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WPROWADZENIE

Mark Laird wymienia trzy zasady konstytutywne dla koncepcji ogrodów
regularnych, zwanych też architektonicznymi, a w języku angielskim formal-
nymi {formal gardem)2. Pierwsza zasada polega na stosowaniu reguł rządzą-
cych architekturą przy komponowaniu przestrzeni otaczającej dom lub pałac.
Druga zasada sprowadza się do podporządkowania natury działalności czło-
wieka. Trzecia natomiast zakłada, że ogród jest kompozycją sztuczną Cechą
wspólną ogrodów formalnych bez względu na epokę była ich architektonicz-
na organizacja, której twórcą był architekt, a nie ogrodnik. Inaczej w okresie
dominacji parku krajobrazowego, kiedy to ogród stał się raczej terenem dzia-
łalności ogrodników. Powrót do tendencji formalnych, jaki zaczął się w XIX,
a osiągnął swą pełnię w wieku XX, był powrotem do sposobu kształtowania
przyrody według zasad architektonicznych. Dlatego też twórcy ogrodów for-
malnych z początku XX stulecia nazywali swe dzieła właśnie ogrodami archi-
tektonicznymi.

W historii polskiej sztuki ogrodowej odrzucenie zasad architektoniczne-
go kształtowania przyrody nigdy nie było zjawiskiem tak powszechnym jak

Niniejszy artykuł powstał w oparciu o pracę magisterską zatytułowaną Powrót do tenden-
cji formalnych w polskiej sztuce ogrodowej w latach 1880-1939, przygotowaną w Instytucie
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Bałusa.

M. Laird, Jardin a lafranęaise. L'art et la naturę, Paris 1993, s. 6.
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w krajach Europy Zachodniej. Przez cały XIX wiek toczono spory o wyż-
szość ogrodu regularnego bądź nieregularnego, dlatego tendencje formalne
uwidaczniające się w polskiej sztuce ogrodowej tego okresu nie tyle były po-
wrotem, co raczej kontynuacją dawnej tradycji, na którą nałożyły się napły-
wające z zagranicy nowe trendy w sposobie kształtowania przyrody. W dru-
giej połowie XIX wieku powstały na ziemiach polskich pierwsze instytucje
kształcące ogrodników zarówno w dziedzinie praktyki, jak i teorii3. Wtedy
to również zaczęto wydawać czasopisma propagujące nowości ogrodnicze,
przyczyniając się tym samym do poprawy nie najlepszego stanu rodzimego
ogrodnictwa4. Mimo że na pierwszym planie pozostawała właściwie aż do lat
trzydziestych XX wieku kwestia ogrodnictwa użytkowego, to stopniowo tak-
że artystyczne ukształtowanie ogrodu zyskało na znaczeniu.

Z uwagi na fakt, iż powrót do tendencji formalnych w polskiej sztuce ogro-
dowej nie był dotąd przedmiotem bliższych badań, podobnie jak i niezwy-
kle rozległy kontekst prezentowanego zagadnienia, niniejszy artykuł porusza
w istocie dwie kwestie. Z jednej strony jest to próba prezentacji powrotu do
regularnego kształtowania zieleni w wybranych krajach Europy Zachodniej
i Ameryki Północnej, a z drugiej spóźniony oddźwięk tych zjawisk w polskim
piśmiennictwie ogrodniczym. Małgorzata Szafrańska podkreśla bowiem, że
kluczem do poznania ogrodów dawnych są w szczególności „teksty o ogro-
dach, pisane (...) jako instrukcje, jako pochwały znanych dzieł lub wyrażają-
ce marzenia o nieistniejącym ogrodzie idealnym. (...) Gdy więc chcemy we-
drzeć się do wyobraźni tych, którzy setki lat temu zakładali ogrody, zrozu-
mieć, jak to robili, zobaczyć tamte realia, posłuchać dysput, poznać, co uwa-
żali za sukces, a co pozostało na uboczu kształtowania się stylu - otwórzmy
dawne księgi"5.

