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POWĄZKI: SZKOŁA UCZUĆ I HISTORII.  
WYCHOWANIE MŁODYCH CZARTORYSKICH 

W 1794 roku podczas Powstania Kościuszkowskiego księżna Izabela Czartoryska poniosła dotkliwą 
stratę: zniszczone zostały jej idylliczne Powązki, sławna z uroku podwarszawska rezydencja, gdzie księżna 
spędzała letnie miesiące w towarzystwie swych dzieci. Niewiele ocalało z Powązek po trzydniowej bitwie 
(26–28 sierpnia) między oddziałami pruskimi a obrońcami Warszawy pod dowództwem Jana Henryka 
Dąbrowskiego: okopy i leje po pociskach rozryły zielone trawniki, ostrzeliwania rozniosły drewniane 
domki i okaleczyły drzewostan. Przez półtora wieku zatarły się stopniowo ślady po założeniu, zapomnia-
no, jak ogród wyglądał, a nawet gdzie dokładnie był usytuowany. Dopiero stosunkowo niedawno badania 
archiwalne odtworzyły najważniejsze fakty.1 Jednakże funkcje ogrodu pozostały zagadką dla przyszłych 
pokoleń, są dotąd nieodczytane. Artykuł niniejszy przedstawia pierwszą rekonstrukcję Powązek jako prze-
strzeni znaczeń. Analiza będzie oparta o szeroki kontekst kulturowy, źródła wizualne i piśmienne, i tylko 
marginesowo zostaną zarysowane analogie formalne.2 Kluczem będzie model wychowania dzieci Izabeli 
i Adama Kazimierza Czartoryskich. Nie trzeba przypominać wyjątkowej pozycji społecznej i politycz-
nej, jaką zajmował ród Czartoryskich przez cały wiek osiemnasty. Ze śmiercią trzech filarów rodu: Jana 
Jerzego Fleminga w 1771 roku, Michała Fryderyka Czartoryskiego w 1775 roku i Augusta Czartoryskiego 
w 1782 roku (kolejno ojca, dziada i teścia Izabeli), Adam Kazimierz z żoną stali się sukcesorami spu-
ścizny starszej generacji i sami pokładali w następnym pokoleniu wielkie nadzieje na przyszłość. Izabela 
Czartoryska powiązała niezmiernie ważny okres wczesnego wychowania dwóch synów i trzech córek 
z obszarem ogrodu.3 Tam, w atmosferze rodzinnej intymności i przyjemności mogła niepodzielnie wpły-
wać na kształtowanie się postaw i światopoglądów swoich dzieci. Jak zobaczymy, uczyniła to poprzez 
wprowadzenie wychowania potomstwa w ramy skojarzeń malarskich, układów teatralnych i wyobrażeń 

1 M .  K w i a t k o w s k i , Powązki, „Rocznik Warszawski”, 9 (1969), s. 123-161; idem, Szymon Bogumił Zug. Architekt Polskie-
go Oświecenia, Warszawa 1971, s. 76-83; J .  P u t k o w s k a , Warszawska podmiejska rezydencja Izabeli Czartoryskiej w Powązkach, 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 3, 53 (2008), s. 25-41.

2 Autorka składa serdeczne podziękowania Profesorowi Richardowi Butterwick-Pawlikowskiemu za stymulujące rozmowy wio-
dące do powstania tego artykułu. Profesor Teresie Grzybkowskiej dziękuję za wnikliwe uwagi. Dziękuję również Ewie Nogieć-Czepiel, 
Bożenie Chmiel i Barbarze König z Gabinetu Rycin Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie za wielokrotną pomoc w odszukaniu 
materiałów ilustracyjnych; Ewie Furmańskiej z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie za kwerendę zbiorów dotyczących Powązek; Katarzynie 
Mączewskiej z działu Zbiorów Ikonograficznych i Fotograficznych i Tomaszowi Jakubowskiemu z działu Grafiki Zamku Królewskiego 
za identyfikację przedstawień; Annie Grochali i Joannie Sikorskiej z Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie 
za udostępnienie zbiorów. Dziękuję również Fundacji Książąt Czartoryskich oraz Muzeum Narodowemu w Poznaniu za pozwolenie 
wykorzystania materiałów ilustracyjnych do druku.

3 Czartoryska prawdopodobnie miała dziewięcioro dzieci: Karol, Zofia, Teresa, Maria, Adam Jerzy, Konstanty, Gabriela, Zofia 
i Cecylia. Dwoje najstarszych zmarło w 1763 roku, Gabriela zmarła wkrótce po urodzeniu w 1780 roku. Tadeusz Frączyk odkrył doku-
menty dotyczące Karola i Zofii, T .  F r ą c z y k, Adam Kazimierz Czartoryski: biografia historyczno-literacka na tle przemian ideowych 
polskiego Oświecenia, Kraków, 2012, s. 155. 
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lirycznych. Co więcej, przestrzeń krajobrazowa okaże się podstawą opracowanej przez księżną koncepcji 
edukacji, a odczytanie jej oddziaływania pomoże w rekonstrukcji funkcji ogrodu. Jednocześnie analiza ta 
pozwoli na prześledzenie zasad działalności artystycznej księżnej.

HISTORIA I ZAŁOŻENIE

Kilka dat nakreśli główne momenty w historii krótkiego istnienia ogrodu. 24 września 1770 roku księżna 
wraz z mężem księciem Adamem Kazimierzem Czartoryskim wydzierżawiła od starostwa warszawskiego 
sto hektarów nieużytków w pobliżu wioski Powązki, siedem kilometrów na północny zachód od centrum 
Warszawy.4 Szymon Bogumił Zug przypisywał koncepcję stworzenia ogrodu inspiracjom z Anglii, gdzie 
Czartoryscy przebywali w latach 1768–1769.5 Z wiosną 1771 roku Izabela, wraz ze swoim architektem 
pałacowym Efraimem Szregerem, przystąpiła do intensywnych prac nad melioracją terenu, nasadzeniami 
i budową domków.6 Podmokły teren ukształtowany został w dwie większe wyspy na sztucznie utworzo-
nym stawie (il. 1). Na jednej wyspie stanęła wioseczka z sześcioma domkami wiejskimi, każdy z własnym 
ogródkiem. Królowała w tej małej kolonii okazała chata Izabeli, wzniesiona z bali i kryta strzechą. Za nią 
rozłożyły się na polanach ruiny rzymskie, otwarta altana, dalej duża budowla teatru rzymskiego, jeszcze 
dalej młyn wodny, sztuczne ruiny zamku oraz modelowo urządzone chatki z narzędziami rolniczymi. Druga 
wyspa przeznaczona została na dziką promenadę i zadrzewiona tysiącami drzew przywiezionymi z Puszczy 
Kampinoskiej. Obie wyspy stanowiły pleasure grounds, obszar wypoczynku i przyjemności. Ekskluzywna 
oaza nie zamykała się jednak w sobie, lecz otwierała się widokami na położoną po przeciwnej stronie stawu 
farmę z ogrodem warzywnym, pola uprawne, sady i plantacje. Wszystkie główne prace budowlane zakończone 
zostały w przeciągu jednego roku (1771).7 Jak świadczy sielanka Naruszewicza Oda III. Powązki, Folwark 
Księżny Izabelli Czartoryskiej, Generałowej Ziem Podolskich, pierwszy sezon w Powązkach miał miejsce 

 4 Zob. przypis 1.
 5 Czartoryscy wyjechali do Anglii w maju 1768 roku, wrócili do Polski w marcu 1769 roku. Z. G o ł ę b i o w s k a, W kręgu 

Czartoryskich: wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVIII i XIX wieku, Lublin 2000, s. 51. S . B .  Z u g  opisuje Powązki w eseju 
„La Pologne”, zamieszczonym w: C.C.L.  H i r s c h f e l d, Théorie de l’Art des Jardins, Leipzig, 1779–1785, t. V, opublikowane jed-
nocześnie po niemiecku jako: Theorie der Gartenkunst, Leipzig: 1779-1785. Polskie tłumaczenia: ‘Opis’, Athenaeum, III, Wilno, 1845, 
s. 74–104. Sobieszczański, ‘Ogrody w Warszawie’, Kalendarz Powszechny, Warszawa, 1848. To tłumaczenie zostało opublikowane pół 
wieku później jako: ‘Ogrody w Warszawie i jej okolicach, opisane w roku 1784 przez Szymona Zuga budowniczego kościoła ewange-
lickiego w Warszawie. Z objaśnieniami F.M. Sobieszczańskiego napisanemi w roku 1847’, Kurjer Niedzielny,s. 21–29, 1898. Krótsza 
wersja w nowym tłumaczeniu ukazała się w: Ogrodnik Polski, 18, 1890, s. 20–21. 

 6 S. L o r e n t z, Efraim Szreger architekt polski XVIII wieku, Warszawa 1986, s. 164, 168.
 7 P u t k o w s k a, Warszawska podmiejska…, s. 26.

Il. 1. M. Żebrowski, Plan de Powązki a Madame la Princess Czartoryska, ok. 1775,  
Fundacja Czartoryskich w Krakowie
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w 1772 roku, jednak jeszcze tego samego roku Czartoryscy wyjechali ponownie do Anglii8. Adam Kazimierz 
wrócił do kraju w marcu 1773 roku, Izabela nieco później. Zachowane archiwalia z 1774 roku świadczą, że 
rodzina wprowadziła się do Powązek 10 maja i zakończyła sezon 23 września.9 Można spodziewać się, że 
przez następne dwadzieścia lat pobyty letnie miały miejsce podobnie, od połowy maja do połowy września. 
Pomimo odziedziczenia Puław w 1782 roku Izabela nadal zajmowała się Powązkami, a nawet przebudowywała 
je z myślą o przyszłości. Po powodzi w 1784 roku i pożarze części gospodarczej przeprowadziła szeroko 
zakrojone prace renowacyjne.10 W 1785 roku chata Izabeli (il. 2) zamieniona została na elegancki pawilon 
murowany, przebudowany został też łuk triumfalny.11 Obrazy Jana Piotra Norblina pokazują użytkowanie 
ogrodu, ostatnie datują się na 1792 rok. Po zniszczeniach w Powstaniu Kościuszkowskim Czartoryscy nie 
podjęli już prac rekonstrukcyjnych, sprzedali Powązki w 1796 roku.12

POWĄZKI NOWATORSKIE

Powązki były pierwszym ogrodem krajobrazowym w Polsce. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że 
król Stanisław August Poniatowski rozpoczął prace nad Łazienkami z chwilą wstąpienia na tron w 1764 
roku, ale dopiero po dwudziestu latach udało mu się pokonać trudności związane z melioracją terenu 
i doprowadzić ogród do reprezentacyjnego stanu.13 Do tego czasu wyrosło w okolicach Warszawy niemal 
trzydzieści nowych założeń krajobrazowych, a Powązki już dawno stały się centrum towarzyskim, sferą 
publiczną, w której Czartoryscy mogli prezentować swoje przekonania i przedstawić narodowi następne 
pokolenie rosnące na wzorowych obywateli.14 Prawie jednocześnie z Czartoryską rozpoczęła w 1771 roku 
ogrodową konkurencję jej bratowa, Izabela Lubomirska, ale ta, zanim rozpoczęła prace konstrukcyjne, 
musiała się uporać najpierw z czterdziestoma aktami prawnymi skupując, wymieniając i wydzierżawiając 

 8 A. N a r u s z e w i c z, ‘Oda III. Powązki, Folwark Księżny Izabelli Czartoryskiej, Generałowej Ziem Podolskich’, Poezye (Leip-
zig: Breitkopf et Haertel, 1835), t. II, s. 185-188. Julian Platt wydatował powstanie wiersza na 1772 rok, J. P l a t t , Sielanki i poezje 
sielskie Adama Naruszewicza (Wrocław: Ossolineum, 1967). 

 9 P u t k o w s k a , Warszawska podmiejska…, s. 27.
10 I. Czartoryska do M. Wirtemberskiej, 18 III 1784, 6137, Biblioteka Czartoryskich, Kraków (dalej: BCz); I. Czartoryska do 

M. Wirtemberskiej, 25 III 1784, 6137, BCz.; I. Czartoryska do A. J. Czartoryskiego, 8 V 1785, BCz. 6107, s. 5. Rachunki Expensy 
Pieniężnej Dworu XX Czartoryskich. Etat Marszałkowski 1784–1792, BCz. Ew.531. O pracach budowlanych pisze szeroko P u t k o w -
s k a, Warszawska podmiejska…, s. 38-39. 

11 Zug pisał w 1784 roku, że domek Izabeli różni się tylko wielkością od innych, natomiast na obrazach Norblina z 1785 roku 
widać już duży pawilon i nowy łuk triumfalny. Z u g, Ogrody w Warszawie… s. 443.

12 P u t k o w s k a, Warszawska podmiejska …, s. 41.
13 M. K w i a t k o w s k i, Stanisław August król-architekt (Wrocław: Ossolineum, 1983).
14 Ogrody podwarszawskie opisuje Szymon Bogumił Zug, zob. przypis 4.

Il. 2. J.P. Norblin (?), Widok chaty Izabeli Czartoryskiej z ruinami, 1780, neg. IS PAN,  
oryginał w Muzeum Narodowym w Warszawie
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grunty pod ogród.15 Wkrótce też Szymon Bogumił Zug rozpoczął szeroko zakrojoną praktykę w okolicach 
Warszawy. Powązki, pierwsze w modnym stylu, wyrosły więc w klimacie powszechnego zainteresowania 
ogrodami krajobrazowymi i były ważnym punktem odniesienia dla późniejszych założeń. 

Można od razu stwierdzić, że koncepcja formalna i ideowa Powązek była wyjątkowa w skali Korony 
i Litwy, nie miała również sobie podobnych w europejskiej sztuce ogrodów. Uwaga nasza naturalnie kieruje 
się ku Anglii według informacji Zuga, gdzie Czartoryska zapoznała się z efektami kompozycji przestrzeni, 
ale nie mamy żadnych przekazów archiwalnych na udowodnienie proweniencji Powązek. Na pewno ideał 
powiązania piękna z użytecznością oraz wzajemnego przenikania się przestrzeni agrarnej i ozdobnej wią-
zać należy z Woburn Farm, podlondyńską posiadłością Philipa Southcote’a. Jednak w Powązkach treści 
ferme ornée, jaką był Woburn, zostały daleko bardziej rozwinięte.16 We Francji ideał połączenia zabawy 
i pracy na roli nabrał znaczenia dopiero po 1775 roku, chociaż posiadłość Moulin Joli, założona przez 
Claude-Henri Wateleta, funkcjonowała już od 1754 roku, a w 1771 roku Duc d’Orleans rozważał w sze-
rokim gronie projekt parku Monceau.17 Francuzi położyli nacisk na rozdzielenie dwóch typów rezydencji 
letniej: ferme ornée i hameau. Antoine Nicolas Duchesne twierdził w 1775 roku w eseju Sur la forma-
tion des jardins, że we Francji sztuka ogrodowa trudni się przede wszystkim umożliwieniem rozrywki 
w manierze teatralnej, akcentowanej w stopniu o wiele silniejszym niż miało to miejsce w Anglii. Stąd, 
według Duchesne, popularny staje się we Francji typ ogrodu hameau, wioseczki z chatkami skromnymi na 
zewnątrz a wewnątrz wytwornie wyposażonymi, gdzie wyłącznym celem była zabawa w życie wiejskie.18 
Ideał pracy, integralny dla ferme ornée, pojawia się we Francji nieco później. Powązki natomiast nabierają 
fizycznego kształtu w 1771 roku, zanim powstały francuskie realizacje hameau czy ferme ornée. Wynika 
z tego, że Czartoryska opracowała taką formę ogrodu, która umożliwiłaby jej wprowadzenie własnych, 
specyficznych i ważnych dla niej treści, a jednocześnie łączyłaby się z nową estetyką krajobrazową. 

