni-
com, wychodząc jednak od Ustawy o muzeach z dnia 21 
listopada 1996 r. której artykuł 1 mówi, że: Muzeum jest 
jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zy-
sku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr 
naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charak-
terze materialnym i niematerialnym, informowanie o war-
tościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia-
nie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej 
oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej 
i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzo-
nych zbiorów18.

Artykuł 2 określa, w jaki sposób muzeum te cele rea-
lizuje. I już cztery pierwsze punkty: gromadzenie, kata-
logowanie i naukowe opracowywanie, przechowywanie 
gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających 
im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz 
magazynowanie ich w sposób dostępny do celów nauko-
wych, zabezpieczanie i konserwacja zbiorów dziwnie przy-
pominają podstawowe zadania nie tylko dzisiejszych, ale 
i dawnych ogrodów botanicznych. Gromadzą okazy roślin, 
zarówno ginących, jak i powszechnych na naszym terenie 
i przechowują je w warunkach dla tychże najdogodniej-
szych, o ile tylko jest to możliwe w gruncie lub właści-
wych do tego pomieszczeniach, np. cieplarniach. Jeśli jest 
to konieczne, ogrody gromadzą także w specjalnych ban-
kach nasion materiał genetyczny, by – jeśli tylko będzie 
to możliwe – odtworzyć kiedyś zagrożone gatunki w ich 
naturalnym środowisku19. Rzadko dziś kolekcje wzboga-
cane są poprzez pozyskiwanie okazów z naturalnego śro-
dowiska, na ogół wystarcza wymiana między ogrodami. 
Większość ogrodów botanicznych skupia się dzisiaj na 
ochronie, badaniach naukowych i edukacji na temat ro-
dzimej flory. Kolekcje wzbogacane są bardziej świadomie, 
z zachowaniem najwyższej troski o naturalne ekosystemy 
i w duchu podpisanej w 1992 r. przez 188 krajów Kon-
wencji o Różnorodności Biologicznej (The Convention on 
Biological Diversity). Konwencja służy, oprócz wskazanej 
w nazwie ochrony bioróżnorodności, także zachowaniu 
zasobów biologicznych i zapewnieniu sprawiedliwego 
udziału w korzyściach wynikających z wykorzystania za-
sobów genetycznych20. Cele badawcze realizuje ogród 
botaniczny także poprzez gromadzenie, opracowywanie 
i często publikowanie nie tylko zielników, ale również fo-
tograficznej dokumentacji roślin.

Kolejnym sposobem realizowania celów muzeum jest 
urządzanie wystaw stałych i czasowych. W przypadku 
ogrodu botanicznego, którego częścią jest muzeum, za-
danie jest identyczne. Jednak to nie jedyne „wystawy” 
w ogrodach botanicznych. W każdym założeniu ogrodo-
wym rozplanowanie roślin, ich wysadzenie i hodowanie, 
by zaprezentować je publiczności, jest organizacją wystaw 
– z natury wegetacji w większości czasowych. Kolejne 
składniki założenia botanicznego (arboretum, działy: 
ekologiczny, geografii roślin, roślin chronionych, roślin 
ozdobnych, systematyczny, genetyczny, biologiczny, roślin 

użytkowych, kolekcje roślin ze stref ciepłych i gorących, 
alpinarium, ogród roślin leczniczych, palmiarnie) stanowić 
mogą odpowiednik muzealnych wystaw tematycznych czy 
zbiorów.

Prowadzenie działalności naukowej i udostępnianie 
zbiorów do celów edukacyjnych i badawczych jest re-
alizowane przez ogrody botaniczne przede wszystkim 
poprzez zapewnienie dostępu publiczności do zbiorów 
– oczywiście w zakresie czasowym i ilościowym, który 
nie będzie stanowił zagrożenia dla kolekcji. Paradoksal-
nie, niebezpieczeństwo „zadeptania” jest także wspól-
nym zagrożeniem dla nas. Edukacja formalna realizowa-
na jest głównie poprzez związek z uniwersytetami oraz 
poprzez organizowanie specjalnych zajęć edukacyjnych 
(odpowiednika lekcji muzealnych) dla szkół. Istnieją też 
zajęcia i spotkania dla rodzin w ramach edukacji niefor-
malnej. Ciekawym przykładem mogą być materiały, które 
nabyć można w kasie Ogrodu Botanicznego Uniwersyte-
tu Warszawskiego – z grami terenowymi, ilustracjami 
do kolorowania i zadaniami ułożonymi według ośmiu 
ścieżek tematycznych, oznaczonych w terenie i na pla-
nie innymi kolorami. Większość ogrodów publikuje także 
przystępne, przeznaczone dla publiczności przewodniki 
po kolekcjach. Część zbiorów prezentowana jest na stro-
nach internetowych ogrodów. Rolę edukacyjną odgrywa-
ją również tabliczki umieszczane na rabatach w pobliżu 
roślin, zawierające informacje o nazwach łacińskich, 
nazwach powszechnie stosowanych w kraju, obszarze 
naturalnego występowania okazu. Taką pomoc, mającą 
zresztą długą tradycję, doceniają szczególnie zwiedzający 
zainteresowani botaniką, a przy pierwszym zwiedzaniu 
wiele osób chętnie korzysta z pomocy przeszkolonego 
przez ogród przewodnika. Dodać należy, że ogrody bota-
niczne i arboreta stanowią naturalną enklawę prawdzi-
wej przyrody w mieście, zatem są także schronieniem dla 
wielu mniejszych zwierząt, ptaków i przede wszystkim 
pożądanych tutaj – owadów. Wszystkie te zwierzęta moż-
na podejrzeć w ogrodzie, co dla wielu młodych ludzi sta-
nowi pierwsze spotkanie z żywą, „dziką” fauną.