M. Jankowska, Warszawskie środowisko ogrodników planistów na przełomie XIX i XX
wieku, w: Architektura i urbanistyka XIX i początków XX wieku w krajobrazie historycznym
Królestwa Polskiego 1815-1914, Materiały Sesji PPPKZ i SKZ, Radziejowice, kwiecień 1989,
Warszawa 1992, s. 115-122; O szkole ogrodniczej przy warszawskim ogrodzie pomologicznym,
„Ogrodnik Polski" 1879. 6, s. 121-123.

4 Najważniejsze czasopisma: „Ogrodnik Polski" (1879-1905), dwutygodnik, wydawa-
ny przez Franciszka Szaniora, Edmunda Jankowskiego, Władysława i Józefa Kaczyńskich,
przekształcony w czasopismo „Ogrodnik" (1911-1939) pod redakcją Stanisława Schónfelda
i Stanisława Tylickiego, jako organ Warszawskiego Towarzystwa Ogrodniczego; „Ogrodnic-
two" (1898-1938) pod redakcją Józefa Brzezińskiego jako organ Towarzystwa Ogrodnicze-
go w Krakowie; „Pszczelarz i Ogrodnik" (1897-1905) pod redakcją Józefa Drege i Stanisława
Rutkowskiego, jako organ Towarzystwa Pszczelniczo-Ogrodniczego w Warszawie.

5 M. Szafrańska, Ogród renesansowy. Antologia tekstów, Warszawa 1998, s. 13.

116



TENDENCJE FORMALNE W SZTUCE OGRODOWEJ XIX WIEKU

Dorothee Imbert uważa, że tak jak nadmierny formalizm ogrodów baro-
kowych zrodził dążenie do swobody i naturalności w kształtowaniu przyro-
dy, tak też zdegenerowane parodie stylu malowniczego zainicjowały powrót
do racjonalności i idealizacji krajobrazu6. Choć przełom XVIII i XIX stulecia
zdominowany był przez parki krajobrazowe, formy geometryczne nie zosta-
ły nigdy całkowicie zarzucone7. Podobnie też odrodzenie formalizmu w XIX
wieku splatało się z ciągle żywymi tendencjami krajobrazowymi. Przez całe
XIX stulecie toczyła się dyskusja zwolenników i przeciwników ogrodu krajo-
brazowego wokół trzech podstawowych kwestii: stosunku architektury do na-
tury, historii do stylów i symetrii do asymetrii. Katharina Medici-Mall określa
tę debatę mianem rewolucyjnego dyskursu, który zaczął się pluralizmem sty-
lów, a skończył uwolnieniem od pojęcia stylu8.

Pierwsze przejawy powrotu do tendencji formalnych w ogrodach moż-
na zaobserwować już na przełomie XVIII i XIX wieku. Jeśli uznać, iż nurt
ogrodów krajobrazowych osiągnął formę najbardziej radykalną w naturali-
stycznych kompozycjach „Capability" Browna, to pierwszym powrotem do
formalizmu były odstępstwa wprowadzone przez jego następcę Humpreya
Reptona9. Repton, podporządkowując ogród zabudowie domowej, przywró-
cił mu funkcje użytkowe. Odsunął park od bezpośredniego sąsiedztwa domu,
a w jego miejsce wprowadził ponownie formy regularne. Pojawienie się oraz
stopniowo wzrastająca popularność kompozycji geometrycznych przybierały
różny zakres i miały kilka przyczyn. Namiętność zbierania kwiatów w XVIII
wieku wpłynęła na wydzielenie w ogrodzie krajobrazowym już w drugiej po-
łowie tego stulecia poszczególnych stref, takich jak park, pleasure ground
i flower garden10. Rabaty w ogrodach kwiatowych często zyskiwały formy
geometryczne i to nie tylko wokół domu, ale także w środku parku. Istotny
wkład przypisuje się także Reptonowi, popierającemu zasadę nieograniczo-
nego niczym wyboru stylu i Johnowi Claudiusowi Loudonowi, zalecającemu
stosowanie układów regularnych bądź nieregularnych w zależności od wiel-

6 D. Imbert, The Modernist Garden in France, London and New Haven 1993, s. 1-3.
7 K. Medici-Mall, Die Mathematik des idealen Vdlengartens, w: Neorenaissance - An-

spriiche an einen Stil. Zweites Historismus-Symposium Bad Muskan, red. W. Krause, H. Lau-
del, W. Nerdinger, Dresden 2001 (= Muskauer Schriften, t. 4), s. 239.