POWĄZKI ZAPOMNIANE

Piśmiennictwo na przestrzeni ostatnich dwustu lat nie dostrzegło w Powązkach głębszych wartości. 
Nie można się dziwić niedocenianiu sentymentalnego kultu rozrywki, zwłaszcza w porozbiorowej rze-
czywistości. Już Zofia Zamoyska, najmłodsza z rodzeństwa Czartoryskich, krytykowała rodzinny model 
wymiany ideowej osadzonej w imprezach, widowiskach i fetach.19 Po niej, generacje autorów sięgały 
często po skrót porównawczy Powązek z Petit Hameau Marii Antoniny, niesłuszny tak w stosunku do 
obu ogrodów, jak i do ich właścicielek. Powązki ucierpiały też poprzez porównanie z Puławami. Różnice 
między dwoma ogrodami zostały umiejscowione przede wszystkim w sferze wymowy patriotycznej, a ta 
jednocześnie rzutowała na koncepcję kompozycyjną. Można przypomnieć, że Powązki określano jako 
„sentymentalne”, Puławy jako już „romantyczne”, a nawet wyprzedzające swój czas.20 Przeciwstawienie 
obu rezydencji sobie było także podstawą dla ustalenia mitu o nagłej transformacji postawy życiowej 
Izabeli, mitu, który propagowany był przez jej wnuków, niespokojnych o zachowanie dobrego imienia 
założycielki Świątyni Sybilli.21. Powązki pozostały pięknym, lecz wyłącznie nastawionym na przyjemności 
reliktem przemijającego świata, arystokratycznym pieścidełkiem.22

15 B. M a j e w s k a - M a s z k o w s k a, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736–1816, Wrocław, 1976, 
s. 159.

16 Woburn Farm była znana z obszernego opisu T. W h a t e l y ’ a  Observations on modern gardening, Dublin, 1770, s. 185–190.
17 O ogrodach typu ferme ornée we Francji pisała D .  W i e b e n s o n, The Picturesque garden in France, Princeton, 1978, 

s. 81–107.
18 W i e b e n s o n, The Picturesque garden, s. 79. A.S. D u c h e s n e, Sur la formation des jardins, Paris, 1775, s. 57. Pierwszy 

sezon modelowego Hameau de Chantilly, należącego do księcia Louisa Josepha Condé, rozpoczął się w 1775 roku. O problemach 
datowania Chantilly pisze W i e b e n s o n, The Picturesque garden, s. 100.

19 Z pamiętnika Zofii z Czartoryskich Zamyskiéy, „Kronika Rodzinna”, 23, (1 Grudnia 1887), s. 709.
20 G. C i o ł e k, Ogrody polskie, red. J. B o g d a n o w s k i, Warszawa 1978, s. 129–133, 151–154.
21 M. B e r r y, Extracts of the Journals and Correspondance of Miss Berry. From the year 1783–1852, t. III, London 1865, 

s. 462–463.
22 Dla przykładu Gabriela Pauszer-Klonowska tłumaczy szeroko zakrojony program gospodarczy Powązek, jako ‘oczywiście 

zasługa dobrych rządców, gdyż Izabela niewiele myślała o dochodach i gospodarstwie’. G. P a u s z e r - K l o n o w s k a, Pani na Puła-
wach: opowieść o Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, Warszawa 1978, s. 56.
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NAJWCZEŚNIEJSZE TABLEAU

W jednym z najwcześniejszych słownych przekazów dotyczących ogrodu powązkowskiego Oda III, 
Powązki, Adam Naruszewicz wprowadził ciekawy wizerunek dwuletniego Adama Jerzego, najstarszego 
żyjącego syna Adama Kazimierza i Izabeli.23 Malec, poetycko wystylizowany na Amora, plecie wieńce dla 
‘kochanego ojca i mądrego dziada’. Jak w żywym obrazie podwiązuje drobną rączką ozdobne wzory złotą 
cięciwą miłości, po czym powtarza, ‘z uprzejmym uśmiechem serdecznie: niechaj dawcy krwi mojej świecą 
się tak wiecznie’. Widzimy, że mimo tak młodego wieku Adam Jerzy umie już posługiwać się językiem 
znaków, potrafi nimi wyrazić świadomość przynależności do świetnego rodu i swojego przeznaczenia. Jak 
w żywym obrazie naśladuje on Amora ze znanej powszechnie i adaptowanej kilkakrotnie przez Narusze-
wicza sielanki Salomona Gessnera Dafnis. Amor Gessnera jest uosobieniem czułości i mądrości, i choć 
młody, już ‘poleruje zrozumienie, łagodzi umysły ludzkie i inspiruje nawet najbardziej sprawiedliwych 
mężów do jeszcze gorętszego umiłowania cnoty’.24 Czy można przypuścić, że Naruszewicz nie tylko two-
rzy pochlebną metaforę dla swojego mecenasa, Adama Kazimierza, ale przedstawia rzeczywiste zdarzenie 
w Powązkach, rejestruje tableau vivant zaaranżowane przez samą księżnę Izabelę? Jeżeli tak, oznaczałoby 
to, że w specjalnie zaaranżowanym letnim ogrodzie Adam Jerzy uczyłby się od najwcześniejszych chwil 
słów i gestów osadzonych w poezji sielskiej, ćwiczyłby stosowne gesty, asymilowałby symbolikę antyku, 
oswajałby się z publiczną prezentacją swojej osoby wobec osób odwiedzających ogród i ze swoją przyszłą 
rolą męża stanu, wszystko to według wskazań rodziców. Jak wykażę dalej, poetycki wizerunek malutkiego 
Adama nie tylko nie był daleki od rzeczywistości, ale wpisywał się w zasadnicze podstawy praktykowa-
nej przez Izabelę Czartoryską metody wychowywania dzieci. Pojawia się tutaj zagadnienie wyobrażeń 
dydaktycznych w Powązkach, które mają swoje wypełnienie w gestach osadzonych w przestrzeni ogrodu. 
W chwili, gdy nasza uwaga przenosi się ze strefy estetyki zieleni na zachowania, ogród staje się kanwą 
dla symbolicznej kompozycji, która zmienia się wraz z ruchami postaci, te zaś przejmują pozy z obrazów 
malarskich i rozmawiają językiem poetów. Co ważne, i czego zamierzam dowieść, w Powązkach aranżacje 
układów nie kończyły się na czystym doznaniu estetycznym, ale miały przynieść praktyczne rezultaty, 
nakierowane na przyszłe posłannictwo dzieci w życiu publicznym kraju. 

POWĄZKI PRYWATNE

Odtworzenie koncepcji stylizacji wczesnych lat dzieciństwa Czartoryskich nie jest łatwe, niewie-
le zachowało się archiwaliów czy korespondencji. Dwa najważniejsze wspomnienia uczestników życia 
w Powązkach – Adama Jerzego i Izabeli Czartoryskiej – mają charakter osobisty i uczuciowy. Trudno 
mówić na podstawie tych prywatnych zapisów o walorach ideowych Powązek. Adam Jerzy ułożył swoje 
wspomnienie w ramy czarującego i świadomie naiwnego powrotu do nieskomplikowanego postrzegania 
świata, do chwil przepełnionych radością z obecności matki i do sielskich zabaw z rodzeństwem.25 W jego 
pamięci Powązki były krajem beztroskiego dzieciństwa, jakiego można szukać tylko w marzeniach i w sen-
tymentalnych idyllach. Księżna Izabela wspominała Powązki podobnie, jako miejsce wytchnienia: ‘Przyjaźń 
nas [tam] łączyła a przyjemności miejscowe, wesołość i uszczęśliwienie zajmowały dnie i godziny’.26 

Można powiedzieć, że przyszły sukcesor rodu Adam Jerzy przyszedł na świat wraz z Powązkami 
– urodził się w cztery miesiące po nabyciu terenu Powązek przez Czartoryskich.27 Rodzice przykładali 
wielką wagę do późniejszego wychowania Adama Jerzego i młodszego o cztery lata Konstantego. Edu-
kacyjne aspiracje rodziny odbijały się echem w poezjach Adama Naruszewicza, Franciszka Karpińskiego 
i Franciszka Dionizego Kniaźnina. Ich przestrogi dla młodych Czartoryskich wiązały się ze zwróceniem 
uwagi na polityczny stan kraju. Już w Odzie XXVII Na urodzenie księcia Konstantego Czartoryskiego 
Generałowicza Podolskiego Kniaźnin rysuje rzeczywistość czekającą Konstantego, gdy dorośnie: 

23 Poezye Adama Naruszewicza, t. II, Leipzig 1835, s. 187–188.
24 The works of Solomon Gessner, t. I, London 1805, s. 253.
25 A.J. C z a r t o r y s k i, Pamiętniki i memoriały polityczne, 1776–1809, Warszawa 1986, s. 81–84.
26 L. D ę b i c k i, Puławy, 1762–1830; monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie archiwum 

ks. Czartoryskich w Krakowie, t. I, Lwów 1887, s. 109.
27 Powązki zostały nabyte 24 września 1770, K w i a t k o w s k i, Powązki..., s.125.
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‘Kiedy się ockniesz nowa cię otoczy
Postać dzieł ważnych, wzywając twe oczy:
Obaczysz w klęskach lejącą łez zdroje: ojczyznę twoję.’28 

Dzieci Czartoryskich rosły w kręgu uwagi nakierowanej na nich od momentu urodzenia, w kontekście 
aktualnych wydarzeń politycznych.29 Stąd umiejscowienie lat dzieciństwa w ogrodzie letnim należy widzieć 
jako świadomy wybór Izabeli Czartoryskiej, pozwalający jej na wprowadzenie alternatywnego podejścia 
do edukacji dzieci.30 W odróżnieniu od przestrzeni pałacu, ogród, a zwłaszcza jego nowy i nieobarczony 
kulturowymi skojarzeniami typ krajobrazowy, otwierał możliwości wywołania nowych treści i pozwalał 
na wprowadzenie różnego rodzaju stylizowanych gestów. W ogrodzie sfera publiczna i prywatna przepły-
wają przez siebie, łączą się obszary przyjemności i pracy, aluzje poetyckie przeplatają się z konkretnymi 
odniesieniami historycznymi w sposób możliwy do przyjęcia bezpośrednio poprzez skojarzenia wizualne. 
Ogród stanowi więc wyjątkowo pojemne medium komunikacji, ale jest to w dużej mierze komunikacja 
bezsłowna, do której klucza trzeba szukać w szerokim kontekście kulturowym. 

POWĄZKI PUBLICZNE

W odróżnieniu od swojego męża Adama Kazimierza, Izabela Czartoryska nie stworzyła salonu towa-
rzyskiego.31 Stąd Powązki można widzieć jako rozwinięcie jej własnej sfery oddziaływania, przy czym na 
skalę o wiele większą i otwartą na szersze kręgi społeczne niż było to możliwe w pałacu warszawskim. 
Posiadłość księżnej leżała wystarczająco blisko na dzienną wycieczkę warszawiaków i przyjezdnych, 
i bardzo szybko stała się wielką atrakcją.32 Bywali w ogrodzie król, zagraniczni dygnitarze, magnaci 
i szlachta zjeżdżająca na sejmy, prawo wstępu miał również każdy, kto odebrał bilet z Pałacu Błękitnego. 
Natomiast w czasie festynów Powązki były domem otwartym: zielone trawniki zapełniały się tłumami 
towarzystwa ze wszystkich stanów.33 Stąd należy widzieć Powązki nie tylko jako prywatne Elizjum, ale 
też jako przestrzeń nastawioną na publiczną lustrację. Właścicielka potrafiła nadać spotkaniom odpowiedni 
ton i zaaranżować pobyty gości zgodnie ze scenografią i librettem swojego autorstwa, praktycznie traktując 
swój ogród na równi ze sceną teatralną.

Czartoryska znakomicie zdawała sobie sprawę z siły oddziaływania teatru i jego możliwości wpływa-
nia na opinię publiczną. Pierwsza dekada jej małżeństwa przebiegła pod znakiem teatru. Była wytrawną 
aktorką, udzielała się z zaangażowaniem w przedstawienia théâtre de société, posiadała dobre wyczucie 
ruchu i gestu, a nawet chwalono jej głos podobny do kastrata.34 Znana była z improwizacji towarzyskich, 
które znajdowały w równej mierze gorących wielbicieli, co i zirytowanych krytyków.35 Przed założeniem 
Powązek brała udział w aktach społecznej i politycznej perswazji, związanych z działalnością Teatru Naro-
dowego 1765-1767. 36 Była najpierw uczestniczką przedsięwzięć króla i swojego męża w stworzeniu ze 

28 Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaźnina, t. II, Leipzig 1837, s. 144. W Muzeum Norodowy w Warszawie zachował się portret 
ok. trzyletniego Konstantego Czartoryskigo w letnim ubranku i szerokim pasterskim kapeluszu.

29 O zabiegach Czartoryskich o utrwalenie istnienia rodu i jego klienteli pisał Antoni Mączak, Klientela: nieformalne systemy 
władzy w Polsce i Europie XVI–XVIII w., Warszawa 1994. Idem, Nierówna przyjaźń: ukady klientalne w perspektywie historycznej, 
Wrocław 2003.

30 Niniejszy artykuł nie zajmuje się analizą tradycyjnych metod wychowania w Polsce i nie podejmuje polemiki z istniejącą 
literaturą o wychowaniu w tej epoce.

31 Adam Kazimierz prowadził w Pałacu Błękitnym cotygodniowe spotkania literackie do 1770 roku. Zostały one przeniesione 
potem do sal zamkowych jako królewskie obiady czwartkowe, P l a t t, Sielanki i poezje…, s. 77.