Muzea i ogrody botaniczne łączy też specyficzny typ od-
wiedzających – ciekawy wiedzy, chętny do nauki, ceniący 
spokój i możliwość rozwoju, otwarty na rzeczy nieoczywi-
ste. Nie każdy odnajdzie się w takim miejscu, choć można 
mieć nadzieję, że każdy tutaj kiedyś zajrzy. Bez względu na 
frekwencję, zarówno muzea, jak i ogrody botaniczne mają 
swoja wierną publiczność, dla której warto pracować i za-
chowywać pewien typ aktywności. 

Wszystkie te podobieństwa pozwalają mieć nadzieję na 
ewentualną współpracę muzeów i ogrodów botanicznych 
np. przy wystawach i projektach, które mogłyby uzmysło-
wić publiczności związki botaniki i sztuki (zielniki, wydaw-
nictwa botaniczne, botaniczne dekoracje w architekturze, 
ogrody jako dzieła sztuki, ale i źródła wiedzy o świecie, 
żywe kolekcje, kolekcjonerzy równocześnie tworzący zbiory 
botaniczne i historyczne, militarne czy dzieł sztuki). Wiele 
projektów międzyinstytucjonalnych – zarówno naukowych, 
jak edukacyjnych, a także rozrywkowych czy promocyjnych 
mogłoby przy takim partnerstwie nabrać nowych odcieni 
i wartości, mogłoby otworzyć nowe przygody intelektualne, 
dlatego pozostaje mieć nadzieję, że takie projekty niedługo 
się pojawią. 



105www.muzealnictworocznik.com MUZEALNICTWO 55

muzea i kolekcje

5. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – etykieta pomnika przy-
rody; w lewym górnym rogu symbol ścieżki tematycznej 

5. University of Warsaw Botanic Garden – label of natural monument; in the 
top left corner there is a sign of themed trail 

6. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – fragment z roślinami 
wodnymi i błotnymi 

6. University of Warsaw Botanic Garden – part with aquatic and marsh 
plants 

9. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – dział flory niżowej 
Polski; przy każdej roślinie widoczna etykieta, czerwona oznacza gatunek 
chroniony 

9. University of Warsaw Botanic Garden – department of flora of Polish plains; 
every plant is labelled, red labels are used for protected species 

10. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – rośliny wodne w oczku 
działu alpinarium 

10. University of Warsaw Botanic Garden – aquatic plants in a pond in alpine 
garden

(Wszystkie fot. – J. Grzonkowska)

7. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – różanka 

7. University of Warsaw Botanic Garden – rosarium

8. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – ulubione miejsce spacerów 

8. University of Warsaw Botanic Garden – favorite walking place 
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Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie podo-
bieństw i różnic w historii i przede wszystkim w funkcjo-
nowaniu dzisiejszych ogrodów botanicznych i muzeów. 
Zdarza się, że działania tych dwóch rodzajów instytucji 
zazębiają się, a podjęcie wspólnych projektów mogłoby 
przynieść korzyści zarówno instytucjom, jak i publiczno-
ści. Szanse stoją przed wspólnymi projektami naukowy-
mi, edukacyjnymi, ale także promocyjnymi czy służącymi 
rozrywce publiczności. Artykuł służy przedstawieniu pra-
cownikom muzeów historii i wspólnych punktów rozwo-
ju ogrodów botanicznych i muzeów. Pisany z punktu wi-
dzenia muzealnika stara się wskazać potencjalne szanse 
współpracy. Przedstawia także drogę rodzenia się i roz-
woju ogrodów botanicznych: średniowieczne utylitarne 
kolekcje roślin leczniczych przy domach medyków i po-
dobne XVI-wieczne dydaktyczne kolekcje miejskie, mają-

ce służyć edukacji studentów medycyny; wspólne korzenie 
w Wunderkammerze, której wersja bardziej naukowa mia-
ła stanowić rodzaj teatru mnemotechnicznego – trójwy-
miarowego odpowiednika dzisiejszej encyklopedii; poszu-
kiwanie egzotycznych okazów w czasach wielkich odkryć 
geograficznych i później, w trakcie specjalnie organizo-
wanych wypraw sponsorowanych przez kolekcjonerów 
bądź towarzystwa botaniczne; rodzenie się botaniki jako 
współczesnej nauki; zjawisko tzw. tulipomanii; związki ko-
lekcjonerstwa sztuki z kolekcjami botanicznymi (np. arbo-
reta XIX-wiecznych siedzib znakomitych rodów polskich), 
oraz dzisiejsze placówki naukowo-badawcze, w których 
skład wchodzą często muzea oraz banki nasion, zielniki, 
biblioteki specjalistyczne. Muzea i ogrody botaniczny łączą 
także priorytety działalności oraz podobny lub wręcz ten 
sam widz.

Słowa kluczowe: ogrody botaniczne, nauka, muzea, kolekcje, zbiory, botanika.
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