8 Tamże, s. 240-241.
9 J.D. Hunt, R Willis, The Genius of fhe Place. The English Landscape Garden 1620-1820,

London 1997, s. 31-33.
10 Medici-Mall (przyp. 7), s. 243-245.
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kości terenu". W swych projektach Loudon kierował się zasadą „godzenia
przeciwieństw" (reconciliation of opposites), co w praktyce oznaczało łącze-
nie w jednym założeniu przyrody uporządkowanej geometrycznie z fragmen-
tami odznaczającymi się przypadkową malowniczością12. W pierwszej poło-
wie XIX wieku elementy formalne wprowadził do ogrodów pejzażowych Pe-
ter Josef Lenne, ogrodnik króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV13. Erika
Schmidt wykazała, że około 1825 roku zrewidowane zostały zasady porządku
architektonicznego w niemieckiej sztuce ogrodowej14, dlatego też dziewiętna-
stowieczne niemieckie parki coraz częściej uznawane są za rozwiązania pre-
kursorskie w stosunku do dwudziestowiecznej architektonicznej sztuki ogro-
dowej. Schmidt zaproponowała pojęcie „cywilizowany ogród krajobrazowy"
(zivilizierter Landschaftsgarten) na określenie stylu, który charakteryzował
się dążeniami formalnymi i pojawił się w następstwie „klasycznego ogrodu
krajobrazowego" {klassischer Landschaftsgarteny5. Dieter Hennebo skłania
się jednak raczej ku koncepcji współistnienia w tym samym czasie wielu róż-
nych, często nawet konkurujących ze sobą, odmian stylu krajobrazowego.
Jego zdaniem, stosowane wówczas dzielenie ogrodów na strefy różniące się
funkcją i formą doprowadziło do zjawiska, które określił „zasadą formalnej
i funkcjonalnej integracji" (Prinzip formaler und funktionaler Integration)16.
Poszczególne komponenty ogrodu, jakkolwiek należały do różnych porząd-
ków stylowych, to jednak stanowiły równoważne elementy całego założenia.
Medici-Mall konstatuje, że w XIX wieku nie tyle wprowadzono nowe roz-
wiązania, co rozbudowano i wzbogacono zakres elementów kompozycyjnych
właściwych dla założenia ogrodowego, dzięki czemu pojęcie stylu zostało
uwolnione od konotacji historycznych i stało się typem17. W ten sposób oby-
dwa style ogrodowe, a właściwie typy - architektoniczny ogród geometrycz-
ny i naturalnie ukształtowany ogród krajobrazowy - stały się równoważne
i mogły występować obok siebie.

Tamże.
12 M.L. Simo. John Claadius Loudon: on Planning and Design for the Garden Metropolis,

„Journal of Garden History" 9, 1981, 2, s. 194.
13 D. Hennebo, Gestaltungstendenzen in der deulschen Gartenkunst des 19. Jahrhunderts,

„Die Gartenkunst" 4, 1992, l, s. 4-6.
14 E. Schmidt, Abwechselung im Geschmack. Raumbildung undPflanzenverwendung beim

Stadtparkentwurf Deutschland 19. Jahrhundert, Hannover 1984.
15 Tamże, s. 164.
16 Hennebo (przyp. 13), s. 10.
17 Medici-Mall (przyp. 7), s. 245-246.
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Funkcjonalizm a tendencje formalne w kształtowaniu zieleni

Carl Schorske pisze, iż w tradycji zachodniej ogród był zawsze lustrem,
odbiciem życia współczesnego, stąd przemiany w sztuce ogrodowej mogą
służyć do opisu ewolucji relacji między kulturą a społeczeństwem18. Ogród
w XIX wieku przestał być wyłączną własnością wyższych warstw społeczeń-
stwa. Postulując demokratyzację kultury, uznano, iż takie świątynie sztuki jak
muzea czy teatry powinny służyć wszystkim ludziom, przyczyniając się do
uszlachetnienia i wysubtelnienia życia publicznego. Podobną rolę w progra-
mie poprawy warunków rozwoju i życia, zwłaszcza niższych warstw społecz-
nych, odegrać miały ogrody i obszary zieleni miejskiej. Dlatego odejście od
swobody w kształtowaniu krajobrazu było w dużej mierze efektem dokonują-
cych się w XIX wieku przemian społecznych, które wpłynęły z kolei na pod-
kreślanie przede wszystkim funkcjonalnych aspektów ogrodów.