32 J. K o t t, Teatr Narodowy 1765–1794, Warszawa 1967, s. 375–376.
33 Johann Bernoulli wystarał się o bilet, Ignacy Krasicki uzyskał wstęp bez biletu, Friedrich Schulz sprzeciwił się warunkowi 

odebrania biletu i nie pojechał do Powązek. J. B e r n o u l l i, Obrazy. Powązki, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, 
oprac. W. Z a w a d z k i, t. I, Warszawa 1963, s. 424–428; Korespondencja Ignacego Krasickiego 1743–1780 z papierów Ludwika Ber-
nackiego, t. I, Wrocław 1958, s. 255–258; F. S c h u l z, Podróże Inflandczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793, 
[w:] Polska stanisławowska, t. II, s. 381-673.

34 A. Ż ó r a w s k a  W i t k o w s k a, Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta, Warszawa 1995, s. 164.
35 W. F i s z e r o w a, Dzieje moje własne i osób postronnych: wiązanka spraw poważnych ciekawych i błahych, London 1975, 

s. 120.
36 Sztuka Józefa Bielawskiego Natręci inaugurująca rozpoczęcie działalności Teatru w dzień Św. Elżbiety 1765 roku. Czartoryska 

używała wymiennie obie wersje swojego imienia Izabela (Izabella) i Elżbieta. J. K o t t, Teatr Narodowy…, s. 346. 
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sceny narodowej platformy wpływów, później odczuła na sobie efekt sławnej repninowskiej manipulacji 
teatrem warszawskim i jego wpływu na opinię publiczną.37 

NIEUSTAJĄCA EKLOGA

Izabela mieszkała w Powązkach z dziećmi, towarzyszyły im też starsze dziewczynki Aleksandra 
i Konstancja Narbutt, guwernantka Madame Petit i murgrabia Wolski z żoną. Adam Kazimierz bywał od 
czasu do czasu. Okresowo gościło też małe grono przyjaciół, którzy rozlokowywali się w powązkowskich 
gospodach, a rezydenci i służba Izabeli mieszkali w osadzie Izabelin na obrzeżu posiadłości, w domkach 
z zagrodami, sklepami i ogródkami. Dzieci Izabeli wzrastały w środowisku wiejskiego dworu, ustanowionego 
nie na tradycyjnych zasadach zależności, ale na więziach uczuciowych łączących rodzinę i przyjaciół. 

Stadko Izabeli powiększało się. W 1774 roku księżna była w ciąży z Konstantym, Teresa wówczas 
miała dziewięć lat, Maria sześć, Adam Jerzy cztery. Zofia urodziła się cztery lata później w 1778 roku. 
Franciszek Kniaźnin zarysował obrazek dziecięcych zabaw w Powązkach w 1780 roku: Izabela jak Flora 
na łące ‘świętą napawa słodyczą’, dzieci, ‘małe orlęta’ igrają na murawie, ‘płoną im twarze i oczy się 
śmieją’.38 Bawią się w zgodzie z wymogami wieku, ale Czartoryska – orlica, już roznieca w nich poczucie 
chwały i cnoty. Czyni to jednak nie poprzez suche nauczanie, lecz przekazuje im wzniosłe ideały ‘tkliwemi 
pieszczoty’, sygnalizując tym nowy i modny prymat uczucia w wychowaniu. 

Zobaczmy, jak przedstawiały się zajęcia w Powązkach, tak jak zapamiętał je Adam Jerzy w ostatnich 
miesiącach swojego długiego życia. Jego wspomnienia były już wielokrotnie cytowane, warto jednak 
przytoczyć ich fragment dla wskazania ważniejszych dla rozważań tematów. Pisał on:, ‘Kiedy zapytuję się 
sam siebie, jaki był najszczęśliwszy czas mego życia, to zdaje mi się, że czas przebywany w Powązkach 
był najszczęśliwszą porą dni moich. Było to rodzajem jakiegoś oazis, bo był otoczony morzem z piasku, 
a sam piękny i zielony. Każde z dzieci miało swoją chałupkę i ogród, a we środku na wzgórzu był dom 
większy mojej matki, nad łąką, gajem otoczoną z jednej strony, nad obszerną sadzawką, która swe wody 
rozlewała rzeczką dookoła wszystkich plantacji. Moja matka ustroiła te miejsca ruinami (il. 3). Była tam 
wyspa i młyn, i grota na wyspie, i stajnie na kształt dawnego amfiteatru, i podwórze obszerne, na którym 
mnogość kur i gołębi. Dawaliśmy im przysmaczki. Tam rzadko bywali obcy, ale to nie przeszkadzało, 
abyśmy sami dla siebie – to jest – moja matka dla dzieci, a my dla niej – nie przedstawiali jakich scen 
zawsze branych z poezji wiejskiej. Tam rzadko nadchodziły obce wizyty, a życie było prawdziwie okre-
sem nieustającej eklogi. Każda chałupa miała swoje godło. Moja siostra Maria miała ziębę z napisem 
Wesołość, mnie dano gałązkę dębową z napisem Stałość, na domie mojej matki była kura z kurczętami, 

37 Ibid., s. 450, 485, 489–490. 
38 Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaźnina, t. II, s. 150–151.

Il. 3. M. Wirtemberska, Park w Powązkach, „Kłosy” 1871 nr 294, IS PAN w Warszawie
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nad domem siostry Teresy kosz z różami białymi i napis Dobroć, nad domem zarządcy pana Wolskiego – 
pszczoły z napisem Pracowitość. Wszystko układu i pomysłu mojej matki. Wstawaliśmy rano; śniadanie 
było u naszej matki, czasem u Wolskiej, która wyborną kawę dawała. Później się rozchodzono pracować 
w swoich ogrodach, a gdy obiadowa nadchodziła godzina, Marcin, jeden posługacz, przybywał z War-
szawy z osiełkiem, na którym dwa kosze zawierały nasz obiad. Osiełek ten był zawsze z wielką radością 
oczekiwany i niezmiernie oczekiwany. Coraz gdzie indziej do obiadu [...] nakrywano, a chiński dzwon 
dawał znak obiadu. Bywały także spacery na osiełkach, a co niedzielę na mszę do Wawrzyszewa także 
jedni na osiełkach, drudzy piechotą’.39 

Adam Jerzy umieścił dzieciństwo w kilku sferach. Rozpatrzmy trzy najważniejsze: przestrzeń emble-
matyczną, posługującą się symbolicznymi obrazami, obszar pracy w ogrodach i na farmie, oraz wizuali-
zację ideału poetyckiego, w scenach ‘zawsze branych z poezji wiejskiej’. Wszystkie razem, jak Adam 
Jerzy mimowolnie zauważył, wpisywały się w wersy ‘jednej nieustającej eklogi’, antycznego poematu 
opiewającego uroki i moralność życia na roli. 

O Powązkach jako przestrzeni matki i dzieci zawiadamiały malowane na blasze godła na chatach. 
Te, wydawałoby się naturalne i oczywiste malarskie charakteryzacje mieszkańców, miały jednak ciekawą 
proweniencję – brały inspirację z Georgik Wergiliusza. Gałązka dębowa Adama Jerzego nie tylko ozna-
czała niezachwiane przekonania, ale rozszerzała sferę znaczeniową o historyczne przywołanie rzymskich 
dowódców, koronowanych dębowymi liśćmi w paradach zwycięstwa. Taka chwalebna przyszłość miała 
być udziałem Adama Jerzego. Pszczoły Wolskiego odwoływały się równie do Wergiliańskiego motywu, 
co do sarmackiego toposu przyrównującego organizację roju pszczelego do systemu państwa, gdzie wszy-
scy pracują dla wspólnego dobra.40 Księżna Czartoryska osadziła więc od samego początku tożsamość 
dzieci w ramach symboliki zarówno klasycznej, jak i sarmackiej, a siebie, jako kwokę otoczoną kurczę-
tami, zaprezentowała jako przede wszystkim matkę. Natomiast emblemat Madame Petit, o którym pisała 
Izabela w swoich wspomnieniach, przedstawiał sarkofag antyczny z leżącym przy nim psem, a dewiza 
Spoczynek wyrażała nadzieję, że guwernantka znajdzie wieczne wytchnienie po śmierci, tak jak cieszyła 
się nim w Powązkach (il. 4). Co ciekawe, przyszły grób Madame Petit nie wyglądał na tradycyjny baro-
kowy nagrobek, ale rzymską formą wpisywał się w nowy dyskurs na temat pochówku w naturze, o czym 
będzie mowa dalej. 

39 C z a r t o r y s k i, Pamiętniki…, s. 81–82. 
40 M. N a l e p a , Pszczoły wergiliańskie – pszczoły napoleońskie – ‘pszczoły złajdaczone’ w poezji porozbiorowej, [w:] Rok 1809 

w literaturze i sztuce, red. B. C z w ó r n ó g - J a d c z a k  i  M. C h a c h a j, Lublin 2011, s. 34–36.

Il. 4. J.P. Norblin, Spoczynek, olej na płycie miedzianej, n.d., 
Fundacja Czartoryskich w Krakowie

Il. 5. J.P. Norbin, Towarzystwo w parku pod posągiem Cnoty,  
olej, płótno, ok. 1785, Muzeum Narodowe w Warszawie
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Emblematyka przedstawień nie kończyła się na chatach. Rozciągała się na cały ogród, a więc na 
przestrzeń codziennych interakcji dzieci. Wskazówek, co do ikonograficznego programu dostarczają obrazy 
i szkice Jana Piotra Norblina. Na niektórych z nich pojawiają się również dzieci, zawsze w pobliżu księż-
nej. Charakterystyczną cechą założenia powązkowskiego była złożoność form, łączenie antyku z polskim 
rustykalizmem. Obok drewnianych pawilonów i chat modelowo wyposażonych w sprzęty i narzędzia rol-
nicze, stały w zaaranżowanych miejscach posągi Diany, Poezji Sielskiej i Cnoty, sentymentalnie oplecione 
różami, przystępne i możliwe do dotknięcia (il. 5) . Towarzystwo przedstawione przez Norblina opiera się 
nawet o posąg Cnoty, namacalnie łączy się ze wzorami przeszłości antycznej. Na innym obrazie Norblina 
posąg, który można zidentyfikować jako figura Poezji Sielskiej, wiąże się wizualnie z na pół zapadłym 
antycznym sarkofagiem i funeralną piramidą rzymską (il. 6).41 Wśród posągów spacerowały sarny i jele-
nie. Nie tylko ożywiały one zakątek z pomnikiem Diany, ale poprzez swoją obecność nawiązywały do 
elementu tradycyjnej reprezentacji ogrodowej – zwierzyńca.42 Izabela pisała w swoich listach o fetach, 
podczas których składała róże i kwiaty polne na ołtarzach wdzięczności i miłości, przy posągach Amora 
i Fauna, ale te były specjalnie na te okazje wypożyczone od króla i Heleny Radziwiłłowej.43 

Przestrzeń ogrodu funkcjonowała więc jako obszar wolnej natury, w której umożliwiony był bezpo-
średni kontakt z kulturą i wartościami starożytnych. Model rytuału składania ofiar z kwiatów przedstawia 
ilustracja Salomona Gessnera do jego dzieł zebranych z 1770 roku, które zakupili Czartoryscy (il. 7).44 
Przy dźwiękach muzyki na pasterskim flecie procesja młodych kobiet w greckich szatach zbliża się powo-
li do pomnika bogini. Z wyrazem powściągliwości kobiety składają kosze kwiatów i dekorują pomnik 
girlandą. W charakterystyczny dla Gessnera sposób przeżycia aktorów tego spektaklu nakierowane są na 
siebie, rysuje się atmosfera spokoju i wstrzemięźliwej prostoty.

41 Posąg Poezji Sielskiej identyfikuję na podstawie H .  F .  G r a v e l o t  i  C.N. C o c h i n, Iconologie par figures, Paris 1789 
w edycji red. E. L e l s, Leiden 2011, s. 189, Thalia, 4–109.

42 O symbolice zwierzyńców pisał T .  B e r n a t o w i c z, Ogrody do zabaw myśliwskich. Królewskie zwierzyńce czasów saskich 
wokół Warszawy, [w:] Krόlewskie ogrody w Polsce, red. M. S z a f r a ń s k a, Warszawa 2001, s. 265–87.

43 I. Czartoryska do Marii Wirtemberskiej, 18 III 1784, 25 III 1784, 19 IV 1784, BCz. 6137. O bliskich związkach Izabeli Czar-
toryskiej z Heleną Radziwiłłową pisze T. G r z y b k o w s k a, Ogród Armidy arkadyjskiej – Heleny Radziwiłłowej, „Rocznik Historii 
Sztuki”, XXXV, 2010, s. 5–42.

44 S. G e s s n e r, Schriften, Zurich, 1770–72, Biblioteka Czartoryskich, sygn. 62917 I.

Il. 6. J.P. Norblin, Scena w parku przy pomniku  
Poezji Pastoralnej z widokiem na sarkofag i obelisk,  

olej, papier na płótnie, ok. 1780,  
Muzeum Narodowe w Poznaniu

Il. 7. S. Gessner, Grupa kobiet dekorujących pomnik bogini 
greckiej, S. Gessner, Schriften, Zurich, 1770–1772,  

© Trustees of the British Museum.  
Książka w posiadaniu I. Czartoryskiej
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PROSTOTA CZY PRZEPYCH

Nasuwa się jednak wątpliwość, co do autentyczności ideału prostoty, gdy przypomnimy zapisy o luk-
susowym wyposażeniu powązkowskich chat. Johann Bernoulli pisał w 1778 roku o niespotykanym wprost 
smaku i przepychu w umeblowaniu chatek. William Coxe rok później potwierdził, że w chacie Czartoryskiej 
‘wszystkie pokoje są możliwie najkosztowniejsze’. Obaj liczyli saskie kafelki w łazience i rachowali ich 
koszt.45 Coxe pisał: ‘Z zewnątrz każdy szczegół sprawia wrażenie mieszkania jakiejś szczęśliwej rodzi-
ny wieśniaczej – wewnątrz zaś wszystko jest niezwykle kosztowne i nacechowane dobrym gustem’.46 
Trembecki w Powązkach przyrównał chatę do klejnotu w drewnianym pudełku i zarejestrował sztychy 
o tematyce pastoralnej, holenderskie obrazy marynistyczne, bibliotekę dzieł angielskich i francuskich oraz 
chińskie i tureckie ozdoby.47 

Inne relacje odwiedzających natomiast nie mówią o przepychu. Naruszewicz widział w chacie księżnej 
tylko prosty sprzęt domowy, a praktyczny Szymon Bogumił Zug stwierdził w 1784 roku, że dom ‘zawiera 
wszelkie wygody życia, nie masz w nim wspaniałości, ale urządzenie smakowite’, a główną ozdobą były 
obrazy i ryciny dobrych mistrzów i oczywiście łazienka w przyziemiu.48 Jak wynika z korespondencji Iza-
beli, różnice w opisach wynikały z faktu, że wyposażenie było okresowe, Czartoryska sprowadzała meble 
i obrazy rodowe z pałacu warszawskiego i z Puław na okazjonalne fety, a potem odsyłała je z powrotem.49 
Należy więc połączyć obie stylizacje, tę na prostotę oraz tę na reprezentację, w zależności od okazji. 

Powązkowscy poeci starali się natomiast widzieć uzasadnienie kontrastu wnętrz z zewnętrzną szatą 
rustykalną w kontekście szerszym niż tylko manifestacja gustu lub reprezentacji. Trembecki najpierw przy-
równał chatę do domku Baucis i Filemona, mitycznych dobrych małżonków, po śmierci których skromna 
chata zamieniona została w pałac. Później przedstawił drugą propozycję interpretacji chaty, jako przenośni 
zmian losu – od bogactwa po ubóstwo. Inaczej Naruszewicz, w swoim Folwarku podkreślał prostotę domu, 
jako dowód moralnych zasad jego mieszkańców, którzy opierają się ‘szkodliwym zbytkom’: 

Takie pierwotni ludzie kochali przybytki;
Nim je duma przywiodła o szkodliwe zbytki,
Aby się nad śmiertelne niosąc przyrodzenie, 
Pod gwiaździste piątrami wdzierali sklepienie;
A budując kosztowne pustki dla potomnych,
Ciężyli jarzmem srogim poddanych ułomnych.50

Czartoryscy są tu ‘pierwotnymi ludźmi’, którym obca jest duma i wyzysk poddanych. Naruszewicz 
dopowiada swój esej o moralności Czartoryskich opisem obyczajów panujących w Powązkach: skromność 
stołu – ‘potrawy bez wymysłów’, a przy tym brak pozorów w towarzyskich kontaktach, wesołe i poufałe 
rozmowy, nieostentacyjna uczoność właścicielki, jej ‘poważna uniżoność’. Domki dzieci według Bernoul-
liego i Coxe’a miały być również umeblowane luksusowo, ale jedyny zachowany opis, dotyczący chaty 
córki Teresy, mówi raczej o smaku niż przepychu. W chacie było łóżko, dobrana biblioteczka, cenny 
zestaw śniadaniowy i przybory toaletowe.51 Wiadomo również, że ściany pokojów dzieci zdobiły małe, 
kolorowane sztychy przedstawiające angielskich aktorów. Te popularne i sprzedawane w dużym nakładzie 
ryciny wykonane były przez Johanna Ludwiga Wernharda Fäscha w Londynie pomiędzy 1760 a 1778 
rokiem i zachowały się w archiwach Czartoryskich (il. 8).52 

45 J. B e r n o u l l i, Obrazy. s. 425–28; W. C o x e, Podróż po Polsce 1778, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, 
t. I, s. 661–64.

46 C o x e, Podróż…, s. 662.
47 Dzieła poetyckie Stanisława Trembeckiego, t. I, s. 31–39. 
48 Ogrody w Warszawie i jej okolicach, s. 443.
49 I. Czartoryska do Marii Wirtemberskiej, 19 IV 1784, BCz. 6137.
50 Poezye Adama Naruszewicza, t. II, s. 186
51 J. B e r n o u l l i, Obrazy. s. 426–27.
52 M.I. A l i v e r t i, ‘The miniatures of Jean Louis Faesch and their printed versions. A theatircal paper museum’, Acting Archives 

Essays, <http://www.actingarchives.uniorokuit/Essays/RivistaIframe.aspx?ID=7c5c0b32-31c3-4230-824d-f55f734bc7ec>.
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UCZUCIOWI OGRODNICY, DOBRZY OBYWATELE

O naturalnej skłonności Izabeli do życia wiejskiego pisali już goście powązkowscy, później często 
spotyka się w korespondencji Izabeli jej własne deklaracje o przywiązaniu do wsi. Stąd wydaje się zrozu-
miałe, że Izabela rozwinęła poetyckie skojarzenia w wychowaniu dzieci o praktykę życia na gospodarstwie 
i wprowadziła obowiązki pracy na sposób odpowiedni do ich wieku – dzieci odwiedzały farmę, karmiły 
kury i kopały ogródki przy domkach, zanim jeszcze nauczyły się czytać. Sadzenie pozwalało na pozna-
wanie świata roślin, chociaż jeszcze nie w systematyce Linneusza.53 Czartoryska podbudowywała pracę 
w ogródkach uczuciowością, wybierając takie krzewy i drzewa dla dekoracji domków, które podkreślały 
symbolicznie cechy dzieci. Praca ogrodnicza rozwijała emocjonalnie, przywiązywała do ludzi i do miejsca. 
Element przywiązania był niezwykle silny w działaniach Czartoryskiej i pojawiał się często w listach do 
rodziny. Czartoryska przekazywała emocjonalne przywiązanie do pracy w ogrodzie dzieciom: w 1785 roku 
z pięcioletnią Zofią pielęgnowała ogródek Adama Jerzego, a rok wcześniej zawiadamiała Marię o nasa-
dzeniach w ogródkach panien Narbuttównych.54 Później Czartoryska będzie często projektować i nasadzać 
ogrody przyjaciół, a u siebie w małym ogródku puławskim stworzy kwietną oazę uczuć rodzinnych.55 

Od czasu publikacji prac Jana Jakuba Rousseau, zwłaszcza Nowej Heloizy w 1761 roku oraz Emila, 
albo o Edukacji w 1762 roku, praktyczne wychowanie w ogrodzie związało się na stałe z kształtowaniem 
uczuć.56 Wartości wychowawcze widzieli w ogrodach Salomon Gessner, Alexander Pope, William Thomson, 
teoretycy ogrodów C.C.L. Hirschfeld i książę Charles Joseph de Ligne. Ten ostatni odwiedził Powązki 
w 1780 roku i zamieścił ich opis w swojej pracy Coup D’Oeil Sur Beloeil.57 De Ligne powiązał edukację 
w ogrodzie z wychowaniem społecznym i emfatycznie nawoływał: ‘Ojcowie rodzin, pobudzajcie manię 

53 Czartoryska uczyła się systemu Linneusza w Wiedniu 1792 roku u Stanisława Bogumiła J u n d z i ł ł a ,  autora podręcznika 
Opisanie roślin w prowincyi W.X.L. naturalnie rosnących według układu Linneusza, Wilno 1791. Adam Jerzy uczył się botaniki w 1800 
roku we Włoszech, zob. I. Czartoryska do A. J. Czartoryskiego, 25 IV (1800) [w:] Listy księżny Izabelli z hroku Flemmingów Czarto-
ryskiej do starszego syna księcia Adama, red. S. D u c h i ń s k a, Kraków1891, s. 64.

54 I. Czartoryska do Marii Wirtemberskiej, 19 IV 1784, 13 V (1784), BCz. 6137I. Czartoryska do A.J. Czartoryskiego, 8 V 1785, 
BCz. 6137, s. 5.

55 A. A l e k s a n d r o w i c z, W edeńskiej krainie flory, ‘Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska’, XI FF, 1993, 
s. 35–49.

56 J.-J. R o u s s e a u ,  Lettres de deux amans, habitans d’une petite ville au pied des Alpes, Amsterdam 1761; idem, Emile, ou, 
De l’éducation, Amsterdam 1762.

57 Ch.J. d e  L i g n e , Coup D’Oeil Sur Beloeil, Beloeil, 1781, cyt. tutaj angielskie wydanie Coup d’oeil at Beloeil and a great 
number of European gardens, Berkeley 1991, s. 178.

Il. 8. Ch. Grignion wg J.L. Fäsch, Mr. Garrick in the Character of Hamlet, sztych, 1769,  
© The Trustees of the British Museum
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ogrodów w swoich dzieciach! Dzieci wiele z tego skorzystają. (...) Kiedy nasze myśli zajmuje naprawianie 
stawidła lub zadrzewianie kotliny, nie mamy czasu aby stać się niebezpiecznymi obywatelami, kombinu-
jącymi generałami, intryganckmi dworakami’.58 Praca w ogrodzie widocznie rozbudzała prostolinijność, 
dyscyplinę, lojalność i szczerość. Czartoryska dodałaby do tej listy uczuciowość.

ŚMIERĆ W OGRODZIE

W Muzeum Narodowym w Poznaniu przechowywany jest rysunek Norblina, dotąd nie zidentyfikowany, 
przedstawiający sposób teatralizacji zachowań w Powązkach (il. 9). Jest jednym z niewielu wyobrażeń, 
gdzie występują także dzieci, i jedynym, na podstawie którego można prześledzić metodę przeżywania 
wzruszeń. Warto więc poświęcić mu więcej miejsca mając na uwadze, że zasady tu omawiane odnoszą 
się tak do Czartoryskiej, jak i edukowanych wedle jej koncepcji dzieci, uczących się sposobu reakcji, 
okazywania wzruszeń, odpowiedniego rytuału i języka symboli.59 

Rysunek Norblina dokumentuje niejako żałobę po najstarszej córce, piętnastoletniej Teresie, zmarłej 
na skutek poparzeń w styczniu 1780 roku. Po jej śmierci Izabela Czartoryska przesunęła chatę córki 
w ustronne miejsce, powiesiła inskrypcję nad drzwiami Teressa żyła też z nami i zachowała meble oraz 
rysunki i zapiski Teresy.60 Franciszek Karpiński upamiętnił wierszem uroczystości żałobne w elegii Rocznica 
imienin zmałey Xiężniczki Teressy Czartoryskiey, Generłowney Ziem Podolskich, w Powązkach obchodzona. 
Dnia 15. Października 1780 roku.61 Uroczystość ta była prywatnym upamiętnieniem straty, włączającym 
w rodzinne grono tylko ‘wierne sąsiady’. Według Karpińskiego żałobnicy przynieśli ze sobą przewiązane 
krepą bukiety mirtu, uwieńczyli chatę cyprysowymi girlandami i wyrazili swe uczucia w inskrypcjach na 
kamieniach. Ich smutek podzielała natura – cyprysy, płacząca wierzba i woda. Karpiński skoncentrował 
się na żalu Izabeli, pocieszał ją wizją Teresy, która namawiała matkę, aby używała życia: ‘noga za nogą 
idź w twojey drodze, gdyć zakazano podskokiem’. Nie zachowały się inskrypcje kamienne, ale dokument 
w Archiwum Czartoryskich pozwala na zorientowanie się w ich sposobie prezentacji uczuć. Dokument 
dotyczy nagrobka Teresy w krypcie Czartoryskich w kościele św. Krzyża w Warszawie z inskrypcją: 
Ô ma Thérèse reçois l’hommage de ta mère il est fait d’après ton cœur, c’est honorer ton souvenir, que 
de chercher à consoler les fortunés c’est le moment que j’élève à ta mémoire; et les pleurs quelle recon-
naissance fera couler, sont les fleurs dont je veux orner ton tombeau – Theressa księżniczka Czartoryska 

58 Ibid., s. 153.
59 Poniższa analiza zainspirowana jest pracą Michaela Frieda, który wprowadził pojęcie ‘absorbcji’ w recepcji sztuki sentymen-Poniższa analiza zainspirowana jest pracą Michaela Frieda, który wprowadził pojęcie ‘absorbcji’ w recepcji sztuki sentymen-

talnej: M. F r i e d, Absorption and theatricality: painting and beholder in the Age of Diderot (Berkeley, 1980).
60 Oda I. Powązki [w:] Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaźnina, t. II, s. 151.
61 Dzieła Franciszka Karpińskiego, s. 107–08.

Il. 9. J.P. Norblin, Dekoracja kamienia Teresy w Powązkach, rys. tusz law., n.d., Muzeum Narodowe w Poznaniu
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Generałówna Ziem Podolskich, zeszła 13 stycznia 1780 w 15 a swego.62 Czartoryska złożyła dedykację 
bardzo osobistą, oprawiła uczucia we łzy i kwiaty, a swój żal podkreśliła jako matka, i co ciekawe, 
wykluczyła z dedykacji osobę ojca, Adama Kazimierza: 

Jan Piotr Norblin pokazuje na swoim rysunku kamień komemoratywny z medalionem Teresy, deko-
rowany girlandami przez Adama Jerzego, Marię i Konstantego oraz przez jedną z sióstr Narbuttównych. 
Czartoryska z niemowlęciem, Zofią, dotyka kamienia i płacze. Całe otoczenie zaaranżowano jako miejsce 
upamiętnienia – kamień otaczają cyprysy, stoi tam ławka, dojście obejmuje treliaż, z boku leżą atrybuty 
Teresy: harfa, paleta malarska, jej rysunki, a w głębi widnieje zasłonięta, zamilkła statua Poezji Pastoral-
nej. Adam Kazimierz jest nieobecny, jest to więc portret Izabeli jako matki całkowicie pochłoniętej swoją 
stratą, włączającej dzieci w rytuał upamiętnienia. Nie ma w obrazie żadnych symboli religijnych, a więc 
następuje tutaj przesunięcie prezentacji żałoby ze sfery publicznej i kościelnej w sferę osobistą. Nacisk 
jest położony na wspomnienia wspólnych chwil i przeżywanie własnych uczuć. Norblin z wrażliwością 
przedstawia scenę refleksji rodzinnej, ale też rysunek sprawia wrażenie świadomej aranżacji, przypomi-
nającej teatralne tableau vivant. Postacie odwracają się od widza, ich uczucia można tylko częściowo 
odczytać z gestów. Rysunek nie epatuje więc dosłownością. Aby włączyć się w sferę znaczeniową, widz 
musi najpierw przyjąć postawę współuczestniczenia w temacie reprezentacji i wczuć się w emocjonalny 
potencjał obrazu. Reprezentacja żalu została przeniesiona na widza, na jego możliwości czerpania z wła-
snych doświadczeń i ze sfery wyobraźni. Do tej pory rytuały żałoby związane były z odniesieniem do 
ustalonych tradycją atrybutów barokowej reprezentacji. Teraz widz oglądający rysunek Norblina miał zaak-
ceptować język cyprysów, kwiatów, girland i dotykania kamienia. Stąd rysunek może być odczytany jako 
dokument teatralizacji żalu, sporządzony na żądanie Czartoryskiej, aby upamiętnić siebie w akcie żałoby. 
Jednocześnie stanowi on zapis dla innych, aby mogli włączyć się uczuciowo w ten proces. Zarysowuje się 
jednak dystans w objawianiu emocji, polegający na wprowadzeniu stylizacji jako metody przedstawiania 
naturalności. Dla Czartoryskiej będzie to obserwacja własnych wewnętrznych uczuć podczas oglądania 
rysunku, dla widza będzie to sprawdzian wywołania u siebie wzruszenia. 