Gabriel Thouin, sporządzając w 1820 roku klasyfikację ogrodów, uznał za
kryterium podziału pełnioną przez ogród funkcję19. Thouin nie wartościował
różnych typów ogrodów, ale uporządkowanie i regularność przypisywał zało-
żeniom „praktycznym", zaś malowniczość ogrodom ozdobnym. Funkcjonal-
ne aspekty kształtowania zieleni stopniowo zaczęły dominować we wszyst-
kich typach ogrodów, od ogrodów prywatnych poczynając, poprzez parki pu-
bliczne, a na projektach całych miast-ogrodów kończąc. Przemiana ta wpły-
nęła w sposób zasadniczy na ich kształt i zajmowaną powierzchnię. Rozrost
miast i powstanie nowych społecznych instytucji wiązało się ze swoistą de-
mokratyzacją w projektowaniu krajobrazu20. Szybko wzrastające zaludnienie
w połączeniu z industrializacją i wynikającym stąd zanieczyszczeniem środo-
wiska stały się przedmiotem troski dziewiętnastowiecznych higienistów. Po-
wrót do ujmowania przede wszystkim zieleni miejskiej w formy regularne
miał więc kilka przyczyn o charakterze społecznym: potrzeba zapewnienia
zdrowego trybu życia jak największej liczbie ludzi poprzez kontakt z przyro-
dą, rozwój sportów na świeżym powietrzu, pojawienie się nowych środków
transportu, wymagających szerokich i prostych dróg czy też konieczność roz-
dzielenia miejsca pracy od przestrzeni życiowej.

Powrót do architektonicznego kształtowania przyrody był więc bardzo
zróżnicowany: od pojedynczych elementów kompozycji do całych ogrodów

C. Schorske, Vienne fin de siecle: politiąue et culture, Paris 1983, s. 263.
19 A. Ponte, Public Parks in Great Britain and the United States: From a ,, Spirit of the Pla-

ce " to a ,, Spirit of Civilization ", w: The History of Garden Design. The Western Tradition from
Renaissance to the Present Day, red. M. Mosser, G. Teyssot, Cambridge Mass. 1991, s. 377.

E. Barlow Rogers, Landscsape Design. A Cidtural and Architectural History, New York
2001, s. 311-313.
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regularnych. Aspekty funkcjonalne w XIX wieku, mające niewątpliwie nie-
zwykle istotne znaczenie zwłaszcza dla koncepcji zieleni miejskiej, nie były
jednak naczelną zasadą estetyczną jak stanie się to w dobie modernizmu. Pro-
jekty zarówno parków publicznych jak i ogrodów prywatnych cechował bez-
sprzeczny eklektyzm, a ich funkcjonalizm przybrany był zawsze w rozmaite
kostiumy historyczne21.

TENDENCJE FORMALNE W POLSKIM PIŚMIENNICTWIE O OGRODACH

Badania prowadzone nad polską sztuką pokazują że tendencje formalne
w kształtowaniu ogrodów nigdy nie zostały w zupełności zarzucone22. Przez
cały XIX wiek w piśmiennictwie o ogrodach przeplatały się dwa ideały for-
mowania przyrody: regularny i krajobrazowy. Początek XIX wieku zdomino-
wany był oddziaływaniem ogrodów angielskich, które propagowała w Polsce
Izabela Czartoryska w swym dziele Myśli różne o sposobie zakładania ogro-
dów. Niemniej jednak coraz liczniej pojawiały się już wówczas publikacje,
mające ambicje historycznego i całościowego przedstawienia sztuki ogrodo-
wej, w których prócz malowniczego ujęcia przyrody wychwalano także zale-
ty kompozycji regularnych23. Istniejący pluralizm stylowy, w ramach którego
nastąpił renesans geometrycznego ujmowania przyrody, z jednej strony był
odbiciem trendów obecnych w europejskiej i północnoamerykańskiej sztuce
ogrodowej, ale z drugiej wynikał z utożsamiania założeń regularnych z pol-
skim stylem narodowym.