Na upowszechnienie się estetyki dystansu w przeżywaniu emocji wpłynęła Nowa Heloiza J.J. Rous-
seau, utrzymująca czytelnika w samorefleksji i samoobserwacji.63 Popularność Heloizy można powiązać 
ze stwierdzeniem Diderota, że perswazja emocjonalna nie odbywa się poprzez uczestnictwo w rzeczy-
wistym przeżyciu, ale poprzez przetworzone znaki wizualne, a Heloiza dostarczała tych w nadmiarze. 
W eseju rozważającym aktorską sztukę Garricka, Diderot przytoczył przykład płaczącej, nieszczęśliwej 
kobiety, której rozpacz nie wzbudza reakcji wśród ludzi, wręcz przeciwnie, jej twarz w grymasach boleści 
pobudza innych do śmiechu lub pozostawia ich w obojętności. Obraz typowej reakcji na tragedię Diderot 
skontrastował z grą aktorską: aktorzy z sukcesem wywołują wzruszenie u innych. Według autora reakcja 
widowni jest rezultatem wystudiowanej gry aktorskiej, powtarzaniem tych ekspresji, które są najbardziej 
uniwersalne, a jednocześnie zachowują indywidualność przedstawianego charakteru. Praktyka aktorska 
Czartoryskiej mogła być pomocna w ukazaniu ekspresji osobiście doświadczanego uczucia żalu. Perswazja 
łez na rysunku Norblina polega więc na stylizacji gestów postaci i na refleksji obserwatora: świadomym 
badaniu własnych emocji. 

Analizując rysunek pomnika Teresy nie można przeoczyć powiązania z wizualną retoryką obrazu Nico-
lasa Poussina Et in Arcadia Ego, ówcześnie możliwego do obejrzenia w muzeum wersalskim i dostępnego 
w licznych rycinach (il. 10). Wyobrażenie grobu w Arkadii wpłynęło szeroko na wyobraźnię osiemna-
stego wieku, ale należy od razu stwierdzić, że nie przyjęła się enigmatyczna i bezkompromisowa kon-
wencja Poussina. Wielu kopiujących Poussina profesjonalnych artystów i amatorów złagodziło przesłanie 
narracyjnym wątkiem miłości pasterskiej, łzawymi detalami róż i cyprysów i idyllicznym krajobrazem. 
Tak sentymentalnie przetworzony motyw podejmuje często Gessner w swoich sielankach i w malarskich 
obrazach. Jego pasterze odwiedzają groby umieszczone wśród pól i łąk, dekorują je girlandami kwiatów, 
otaczają cyprysami i płaczącymi wierzbami, i doznają pocieszenia. Poeta przesuwa akcent z rozpaczy na 
konsolację i uciszenie, daje przykład rodzin powracających na groby, aby składać ofiary z wina, jeść, 
pić i rozmawiać ze zmarłymi. U Gessnera grób w krajobrazie jest lekcją moralności, refleksją nad cnotą 

62 Wypis z Xięgi Kościoła świętego Krzyża w Warszawie, Nagrobków w sklepie, gdzie Xiążęta Czartoryscy są pochowani, 
BCz, 6153) 

63 Na temat zainteresowania Czartoryskiej Nową Heloizą w Puławach pisze A l e k s a n d r o w i c z, Izabela Czartoryska…, s. 139–152.
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i naturalnymi prawami. Co ciekawe, turyści zaczynający od 1770 roku podróżować do Grecji zauważali ze 
zdziwieniem, że starożytne rytuały były nadal praktykowane w rzeczywistości. Podróżnicy przeciwstawiali 
tym zwyczajom ceremonie chrześcijańskie, które jako ‘oddalone od natury’, niezdolne były do oddania 
osobistych uczuć żałobników.64 Na tle powszechnej w Europie krytyki cmentarzy miejskich, koncepcja grobu 
w pejzażu wiejskim znalazła eksperymentalną formę w realizacjach ogrodowych. W Powązkach emblemat 
Madame Petit należy do najwcześniejszych nawiązań do tej koncepcji. W Bois des Tombeaux, części 
ogrodu Monceau księcia de Chartres, wprowadzono sarkofagi rzymskie i funeralne piramidy (1773–1778). 
Natomiast w 1778 roku Markiz de Girardin umieścił rzeczywisty grób J.J. Rousseau w Ermenonville na 
Ile des Peupliers, oraz w następnym roku pochował w ogrodzie malarza Georga Friedricha Meyera (il. 11). 
Należy podkreślić wyrażaną przez samych założycieli świadomą teatralność koncepcji grobu w ogrodzie 
– w Ermenonville bardziej zamaskowaną, natomiast w Bois de Tombeaux jako już zaakceptowane genre 
o wyraźnej i świadomie postrzeganej sztucznej inscenizacji.65 

Koncepcja pomnika Teresy w Powązkach sytuowała się w szerokiej problematyce rytuałów żałobnych. 
Teatralny element sentymentalnej stylizacji żałoby w Powązkach musiał być odczuwany przez publiczność 
warszawską, bo plotka się rozpowszechniła, że ‘romantyczna’ Czartoryska ustanowiła imieniny Teresy 
świętem łez i każda jej chłopka musiała przysiąc, że uroni w ten dzień jedną łzę do studni.66 

Książę de Ligne widział w Powązkach kamienie z żałobnymi inskrypcjami. Jego opis ogrodu w żało-
bie jest interesujący, daje wgląd w sposób postrzegania Powązek przez wytrawnego konesera natury, 
założyciela sławnego ogrodu w Château de Beloeil. De Ligne widział w chacie Czartoryskiej opuszczo-
ny przybytek miłości, a ogród przedstawił jako Świątynię Żalu, przewianą żałobą Czartoryskiej. Tam 
Czartoryska ‘zrasza łzami codziennie mały ogródek, a podążające za nią gracje i bóg nigdy nie zostaną 
pocieszone’.67 Kusiło go, aby płakać przy chacie Teresy, ale zaraz przyszła refleksja: ‘Jestem jak Miłość 
w Le Devin de Village, która domaga się i śmiechu i łez, ale przynajmniej mam nadzieję, że się nigdy nie 
będę nudzić’.68 De Ligne przywołał tu skojarzenia z jednoaktową pastoralną operą J.J. Rousseau, a więc 

64 M. F i e l d s  D e n t o n, Death in French Arcady: Nicolas Poussin’s “The Arcadian Shepherds” and Burial Reform in France 
c. 1800, “Eighteenth-Century Studies”, 2, 36 (2003), s. 195–216, 204. 

65 L.C. C a r m o n t e l l e, Jardin de Monceau, près de Paris appartenant à Son Altesse Sérénissme Monseigneur le duc de Char-
tres, Paris 1779; R O K U  L. G i r a r d i n , De la composition des paysages, ou, Des moyens d’embellir la nature autour des habitations, 
en joignant l’agréable à l’utile, Genève 1777; D. W i e b e n s o n, The picturesque garden in France, Princeton 1978, s. 96.

66 G. F o r s t e r, Dziennik podrόży po Polsce, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemcόw, t. II, s. 54.
67 d e  L i g n e, Coup D’œil…, s. 178.
68 Ibid.

Il. 10. B. Picart wg N. Poussin, Le souvenir de la mort au milieu 
des prospéritez de la vie (Et in Arcadia ego),  

sztych, 1688–1733, © The Trustees of the British Museum

Il. 11. François Godefroy wg Gandat,  
Grób J.-J. Rousseau w Ermenonville, sztych, 1781,  

© The Trustees of the British Museum
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odebrał Powązki w konwencji lekkiego przedstawienia utrzymującego zainteresowanie widza ciągłą zmianą 
kontrastujących nastrojów i scenerii. 

Należy widzieć aranżację przestrzeni poświęconej Teresie w ramach osobnego, małego wnętrza zieleni 
jako metodę kompozycyjną Czartoryskiej. Wnętrza w zadrzewionych przestrzeniach Powązek posiadały 
centralny punkt koncentrujący uwagę – posągi, ołtarze, fontanny, wokół których Izabela sadziła odpo-
wiednie charakterem kwiaty, krzewy i drzewa. Takie Powązki pokazują obrazy Norblina (il. 12). Później 
w Puławach, zdając sobie sprawę z niedoskonałości i pracochłonności techniki układania małych miejsc, 
Izabela sprowadziła z Anglii planistę ogrodnika Jamesa Savage’a aby nałożył ujednoliconą formę na 
zaniedbany ogród. Niemniej sama kontynuowała dalej praktykę tworzenia zakątków, niejako uczuciowych 
‘prezentów’ dla rodziny. 

Rozpatrując temat stylizacji i teatralizacji żałoby i osobistego żalu, trzeba pamiętać, że śmierć Teresy 
dotknęła rodzinę dotkliwie. Izabela została czasowo porażona paraliżem, żal ojca znany był powszechnie. 
Adam Jerzy po osiemdziesięciu latach ciągle boleśnie odczuwał stratę siostry. Izabela ustanowiła czwartki 
– dzień śmierci – oraz dzień imienin Teresy dniami rozmyślań i czynów charytatywnych i kontynuowała je 
przez całe życie.69 Należy uznać, że stylizacja na sentymentalną żałobę była środkiem znalezienia prawdy 
uczuć poprzez ich emocjonalną teatralizację. 

Wkrótce jednak, jak przewidywał de Ligne, nastrój w Powązkach zmienił się. Adam Jerzy pisał: ‘Po 
pewnym przeciągu jakiegoś czasu, jak to zwykle na świecie, rzeczy weszły w zwyczajny tryb i Powązki 
znowu gromadziły nas i pocieszały.’70 Obraz Norblina Menuet w ogrodzie z 1781 roku, czyli wykonany 
w rok po śmierci Teresy, już rejestruje zabawy i tańce na świeżym powietrzu (il. 13).

NA RUINACH CESARSTWA

Tłem dla zajęć i zabaw dzieci w ogrodzie był, dotąd niezidentyfikowany, zespół ruin rzymskich 
ustawionych przed chatą Czartoryskiej. Adam Jerzy przypomniał je w swoim wspomnieniu, ale nie wyja-
śnił ich znaczenia, a jak zobaczymy, była to wyjątkowa w skali europejskiej koncepcja przedstawienia 
fragmentu Rzymu w sposób topograficznie dokładny (il. 14, por. z il. 15). Można ustalić, że grupa na 
głównej łące przed chatą Czartoryskiej przedstawiała północną części Forum Romanum: Łuk Septymiusza 

69 I. Czartoryska do M. Wirtemberskiej, 17 X (1789), BCz, 6137.
70 C z a r t o r y s k i, Pamiętniki…, s. 84.

Il. 12. J.P. Norblin (?), Towarzystwo w parku przy 
fontannie i posągu Cnoty, olej, papier na płótnie,  

ok. 1780, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Il. 13. J.P. Norblin, Menuet w ogrodzie, gwasz, 1781,  
Muzeum Narodowe w Warszawie
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Sewera, samotną kolumnę – dziś zwaną Kolumną Fokasa oraz pozostałości Świątyni Jowisza Grzmiącego 
(Jove Tonante), dzisiaj znanej jako Świątynia Wespazjana i Tytusa. W osiemnastym wieku były one nadal 
w połowie zasypane ziemią z obsuwającego się Campidoglio i takie zostały przedstawione w Powązkach. 
Co ważne, włoskie ruiny powiązane były z polskimi starożytnościami, z leżącymi obok renesansowymi 
fragmentami z zamku w Kazimierzu, widocznymi na obrazie Norblina.71 Nieco dalej od ruin, na łące, stał 
budynek znany z powązkowskich wspomnień pod nazwą amfiteatru, cyrku lub teatru (il. 16, por. z il. 17). 
Budowla ta była największa w Powązkach, dominowała północną część ogrodu. Można ją zidentyfikować 
jako replikę Teatru Marcellusa, W osiemnastym wieku rzymski oryginał zamieniony został na mieszkania, 
co wyjaśnia dlaczego Czartoryska urządziła w swoim teatrze pokoje i stajnie. 

Tego rodzaju topograficzna i architektoniczna duplikacja Rzymu wskazuje na przyłożenie dużej wagi do 
analogii wizualnej, a co za tym stoi, analogii ideowej. Adam Kazimierz Czartoryski znał Rzym z podróży 
w 1752 roku, architekt Powązek Efraim Szreger był tam w 1767 roku.72 Natomiast Izabela Czartoryska 
nigdy do Włoch nie pojechała. Dla niej Rzym musiał być wyobrażonym, nigdy nieskonfrontowanym 
z rzeczywistością obrazem leżącego w gruzach imperium. Forum Romanum, niegdyś miejsce zwycięskich 
procesji i stanowienia praw, teraz nazywało się Campo Vaccino – pastwisko. Ten architektoniczny pomnik 
absolutnych rządów Oktawiana Augusta i Domicjana obrócił się w gruzy, nastała na nowo rzeczywistość 
pasterska. Według Cycerona i Tacyta etyka moralna pasterzy stanowiła niegdyś siłę republiki rzymskiej. 
W powązkowskich widokach pasterze pasą swoje trzody na ruinach cesarstwa, zupełnie tak, jak czynią 
to włoscy pasterze na kolekcjonowanych przez Adama Kazimierza rycinach Giambattisty Piranesiego czy 
Giuseppe Vasiego (il. 18, por. z il 19).73 Stanisław Trembecki widział powązkowskich ruinach przestrogę 
zmiennych losów koła fortuny:

‘Na wspaniałych ruinach wyniesione płoty, 
 ku przezornéy baczności dodają ochoty. 
A z tych przystosowanie wyciągnione znaków, 
 korzy dumę bogatych, cieszy nieboraków. 
Tak jest, szczęścia kołowrot rzutem leci różnym.’74 

71 O sprowadzaniu fragmentów architektonicznych z Kazimierza mówi list I. Czartoryskiej do Marii Wirtemberskiej, 19 IV 1784, 
BCz. 6137.

72 H .  Wa n i c z k ó w n a, Czartoryski Adam Kazimierz, [w:] PSB, t. III, s. 249–257. O podróży Szregera pisał L o r e n t z, Efraim 
Szreger…, s. 120. 

73 W Gabinecie Rycin Muzeum Czartoryskich w Krakowie zachowało się 60 rycin Giambattisty Piranesiego z serii Vedute di 
Roma oraz jeden widok Campo Vaccino autorstwa Giuseppe Vasiego. 

74 Dzieła poetyckie Stanisława Trembeckiego, t. I, Wrocław 1828, s. 36–37.

Il. 14. J.P. Norblin, Widok Powązek z księżną Izabelą 
Czartoryską, przed 1785, neg. IS PAN w Warszawie,  

oryginał w Muzeum Narodowym w Warszawie

Il. 15. G. B. Piranesi, Veduta di Campo Vaccino z cyklu Vedute 
di Roma, sztych, 1748–1778  

© The Trustees of the British Museum.  
W posiadaniu Czartoryskich
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Na tych ruinach Czartoryscy wystawili ‘płoty’, wypasali owce i krowy. Dzieci bawiły się wśród kamieni 
i przyswajały sobie w sposób fizyczny złożoną symbolikę konsekwencji absolutyzmu i przemijania. 

PASTERZE WALECZNI

Zajmijmy się sprawą przedstawień wzmiankowanych przez Adama Jerzego, intymnych inscenizacji 
poezji wiejskiej. Na jakich utworach mogły być oparte te przedstawienia? Zainteresowania Czartoryskiej 
poezją były znane, ale z zawartości biblioteki powązkowskiej zachowały się tylko czterdzieści dwa tomy 
poezji w języku angielskim, wydane przez Balfoura i Creeka w Edynburgu w 1773 roku W 1783 roku 
Izabela rozpoczęła korespondencję z Jacquesem Delille’em, a córka Maria tłumaczyła jego świeżo wyda-
ne Ogrody. Jednak, jak to zauważył Ernst von Lehndorff podczas wizyty w Powązkach, poetą najwyżej 
tam cenionym był Salomon Gessner.75 W braku konkretnych dowodów co do innych poetów czytanych 
w Powązkach, niech Gessner posłuży do rozpatrzenia wzorów, na których zasadzała się praktyka nauki 
dzieci. Celem przedstawień była nie tylko wizualizacja poezji, ale i identyfikacja dzieci ze wzorowymi 
bohaterami. W inscenizacji pomocne mogły być ilustracje umieszczone wśród wierszy. Gessner zaopatrzył 
idylle w ryciny własnego autorstwa (il. 20). Pomimo tego, że był wytrawnym znawcą dawnych mistrzów, 
w swoich pracach zachował cechę naiwności charakterystycznej dla samouka.76 Ta naiwność, niewymu-
szona bezpośredniość ilustracji miała być oczywistym dowodem szczerości uczuć poetyckich Gessnera 
i przyczyniła się do jego niezwykłej popularności. Czartoryska posiadała jego cenne akwarele i sztychy, 
które sam poeta przesłał jej w prezencie. W 1789 roku odwiedziła dom nieżyjącego już Gessnera i pozy-
skała po nim pamiątki do Domu Gotyckiego.77

 Jeszcze przed założeniem Powązek poezja Gessnera miała duży wydźwięk w kręgu Czartoryskich. 
W 1770 roku Adam Naruszewicz w swojej Sielance VIII: Folwark. Do książęcia Adama Czartoryskiego 
Generała Ziem Podolskich porównał Adama Kazimierza do Dafnis, gessnerowskiego pasterza.78 Naru-
szewicz zapraszał w niej księcia, tego ‘dobrego pasterza’, ‘filara prawego upadającey szopki naszey’, do 

75 S. G e s s n e r, Idyllen von dem Verfasser des Daphnis, Zürich 1756.O kulcie Gessnera pisze A. A l e k s a n d r o w i c z, Iza-
bela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin:1998, s. 131-139; E. A. v o n  L e h n d o r f f, Dzienniki, [w:] Polska stanisławowska 
w oczach cudzoziemców, t. II, s. 33–39.

76 Zob. przedmowę Gessnera w: J. C. F ü s s l i, Geschichte der besten Künstler der Schweitz: Nebst ihren Bildnissen, t. III, 
Zürich 1770. 

77 A l e k s a n d r o w i c z, Izabela Czartoryska…, s. 134.
78 S. G e s s n e r, Daphnis, Rostock 1756. Pierwsze wydanie Daphnis miało miejsce w Zurichu w 1754 roku w języku niemieckim. 

Il. 16. J.P. Norblin, Widok amfiteatru w Powązkach,  
neg. IS PAN w Warszawie

Il. 17. G.B. Piranesi, Teatro di Marcello  
z cyklu Vedute di Roma, sztych, 1748–1778,  

© The Trustees of the British Museum
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odwiedzenia go na wsi, gdzie obaj w sadzie, ‘przy pełnej szklanicy’ mogliby odpoczywać obserwując 
dostatek wiejski.79 Ci dwaj pasterze są jednocześnie rodzimymi rolnikami, cieszącymi się spokojem wsi 
i własnym towarzystwem. Ich uwagę zajmuje widok uprawianych pól. Naruszewicz kilkakrotnie stylizował 
Adama Kazimierza na pasterza, który miał łączyć w sobie naturalność, prostotę i praktyczne działania dla 
ogólnego dobra. Trzeba przypomnieć, że w 1770 roku wydał antologię Sielanki polskie z różnych autorów 
wydanych, którą zadedykował Adamowi Kazimierzowi. Zebrał w nim utwory reprezentujące kanon sielanki 
narodowej, stawiając na pierwszym miejscu Jana Kochanowskiego, a dalej Szymonowica, Krzyckiego, 
Bardzińskiego, Ustrzyckiego, Miaskowskiego, Janickiego, Sarbiewskiego, Kochowskiego, Morsztyna, Potoc-
kiego i innych. Adam Kazimierz popierał lekturę sielanek ze względu na ich walory dydaktyczne, uczące 
młodych ludzi wzorów dobrego życia. Jako Komendant Korpusu Kadetów namawiał wychowanków do 
czytania, do wizualizacji poezji sielskiej, i do asymilacji jej ideałów cnoty. W przedmowie do podręcznika 
literatury Korpusu w 1766 roku aprobował szeroki zestaw sielanek i dołączył ich teksty do podręcznika, 
ale siebie przedstawił jako zwolennika przede wszystkim klasyki – Wergiliusza, Horacego, Juwenalisa 
i Owidiusza.80 Stąd możemy zauważyć, że w momencie zakładania Powązek dawna sielska poezja polska 
została udostępniona młodemu czytelnikowi, zostały też wykonane przekłady z najważniejszych autorów 
antycznych i francuskich, a ich wartość powiązana została z dydaktyką obywatelską.

Poezja Gessnera bardzo szybko zawładnęła europejską wyobraźnią literacką, znalazła też odzwier-
ciedlenie w praktyce edukacyjnej. Zalecano jego utwory jako przykład instrukcji moralnej i rozrywki 
szczególnie korzystnej dla dzieci.81 Krytycy literaccy z lat 1760-ych chwalili idylle Gessnera za to, że 
‘znalazły w nich miejsce miłość ojcowska, uczucie syna do rodziców, przyjaźń i dobroczynność’, a więc 
modelowe relacje między pokoleniami i spełnienie ideału szczęśliwego życia w naturze.82 One też miały 
kształcić wyobrażenia i zachowania rosnących dzieci w Powązkach (il. 21) .

Gessner zapełnił świat bukolicznej przeszłości pasterzami żyjącymi w harmonii z naturą, w prostocie 
i niewinności, praktykującymi rytuały wdzięczności na ołtarzach dziadów, składającymi róże i kwiaty 
polne w ofierze bogom miłości, muzyki i sielskiego krajobrazu. Wszystko to zostało wypowiedziane 
w formie uwodząco prostych wersów. Co ważne, pasterzami według Gessnera byli również starożytni 
królowie i wojownicy, dla których w czasach pokoju najpilniejszym zadaniem było pasterstwo, uprawa roli 
oraz opieka nad ludem. Tym królom-wojownikom-pasterzom-rolnikom, najgodniejszym z przodków, nie 
stawiano pomników. Zamiast tego, jak twierdził Gessner, ich cnotę sławiły pola i sady użyźnione pracą, 

79 Poezye Adama Naruszewicza, t. II, s. 316–21. 
80 F.J. d e  C a r l e n c a s, Historia nauk wyzwolonych, Warszawa 1766. P l a t t, Sielanki i poezje…, s. 70.
81 Ch. Butler w przedmowie do angielskiego tłumaczenia S. G e s s n e r, Daphnis a poetical, pastoral novel... To which is prefixed, 

a prefatory discourse on the origin and use of pastoral poetry, London 1768, s. XLVII–XLVIII.
82 P l a t t, Sielanki i poezje…, s. 86.

Il. 18. G. Vasi, Campo Vaccino, 1765,  
Fundacja Czartoryskich w Krakowie

Il. 19. Powązki, Ruina w parku, „Kłosy” 1871, nr 294,  
s. 100, neg. IS PAN w Warszawie
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a chwalebną pamięć kultywowały szczęśliwe rodziny pod cichym dachem. Dydaktyczny i moralizatorski 
ton Gessnera nadawał zajęciom pasterskim charakter cnoty; zabawy sielskie nie były tylko igraszką, łączyły 
piękne z pożytecznym i prowadziły do praktycznych i chwalebnych celów. 

PASTERZE ROLNICY

Aby uprawdopodobnić pasterski ideał życia w Powązkach i określić kontekst dla inscenizacji poezji 
sielskiej na potrzeby edukacji dzieci Czartoryskich, ogród musiał mieć rzeczywistą podstawę rolniczą. 
Powązki były nie tylko ogrodem przyjemności. Z zachowanych planów wynika, że prawie połowa 100 ha 
obszaru oddana została pod uprawę (il. 1).83 Jak zauważyła Jolanta Putkowska, część uprawna stanowiła 
wspólnie z ogrodem jedną całość koncepcyjną. 84 Skala i różnorodność przedsięwzięć rolnych w Powązkach 
świadczy o przemyślanej koncepcji dynamiki gospodarczej. Ogród otaczały pola zasiewkowe, plantacje 
morwy, chmielu, sady, łąki i pastwiska. W skład gospodarstwa wchodziły zagrody z bydłem zarodowym, 
owcami i trzodą chlewną, były też kurniki na ptactwo i mleczarnia, pasieka i ogrody warzywne. Na 
obrzeżu działały cegielnia przy nowo odkrytych złożach gliny, browar, trzy zajazdy i młyn, wszystkie 
oddane w dzierżawę. Nie zazieleniłyby się jałowe piaski bez obliczonej na długoterminowe funkcjono-
wanie struktury gospodarstwa wiejskiego. Pomijając już wielki nakład początkowych prac, grunta wyma-
gały corocznego użyźniania, nasadzania skupin drzewnych dla zatrzymania piasków i nowych metod 
agrarnych.85 W tym celu Czartoryska sprowadziła z Warszawy ośmiu ewangelickich osadników, którzy 
zastosowali nowy typ ‘świszczących’ kos.86 W powiązaniu ideowym istotny był wizualny przepływ czę-
ści gospodarczej do właściwej części reprezentacyjnej. Owce pasły się wokoło ruin rzymskich, a połowy 
ryb w jeziorze stanowiły malowniczą atrakcję dla towarzystwa, kilkakrotnie malowaną przez Jana Piotra 
Norblina. Za okopami Lubomirskiego wyrosło więc małe dominium Czartoryskich, równie modelowo 
prowadzone co ich inne posiadłości w kraju. Izabela, podobnie jak jej ojciec, wuj i teść, wprowadziła 
gospodarkę czynszową w połączeniu z pańszczyźnianą. Oprócz kolonistów, sprowadziła swoich chłopów 
do pracy w ogrodzie i na farmie, wypełniała wobec nich pańskie obowiązki, dawała pozwolenia na śluby 

83 M. Ż e b r o w s k i, Plan de Powązki a Madame la Princesse Czartoryska, ok. 1775, BCz, Gabinet Rycin, XV-Rroku478. 
84 P u t k o w s k a, Warszawska podmiejska…, s. 37–39.
85 Ogrody w Warszawie i jej okolicach, s. 444. 
86 I. Czartoryska do A.J. Czartoryskiego, 8 V 1785, BCz. 6107, s. 5.

Il. 20. S. Gessner, strona tytułowa jego Idyllen,  
Zurich, 1756. © The Trustees of the British Museum

Il. 21. S. Gessner, Climena and Damon, w: New idylls,  
London, 1776, (fotografia w domenie powszechnej)
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i zapewniła im wzorowe mieszkania, chaty z kominami i szybami w oknach.87 Naruszewicz znamiennie 
zatytułował swój poemat o Powązkach Folwark księżny Izabelli Czartoryskiey, a Izabelę wystylizował na 
‘chlebo-tworną’ Cererę, ze złotym sierpem w ręku, w pszenicznej koronie, wśród stu ‘dziewek’ układa-
jących mędle i stu kmieciów orzących pod następny zasiew – obraz, typowo dla Naruszewicza, wzięty 
znowu z idylli Dafnis Gessnera.

Powązki więc prezentowały się z zewnątrz na tle oczekiwań związanych z decorum tradycyjnej rezy-
dencji, gdzie podstawą piękna była produktywność. Dla dzieci Czartoryskich, rosnących na przyszłych 
dziedziców, agrarna część była naturalnym dopowiedzeniem ich statusu w pojęciach przejrzystych dla 
każdego. W ogrodzie rozszerzonym wizualnie o treści gospodarcze – wioseczka i pola uprawne – dzieci 
mogły odgrywać podwójne role pasterzy rolników uczących się cnoty na przykładzie ich matki – Cecery, 
tak jak również chciał Gessner. Ideał pasterski z dworskiej sielanki rozszerzył się na przyjemności czer-
pane z praktycznych zajęć na roli. 

Cnotliwy krajobraz posiadłości potrzebuje jednak faktycznego dowodu na rzeczywiste oddziaływanie, 
jeżeli ma być czymś więcej niż marzeniem. Czartoryska znalazła taki dowód. W ogrodzie u Wolskiej, 
żony murgrabiego, mieszkał stary mężczyzna Pesche, który pomimo wielkiego ubóstwa wychował po 
kolei cztery sieroty. Każdej z czasem zapewnił męża i dom. Czartoryska żałowała, że ten zasługujący na 
szacunek człowiek żyjący wśród natury, nigdy nie był ogrodnikiem w Powązkach.88 Nie wiadomo, jak 
się potoczyły dalej jego losy.

LEKCJA HISTORII

Nie można przecenić roli ilustracji zamieszczonych w podręcznikach dla wychowawców. Te małe 
w skali przykłady stylizacji zachowań okażą się niezwykle pomocne dla dalszych rozważań. O potrzebie 
wizualizacji przykładów moralnych mówiły niezwykle popularne podręczniki pedagoga Charlesa Rollina, 
Traité des études i Histoire Ancienne i Histoire Romaine, zawierające zasady metodyczne oraz prezentu-
jące historię świata starożytnego.89 

Z podręczników tych uczyła guwernantka dzieci Czartoryskich Madame Petit.90 Należy podkreślić, 
że ta zdolna i poważana nauczycielka doglądała nie tylko wczesnej edukacji dzieci Izabeli w Powąz-
kach, ale wychowała również samą księżnę Izabelę w Wołczynie. Madame Petit opierała się na zasadach 
wyniesionych z paryskiej praktyki edukacyjnej, uznającej Rollina za autorytet. W 1781 roku teorie Rolli-
na o wizualizacji tematów moralnych otrzymały ponowną aktualność w podręczniku Madame de Genlis, 
napisanym na podstawie jej doświadczeń ze swoimi wychowankami, dziećmi księcia de Chartres.91 

Ciekawe są zasady wychowawcze zalecane przez Rollina. Zofia Zamoyska, ucząca się na odziedzi-
czonych po swoich siostrach, poplamionych książkach, być może należących jeszcze do Izabeli, opisała 
przebieg swojej nauki z Madame Petit. Program zgadzał się dokładnie z programem zarysowanym przez 
Rollina w Traité des études.92 Rollin zalecał pedagogom, aby prowadzili naukę w ramach zabawy, aby 
motywowali dziecko przez przykład i wizualizację, uczyli czytania z kartek z napisanym słowem. Naj-
istotniejsza była według niego opiekuńcza osobowość wychowawcy, a zwłaszcza uczucie łagodnej czułości 
połączonej z szacunkiem wobec dziecka. Zarówno Madame Petit jak i opiekunowie Adama Jerzego puł-
kownik Stanisław Ciesielski, a przed nim na krótko Boissy, pozostali w pamięci swoich wychowanków 
jako uosobienie idealnych opiekunów.93 Adam Jerzy nawet przypomniał jak to Ciesielski pobłażał jego 

87 P u t k o w s k a, Warszawska podmiejska…, s. 39.
88 I. Czartoryska do Marii Wirtemberskiej, 19 IV 1784, BCz. 6137.
89 C. R o l l i n, Traité des études, tytuł wymiennie stosowany z De la maniere d’enseigner et d’etudier les belles lettres: par 

raport à l’esprit & au coeur, Paris 1726; idem, Histoire Romaine Depuis La Fondation De Rome Jusqu’A La Bataille D’Actium: C’est 
à-dire jusqu’à la fin de la République, Paris 1738–48; idem, Histoire ancienne des Egyptiens, des Cartaginois, des Assyriens, des Baby-
loniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs, Paris, 1730–38; 

90 Z pamiętnika Zofii z Czartoryskich Zamoyskiéy, „Kronika Rodzinna”, 22, 14 (15 listopada 1887), s. 673–674.
91 S.F.  d e  G e n l i s, Théatre a l’usage des jeunes personnes, Dublin 1781.
92 R o l l i n, Traité des études…, cytuję tutaj w edycji angielskiej, The method of teaching and studying the belles lettres or 

an introduction to languages, poetry, rhetorick, history, moral philosophy, physicks, t. IV, London 1770, s. 384–90. Z pamiętnika Zofii 
z Czartoryskich Zamoyskiéy, s. 674.