W 1882 roku opublikowano w „Ogrodniku Polskim" artykuł Hermanna
Jaegera Istota i cele sztuki ogrodniczej, w którym autor wskazywał na kilka
istotnych dla sztuki ogrodowej faktów. Pod nazwą ogrodnictwa artystyczne-
go, łączonego dawniej z symetrią stylem włoskim lub francuskim, rozumiał
Jaeger sztuczny system hodowli roślin ozdobnych i kierowanie się wzglę-
dami artystycznymi w kształtowaniu natury. „Właściwą sztuką ogrodniczą

21 Tamże, s. 319.
99 G. Ciołek, Ogrody polskie, oprać, i uzup. J. Bogdanowski, Warszawa 1978, s. 133, 175,

198; L. Majdecki, Historia ogrodów, Warszawa 1978, s. 644-666, 708-716; M. Szafrańska,
Ogród polski w XIX wieku. Antologia tekstów, Warszawa 1998.

9 "\
~ S. Wodzicki, O wpływie oświaty ludu na ogrody, a nawzajem o wpływie ogrodów na oby-

czaje i szczęście domowe. „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim
połączonego" 3, 1818, s. 69-91; K. Brodziński, Kurs estetyki czytany w byłym Uniwersytecie
Warszawskim, w: Pisma, t. VI, Poznań 1873, s. 211-218; M.B. Stęczyński, Okolice Galicji,
Lwów 1847, Sr, 101-106; E. Helleniusz, Kilka rysów i pamiątek, Poznań 1860, s. 311-312. Por.
też: Szafrańska (przyp. 22).
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(...) [jest] ogrodnictwo plastyczne (bildende Gartenkunsf), sztuka kształtująca
pewną przestrzeń w danych granicach, podług pewnej oznaczonej myśli"24.
Jaeger uważał, że ogrodnictwo krajobrazowe nie wyczerpywało całości sztuki
ogrodowej, zwłaszcza w obliczu coraz liczniej powstających ogrodów regu-
larnych. Ogrodnictwo jako sztuka łącząca pierwiastek architektoniczny i pla-
styczny, z architektury czerpie „ścisłe zachowanie praw symetrii, wszakże
z przejściami do linii falistej", z malarstwa kraj obrazowego natomiast „zasadę
idealizowania przyrody" i wreszcie z malarstwa kwiatowego „sztukę porząd-
kowania ogrodów wedle praw harmonii, (...) rozdzielania pojedynczych ro-
ślin, według wzrostu i postaci kwiatów"25. Ponadto ogrodnictwo bliższe było
architekturze za sprawą użytych środków i materiałów. Koncepcja ogrodu
jako miejsca łączącego przyrodę ukształtowaną regularnie z partiami natural-
nymi była powszechna w polskim piśmiennictwie ogrodniczym na przełomie
XIX i XX wieku. Według Teofila Ziemby ogród, będąc idealnym połączeniem
natury i sztuki, miał spełniać nie tylko funkcje użytkowe, ale i estetyczne26.
W 1913 roku Edmund Jankowski pisał podobnie, że nowoczesny styl kształ-
towania ogrodów ma opierać się na połączeniu architektury z naturą, a także
czerpaniu ze stylów dawnych: krajobrazowego i geometrycznego27. Nadrzęd-
ną zasadą przy projektowaniu ogrodów jednak miała być ich użyteczność,
przejawiająca się w tworzeniu udogodnień dla korzystających z ogrodów lu-
dzi i dostosowywaniu kompozycji do warunków otoczenia. Na nieprzejedna-
nego orędownika ogrodów regularnych wyrósł na początku XX wieku Stani-
sław Goliński, który pisał w 1905 roku, że sztuka ogrodowa po okresie domi-
nacji ogrodów francuskich uległa wypaczeniu28. Myśl tę rozwinął najdobitniej
w swym artykule Estetyka ogrodu19. Goliński, dostrzegając w historii sztuki
ogrodowej swoistą prawidłowość w przechodzeniu od form regularnych do
swobodnych i na odwrót, nie pozostawił wątpliwości, że tylko formy regular-
ne były właściwe kompozycjom ogrodowym. Dla podkreślenia tego faktu za-
mieścił nawet stosowny wykres, obrazujący okresy upadku i świetności sztuki
ogrodowej. Najdoskonalsze kształty miały: rzymski ogród Pliniusza, ogrody
wersalskie i rokokowe, a w czasach współczesnych miasta-ogrody. O ogro-