93 Z pamiętnika Zofii z Czartoryskich Zamoyskiéy.
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przyjemnościom i chęci zabaw. Ciesielski, gorliwy młody nauczyciel ‘sprzeciwiał się czasem zbyt czę-
stym wycieczkom do Powązek. Trudno jednak było nie ulec powabom tego miejsca i woli mojej matki, 
i sam pan Ciesielski tak dalece zagustował w Powązkach, że sprawił tam sobie namiot, który rozbity 
[był] w bliskości mojej chaty’.94

Madame Petit uczyła dzieci z tomów Histoire Ancienne oraz Histoire Romaine. Ton narracji w Histoires 
był przystępny i wymownie moralizatorski – Rollin interpretował wydarzenia historyczne w kontekście 
przymiotów lub ułomności bohaterów. Akcentował charakter danych postaci bardziej ze względu na ich 
etyczny wymiar, niż rzeczywiste historyczne znaczenie – na przykład Wirginia, dziś mało znana, zajęła 
tyle samo jego uwagi, co Sokrates. Wychowawcy mieli przekazywać historię moralną w formie insceni-
zacji, przy czym dzieje Rzymian zawierały w sobie najbogatszy zbiór budujących inspiracji. Aby ułatwić 
obrazowanie przykładów Rollin zaopatrzył Histoires w ryciny wykonane przez najbardziej wpływowego 
ilustratora książek XVIII wieku, Huberta François Bourguignona, zwanego Gravelotem.95 Połączenie dostęp-
nego tekstu, moralnego przesłania oraz nowych rozwiązań plastycznych przyczyniło się do niezwykłej 
popularności kompendiów Rollina nie tylko wśród wychowawców, ale i wśród artystów poszukujących 
historycznego podkładu dla swoich prac. Artystyczny autorytet Gravelota odcisnął się w dziełach takich 
artystów jak Benjamin West, Nathaniel Dance, Charles Moreau, Angelica Kauffman oraz Jacques-Louis 
David, szczególnie w scenach śmierci Sokratesa, bitwy Horacjuszy i śmierci Epaminondasa (il. 22, por. 
z il. 23) .96Adam Jerzy pamiętał, że moralne przykłady z historii starożytnej wykorzystywane były również 
do nauki języka francuskiego. Przywołał przykre wspomnienie z pobytu w Wołczynie, kiedy nie wyuczył 
się na pamięć tyrady z Mitrytada Racina i został za karę zostawiony w domu, gdy rodzina wyjechała bez 
niego do świeżo ozdobionego przez Izabelę zdroju w niedalekim Rymczaju. Adam miał wtedy sześć lub 
siedem lat. Poza anegdotycznym detalem, fragment ten informuje również, że Izabela sama wprowadzała 
Adama Jerzego do tekstu, decydowała o formie nauki, ale wybór tragedii jako budującego gatunku lite-
rackiego należy wiązać z przekonaniami Adama Kazimierza. 

94 C z a r t o r y s k i, Pamiętniki…, s. 82. 
95 P.S. Wa l c h , Charles Rollin and Early Neoclassicism, “Art Bulletin”, 2, 49 (1967), s. 123–26.
96 Ibid.

Il. 22. H. F. Bourguignon Gravelot, Śmierć Epaminondasa,  
w: C. Rollin, The Ancient history, c.1738/40,  

© The Trustees of the British Museum

Il. 23. P. Bernard wg olejnego obrazu B. Westa.  
Epaminondas, sztych, ok.1780,  

© The Trustees of the British Museum
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MĘSTWO, PŁUG I MUZYKA

Rollin otwarcie przyznawał starożytnym wielkość. Polegała ona na powiązaniu trzech obligacji: obo-
wiązków militarnych, pracy na roli i praktykowania sztuk pięknych. Według niego Philopemen, ‘ostatni 
z Greków’, który wzorował się na Epaminondasie, w czasie pokoju zamieniał miecz na nóż ogrodniczy, 
albo chwytał za pług. Rollin dobitnie podkreślał, że każdy heros był oddanym rolnikiem, a sławny Cyn-
cynat tylko jednym z wielu Rzymian, którzy prezentowali sobą ideał służby narodowi. O wychowawczej 
roli historii pisał również poeta powązkowski Franciszek Karpiński w O ćwiczeniu młodzieży: ‘Człowiek, 
chcący się uformować, w pierwszych dniach swoich powinien obcować z umarłymi, w środku wieku 
z żyjącymi, a na końcu z sobą samym’.97 A więc historia starożytna – dzieje umarłych – miała być pod-
stawą wczesnej edukacji. 

 Sztuki piękne według Rollina odgrywały podstawową rolę w kształtowaniu charakteru. Opierając 
się na autorytecie Cycerona, Rollin przypomniał dwa narody w Arkadii, jeden ‘nieskończenie kochany 
i poważany’ za elegancję manier, łagodną dyspozycję, ludzkość w stosunku do obcych; drugi potępiany 
i nienawidzony za niegodziwość, brutalność i niereligijność.98 Przyczyna takiej odmienności wynikała 
z praktykowania – lub nie – muzyki. Czy nauka muzyki w Powązkach podejmowała treści, o jakich pisał 
Rollin? Gdyby rozważyć pasterski element muzyki w ogrodzie powązkowskim, to porównania są wyraźne. 
Trzeba podkreślić, że muzyka zabierała ważne miejsce w programie wychowania dzieci Czartoryskich. 
Izabela wprowadzała córki w początki gry na pianinie i harfie, niezbędnych w salonowych interakcjach, 
Adam Jerzy natomiast grał na kobzie, instrumencie pasterskim. Przekazy mówią o znakomitych efektach 
dźwiękowych tworzonych przez muzykantów rozstawionych w ukryciu zieleni. Muzyka zaprasza do tańca, 
a Norblin uwiecznia sceny nieformalnych pląsów. Pary dorosłych ubranych w niewykwintne, proste kostiu-
my poruszają się wdzięcznie zmieniając pozy przy dźwiękach muzyki pastoralnej, wykonywanej według 
arkadyjskich wyobrażeń na instrumentach dętych. Na obrazach często przewijają się grupy pasterskich 
muzykantów. Dzieci uczestniczą w muzycznych zebraniach na trawie, jak na panneau namalowanym przez 
Norblina dla nowego domu Czartoryskiej (il. 24).99 

 97 Dzieła Franciszka Karpińskiego, Warszawa 1830, s. 465.
 98 R o l l i n, Histoire ancienne…, cyt. tutaj w wydaniu angielskim, The ancient history of the Egyptians Carthaginians, Assyrians, 

Babylonians, Medes and Persians, Macedonians, and Grecians, t. V, London 1768, s. 531.
 99 Panneau ma charakter wspomnieniowy, ilustrujący okres sprzed lat dziesięciu. W 1785 roku, kiedy Norblin namalował tę scenę 

z trojgiem dzieci Teresa już nie żyła, Maria została wydana za mąż, a Adam Jerzy miał 15 lat.

Il. 24. J.P. Norblin, Koncert w parku, Jan Piotr Norblin, olej, płótno, 1785,  
Fundacja Czartoryskich w Krakowie
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Przedstawienia tańca i muzyki w Powązkach wahają się pomiędzy estetyką prostej fête galante 
i wyobrażeń rozrywek pasterskich. Należy je wiązać ze sztychami Claude’a Lorraina i Nicolasa Pous-
sina, które Czartoryska przywiozła ze sobą z Anglii i powiesiła w swojej chacie (il. 25). Można jednak 
dalej posunąć analogie ideowe kultury rozrywki w Powązkach: antyczny topos tańca Izabela poszerzyła 
o ‘wychowanie polskie i republikańskie’ – córki tańczyły poloneza i mazurka w szatach greckich, ośmio-
letni Adam Jerzy wycinał kozaka przed gośćmi i grał na kobzie.100 Muzyczne wspomnienia odezwały się 
po latach u Adama Jerzego w rysunku przedstawiającym mężczyznę w pasterskim kapeluszu grającego 
na kobzie pod drzewem, w rozległym krajobrazie (il. 26). 

Przedstawiony tu model samoświadomości w reprezentacji oraz odwoływanie się do ustalonych wzo-
rów wizualnych w zachowaniach wydaje się antytezą naturalności dzieciństwa. Rezultatem nastawienia na 
teatralizację była sygnalizacja amour propre, samoświadomości własnych działań w kontekście społecznym. 
Rousseau interpretował to jedno z najbardziej nośnych pojęć XVIII wieku, jako działanie na własną korzyść 
poprzez manipulację efektu wywieranego na innych, zachowanie negatywne, chociaż nieuniknione.101 
Czartoryska zmagała się w swoim autoportrecie napisanym w około 1784 roku z ustaleniem, czy amour 
propre, tak kluczowa cecha jej charakteru, była dodatnią wartością.102 W Powązkach jednak teatralizacja 
zachowań dzieci ustawia amour propre jako czynnik wychowawczy, podpowiadający konkretne gesty jako 
nośniki znaczeń ikonograficznych i alegorycznych. Ekspresję gestu Izabela uważała za na tyle ważną, że 
udekorowała izdebki dzieci małymi kolorowanymi sztychami przedstawiającymi Davida Garricka i innych 
aktorów teatru Drury Lane w pozach szkicowanych na żywo przez Fäscha w czasie przedstawienia (il. 8).103 
Izabela prawdopodobnie nie widziała Garricka na scenie, tego ‘najnaturalniejszego z aktorów’. Przestał on 
już grać publicznie na początku lat 1770-ych. Adam Kazimierz natomiast podziwiał jego grę we wcze-
śniejszym pobycie, a także zawiązał z nim przyjaźń. Pierwsza sztuka Czartoryskiego Panna na Wydaniu 
z 1770 była adaptacją Garricka Miss in Her Teens, or the Medley of Lovers (1747).104 

Nie można przecenić wagi teatru w Powązkach. Aktorstwo stanowiło drugą naturę Izabeli. Należy 
niemniej zauważyć, że w pierwszej dekadzie funkcjonowania Powązek również Adam Kazimierz zaan-
gażowany był w teatr, tworzył komedie najpierw dla wychowanków Korpusu Kadetów, potem dla teatru 

100 C o x e, Podróż…, s. 664.
101 M.L. M c L e n d o n, Rousseau, Amour Propre, and Intellectual Celebrity, “The Journal of Politics”, 2, 71 (2009), s. 506–19.
102 I. C z a r t o r y s k a, Mon portrait il y a dix ans, [w:] B. Z a l e s k i, Żywot księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, t. I, Poznań 

1881, s. 158–61. 
103 W Gabinecie Rycin Muzeum Czartoryskich zachowały się dwadzieścia trzy kolorowane ryciny.
104 Inne komedie Adama Kazimierza Czartoryskiego z okresu powązkowskiego to Gracz (1774), Bliźnięta (1775): obie sztuki 

zaadaptowane z Jean-François Regnarda (Le Jouer 1696 i Menechmes 1705), Mniejszy Concept Jak Przysługa – sztuka znana jako 
Pysznoskąpski (1777) i Kawa (1779).

Il. 25. J.B.C. Chatelain wg C. Lorrain, Pejzaż sielski, 1742,  
album “Landscapes from Claude Lorrain, Gaspard Poussin,  
London 1741–1744”, Fundacja Czartoryskich w Krakowie

Il. 26. Adam Jerzy Czartoryski, Pejzaż z kobziarzem, 
tusz, n.d., Fundacja Czartoryskich w Krakowie
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publicznego, zajmował się osobiście przygotowaniem gestów i ruchów aktorów i pisał o potrzebie szkole-
nia młodych ludzi w aktorstwie jako metody opanowania dobrych manier Wskazania Adama Kazimierza 
skierowane były na prezentację ruchów całego ciała, aby poprzez gest stać się świadomym własnych 
uczuć. Przekonania Czartoryskiego są często jakby podskórnym nurtem płynącym przez wiele koncepcji 
i działań żony, miała w nich oparcie, ugruntowanie dla własnej kreatywności, podczas gdy on w sprawach 
ogrodów zawsze oddawał pierwszeństwo żonie, publicznie i w listach prywatnych. 

TEATR SUB JOVE

Pozostaje tylko kwestia ustalenia, gdzie dokładnie mogły odbywać się przedstawienia, o których pisał 
Adam Jerzy. Znacząco, w Powązkach nie było budynku teatru, tego obowiązującego elementu każdej więk-
szej rezydencji szlacheckiej. Adam Jerzy pamiętał sztukę L’amoureux de 15 ans, wystawioną dla wąskiego 
kręgu przez Marię Tyszkiewiczową w owczarni, zachował się też rysunek rustykalnej sceny – drewnianego 
pawilonu krytego strzechą (il. 27). Przedstawienia w Powązkach miały więc charakter pastersko-wiejski, na 
wolnym powietrzu, w przestrzeni zdominowanej wielkim Teatrem Marcellusa, który wymownie nie funk-
cjonował jako teatr. Większe przedstawienia w Powązkach odbywały się w olszynie, na łące udekorowanej 
stałą dekoracją chłopskich chat. W tle scenografię uzupełniał stary zamek oraz wieża postawione na dwóch 
wzniesieniach połączonych zrujnowanym mostem.105 Adam Jerzy pamiętał niedatowane przedstawienie 
Pokoju Chocimskiego, wielkiego tableau vivant, z dużą liczbą statystów prezentujących temat patriotyczny 
i jednocześnie podkreślający rolę przodków Czartoryskich w znaczącym momencie historycznym. Dla 
inscenizacji zapewne wykorzystano zasoby skarbca Sieniawskich jak miewało to miejsce w Puławach, 
a duży format przedstawienia musiał zgromadzić na trawie licznych widzów. Adam Jerzy stwierdził, że 
dla niego ‘te większe uroczystości były najmniej przyjemne’, ale nie podał, dlaczego.106 

 Świadomy wybór formy przedstawień w naturze, z publicznością siedzącą na trawie, można wprowadzić 
w ramy popularnej w XVIII wieku historycznej interpretacji teatru starożytnego. Według Histoire Romaine 
Charlesa Rollina oraz Romae antiquae notitia Basila Kennetta w posiadaniu Adama Kazimierza Czartoryskiego, 
starożytni Rzymianie oglądali przedstawienia na trawie, sub Jove, w przestrzeni zaaranżowanej tymczasowy-
mi, drewnianymi dekoracjami.107 Wzniesienie Teatru Marcellusa, tak jak i wcześniejszego, nieistniejącego 
już w osiemnastym wieku Teatru Pompejusza, spotkało się z głośną krytyką starożytnych. Tacyt i Cyceron 
piętnowali Pompejusza za to, że budując stały teatr zmieniał odwieczne zwyczaje, wprowadzał sztuczne 
podziały wśród publiczności, lansował ostentację. Rollin i Kennett przypisywali starożytnym teatrom rolę 

105 Ogrody w Warszawie i jej okolicach, s. 444.
106 C z a r t o r y s k i, Pamiętniki…, s. 82.
107 B. K e n n e t t, Romae antiquae notitia: or, the antiquities of Rome, London 1769; R o l l i n, Histoire Romaine... 

Il. 27. J.P. Norblin (?), Pawilon teatralny w Powązkach, rys.,  
Fundacja Czartoryskich w Krakowie
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kształtowania równości społecznej, a przedstawienia sub Jove – pod gołym niebem – widzieli w kategoriach 
moralnych, przede wszystkim prostoty i naturalności. Łączyli też tę negatywną w ich mniemaniu zmianę 
w teatralnych zwyczajach i stosunkach społecznych z nadejściem okresu cesarstwa. Zważywszy, że główny 
widok z chaty Czartoryskiej wychodził na pół zasypane ruiny ‘cesarskiego Rzymu’, można odczytać Powąz-
ki nie tylko jako esej o przemijaniu, jak chciał Trembecki, ale zasygnalizować je jako wykład wizualny 
o republikańskim nastawieniu Czartoryskich w odróżnieniu od królewskiego programu ikonograficznego na 
Zamku Królewskim, w którym Stanisław August Poniatowski stylizował się na nowego Oktawiana Augusta. 
Ruiny powązkowskie odwoływały się emfatycznie do porównań losów Polski, której wolności republikańskie 
leżały pod gruzami imperium. Odczytanie tych politycznych tekstów odnosiło się jednak do innej, dorosłej 
społeczności odwiedzającej Powązki, stąd nie zajmujemy się nimi w tym artykule. 

W zaprezentowanej tu interpretacji teatralizacja kształtowała zachowania młodych mieszkańców Pową-
zek. W oazie beztroskiej rozrywki, w ‘niekończącej się eklodze’, rozgrywały się na zielonych scenach 
sztuki z aktorami grającymi siebie samych, poruszającymi się z wyuczoną naturalnością ruchów, obser-
wującymi siebie w nadziei zgłębienia prawdy własnych uczuć. Dzieci szkoliły się w samo-prezentacji, 
uczyły się na wzorach poezji i przedstawień wizualnych ról przygotowanych im przez rodziców, obracały 
się w świecie łączącym rustykalizm z antykiem i sielską idyllą. Zarysowany szkic relacji między kulturą 
rozrywki a wychowaniem młodych Czartoryskich na obywateli przynosi nowe zrozumienie oddziaływania 
publicznego ogrodów. Letnie pobyty w ogrodzie należy odczytać nie tylko jako poświęcone wypoczyn-
kowi, ale też jako czas przygotowania dzieci od najmłodszego wieku do przyszłej roli jako przywódców 
narodu, ‘pasterzy wojowników i rolników’. Kultura rozrywki była środkiem do asymilacji treści daleko 
ważniejszych i trudniejszych, a ogród krajobrazowy w rękach Czartoryskiej – kanwą, na której dokonywała 
się symboliczna wizualizacja czynów etycznie doniosłych.

POWĄZKI: SCHOOL OF FEELINGS AND HISTORY. EDUCATION OF THE CZARTORYSKI CHILDREN

Abstract

The article considers the Powązki garden and reconstructs the activities which took place there from its first season in 1772, to its 
destruction in the war of 1794. The garden was established by Princess Izabela Czartoryska (1746–1834) on the outskirts of Warsaw and 
functioned as the summer retreat for the Czartoryski family. Powązki should be considered as the first Polish landscape garden, even though 
the king Stanisław August Poniatowski begun the royal Łazienki in 1764. It took him however twenty years to arrive at a finished state. By 
then Powązki had already established itself as a major public space, the most celebrated one of thirty other landscape gardens which swiftly 
appeared in the vicinity of Warsaw. Not only was Powązki the first one in Poland-Lithuania, its dates of creation 1770–1771 predate the 
development of the French hameau and ferme ornée types, while the comparison with the English ornamental Woburn Farm shows Powązki 
as much richer in function and imaginative associations. While the fame of the garden as one the most beautiful Polish landscape gardens lived 
on, successive generations of scholars and biographers have denigrated it to the category of carefree abandonment in leisure, apparently cha-
racteristic of its owner and her waning world. This interpretation was complicated by the fact that Princess Izabela Czartoryska later established 
a second, even more famous garden in Puławy (1784–1834), her family estate 120 km from Warsaw, where she promoted patriotic themes 
and styled herself as the mother of the Polish nation, no less. Czartoryska’s family bridged the divide between leisure (Powązki) and patriotic 
virtue (Puławy) by promoting a myth of the sudden transformation, where one garden was created by an indulgent and empty-headed socia-
lite, while the other by a matron, founder of the first Polish national museum. The article focuses on the activities which went on in Powązki, 
in particular it reconstructs the educational efforts Princess Czartoryska directed towards her children: Teresa, Maria, Adam Jerzy, Konstanty 
and the youngest Zofia. This approach allows us to recreate the most elusive fabric of the garden, the intention of its use, where the activity 
actually dictates the visual form. The figures in the garden can be seen living in an aesthetically designed space, drawing simplicity from rustic 
huts, walking the artificial ruins, engaging in farming and gardening, and presenting verses from pastoral poetry in intimate, private theatricals. 
At this moment in time Princess Izabela Czartoryska had a complete control over the young characters, and was removed from the usual 
formal constraints of courtly life. It is evident that considering the very young age of the children, the visual language of gesture and the design 
of the landscape had to dominate. The eldest surviving son Adam Jerzy Czartoryski remembered his early years in Powązki as the happiest 
of his life. From 1772 he spent long summer months there with only his mother, his siblings and a small number of family friends for com-
pany. Princess Izabela Czartoryska set a precedent in publicly endorsing a Rousseau inspired model of an emotionally engaged mother. What 
is important, she created Powązki not only as a private Elysium, as Adam Jerzy remembered, but also as a space for public presentation, 
frequented by the king and open to the scrutiny of large numbers of the nobility, the inhabitants of Warsaw, and to anyone who procured an 
entry ticket for a private visit. In this perspective, the culture of leisure in Powązki shows itself as a mode of communication designed to 
present a coherent agenda, which was aimed as much at the wider public as at the Czartoryski children. Czartoryska’s garden connected the 
pastoral pursuits with historical analogies to Republican Rome and underpinned them with moralizing examples of virtue from the works by 
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Charles Rollin. In effect, Powązki revolved around a didactic programme, commented on principles of moral living, on the family’s role as 
enlightened citizens and on the current state of Poland. The ‘Powązki poets’ under the Czartoryski patronage – Adam Naruszewicz, Franciszek 
Karpiński and Franciszek Dionizy Kniaźnin placed the garden within the classical pastoral as a pleasant and virtuous place. They styled its 
adult inhabitants as enlightened shepherds protecting their flock of the nation. The children figured as the inheritors of their parents’ ideals. 
The poet Adam Naruszewicz presented the two year old Adam Jerzy as a wise Amor making wreaths to honour his male line, already at this 
young age learning appropriate attitudes in the language of symbols. Naruszewicz consciously based himself on the poetic imagery of Salomon 
Gessner, the most influential poet of the new pastoral. Gessner’s works not only took over the imagination of Polish poets, they were regarded 
as particularly useful for teaching children moral examples. Educators saw in them a suitable model for an exemplary relationship between 
children and their parents, a format for the expression of innocent feelings and as an endorsement of an ideal of living in nature as a source 
of happiness. Czartoryska favoured Gessner’s works above all others and most likely included them in the children’s performances of pastoral 
poetry. Adam Jerzy particularly enjoyed these private theatrical entertainments. They formed a part not only of his own upbringing but also 
that of his mother’s. During Izabela’s childhood in Wołczyn, her governess Madame Petit followed the influential educational theories of 
Charles Rollin, author of Traité des études, Histoire Ancienne and Histoire Romaine. Rollin was an advocator of a respectful and tender atti-
tude to children and an enthusiastic believer in the value of visualizations from ancient history. Madame Petit took over the charge of the next 
generation and used the same books and methods in their education, as she did with Czartoryska. Both Izabela and her husband Adam Kazi-
mierz attached a singular importance to the educational qualities of theatre and saw the art of public self presentation as a culturally construc-
tive form of communication. During the decade before the establishment of Powązki the Czartoryskis participated in the founding of the 
National Theatre and supported its short-lived activity. Izabela was an accomplished actress in her own right, Adam Kazimierz coached the 
actors in the art of expressive gesture, wrote plays for the public theatre and for the students of the School of Cadets. He encouraged his 
students to read and to visualize pastoral poetry and to assimilate its ideals of virtue. A drawing Izabela commissioned from her artist Jean 
Pierre Norblin demonstrates the primacy of gesture as a means of emotional exchanges in Powązki. Following the accidental death of the eldest 
daughter Teresa, the Princess chose to memorialize herself and the children in a mourning ritual. Only restrained gestures signify the interna-
lized emotions. Instead, the expressive strength of the presentation shifts onto the viewer, who needs to draw on his own experiences in order 
to identify himself with the subject and emotionally participate in the scene. This type of presentation falls into the theories of distanced, self-
conscious, and internalized expression promoted by Diderot and popularized by Rousseau, and shows the interactions in Powązki as highly 
stylized and emotionally charged exchanges. The children learned to imitate the Gessnerian pastoral ideal not only in theatrical visualizations; 
they were able to experience it directly. They lived in a little hameau in the pleasure grounds, each in a little modest cabin with a garden, 
while their mother inhabited a larger thatched log house. Czartoryska turned over half of the one hundred hectare estate into an arable farm 
and followed an example of her father Jan Jerzy Flemming and her grandfather Michał Czartoryski in an exemplary land management. The 
productive part of the ferme ornée entered the pleasure grounds. Sheep and cattle grazed near the cabins, while fishing in the ornamental lake 
combined the useful with the beautiful and presented a subject for paintings by Jean Pierre Norblin. The Czartoryski children visited the farms; 
they also learned to grow plants in their own gardens as part of their daily routine. While many contemporary writers praised the benefits of 
work in the garden for young children, Czartoryska added to gardening an emotional dimension. She taught her children to express their feelings 
through planting and to connect them with the attachment to people and to land. Emotional planting in Powązki became a form of communi-
cation which the family continued throughout their lives. Charles Rollin’s Histoires added a historically moralizing element to the Gessnerian 
ideal. Rollin associated the events of the past with personal qualities of people. His virtuous kings, generals and heroes in the times of peace 
invariably exchanged their swords for ploughs and vine knives and continued as shepherds of their people. For Adam Jerzy and his younger 
brother Konstanty these were the role models which they could enact, absorb and build on in a manner appropriate for their age. The design 
of Powązki extended the sphere of rural, pastoral associations by the introduction of the vernacular architectural elements and classical sculp-
tural references: Polish rustic cabins, Roman ruins, medieval buildings and classical statues of Pastoral Poetry, Virtue and Diana the Hunter. 
Deer roamed the place; their presence connected the new landscape garden with the Polish traditional estate. Czartoryska leased additional 
statues at the times of fêtes and engaged in performances involving laying the wreaths and garlands of flowers on altars of gratitude, in 
a manner reminiscent of compositions by Boucher, Greuze or Gessner. Paintings by Jean Pierre Norblin record a close identification of the 
inhabitants of Powązki with the imagined past: the figures touch the statue of Virtue and wander in the proximity of a classical tomb. The 
children drew naturally on the connection between the Polish vernacular, antiquity and the pastoral: the girls performed Polish dances dressed 
in Greek clothes; Adam Jerzy danced a cossack and played on arcadian bagpipes. The musical activities continued the associations with the 
ancients. Rollin argued, using historical examples, that teaching of music refined peoples’ characters and gathered individuals into a charitable, 
gentle and pious society. The background for the activities taking place in Powązki was a set of ruins in front of Czartoryska’s hut – identified 
here as the copies of the Arch of Septimus Severus, the column of Focas and the Temple of Vespasian and Titus. They were presented in 
a half buried state, just as they appeared at the time on Campo Vaccino in Rome. A short distance from the garden ruins stood a copy of the 
Theatre of Marcellus, a building which like the Roman original no longer functioned as a theatre, but contained stables and habitable rooms. 
Significantly there was no theatre building in Powazki, instead performances took place in open air. Rollin and eighteenth century historians 
endowed the performances sub Jove with qualities of simplicity and social equality characteristic of the Republican period. In contrast, the 
ruined remnants of the Imperial Rome commented on the temporal nature of the authoritarian rule, and together with performances on the 
grass pressed the message of the Czartoryski republican orientation. In this interpretation the visual programme of Powązki sets itself in oppo-
sition to the design devised by the king Stanisław August Poniatowski for the interiors of the royal castle which referenced the rule of Octavian. 
As Powązki functioned not only as a private retreat but a space open to the scrutiny of Warsaw and nobility from the whole Commonwealth, 
especially at the time of large scale theatrical productions, fetes, fairs and fireworks displays, these meanings received a public dimension. The 
‘entirely Polish and republican’ education the children, shows itself therefore as a matter of private and public concern. This article puts to rest 
the pervasive notion that the culture of leisure carried no other meanings than self-serving indulgence and entertainment. Instead, the garden 
shows itself as the public space intended partly as the exposition of the educational methods of bringing up children and the space visualising 
the family’s political orientation within, what’s important, leisurely activities.