H. Jaeger, Istota i cele sztuki ogrodniczej, „Ogrodnik Polski" 1882, 6, s. 136.
25 Tamże, s. 180-181.
26 T. Ziemba, Estetyka praktyczna, cz. I, Lwów 1892, s. 27^-2.
27 E. Jankowski, Parę uwag o planowaniu ogrodów, „Ogrodnik" 1913, 21, s. 333-334

i 1913, 22, s. 350.
28 S. Goliński, Piśmiennictwo ogrodnicze, „Ogrodnictwo" 1905, 2, s. 58.

S. Goliński, Estetyka ogrodu, „Architekt" 1912, 1, s. 2-10; Przedruk w: „Ogrodnik"
1913, 32. s. 506-508 i 1913, 33, s. 519-523.
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dach krajobrazowych Goliński pisał, że: „ogród staje się «Landschaftem»,
który w Niemczech dochodzi do form doszczętnie zwyrodniałych"30. Dosko-
nałymi przykładami zharmonizowania ogrodów z architekturą były w opi-
nii Golińskiego starożytne ogrody Rzymu, włoskie ogrody epoki Odrodze-
nia, a później siedemnastowieczne ogrody francuskie i angielskie, tworzące
jedną linię kompozycji dzięki wykorzystaniu okolicznych widoków. Podob-
ne racjonalne podejście było niezbędne przy budowie współczesnych osiedli
domów z ogrodami. Tak radykalne odejście od ogrodu krajobrazowego, jakie
prezentował Goliński, nie było jednak typowe dla polskich teoretyków ogro-
dów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego pogłębiało się coraz bar-
dziej znaczenie funkcjonalnych aspektów ogrodów i roli, jaką miały spełniać
w poprawie warunków życia. Praktyczność i użyteczność stopniowo stawa-
ły się równorzędne z walorami estetycznymi. Władysław Kubik pisał w 1920
roku, że już wiele lat przed wojną rozwinęła się za granicą moda na dawne
sztuczne style urządzania ogrodów31. Znudzenie stylem ogrodów angielskich
i chęć przywrócenia ogrodnictwa sztuce przyczyniły się do powrotu do wzo-
rów i zasad tworzenia dawnych ogrodów włoskich, francuskich i angielskich.
Stworzono w ten sposób tak zwany „styl mieszany". Nawiązanie do dawnych
geometrycznych wzorów renesansowych w połączeniu z nowoczesnymi do-
datkami tworzyło jednak, jego zdaniem, często nazbyt ozdobną całość. Ku-
bik uważał, że ogrodnictwo ozdobne powinno przejawiać się nie w nadmia-
rze ozdób, lecz w artystycznym zespoleniu wszystkich komponentów ogrodu.
Doskonałość założenia dostrzegał on w odpowiednim rozplanowaniu terenu,
umiejętnym i rozważnym doborze roślin, a nade wszystko w zachowaniu cha-
rakterystycznego piękna rodzimej przyrody. Również Stefan Rogowicz uwa-
żał, iż monumentalny styl Le Nótre'a nie mógł utrzymać się w dobie moderni-
zmu, tak przez swą nadmierną sztuczność, jak i z uwagi na ogromne nakłady
finansowe, niezbędne przy tego typu realizacjach. Ogrodnik powinien wybie-
rać z natury elementy piękne „i odtworzyć je przez swą sztukę w ogrodzie, ale
bynajmniej nie powinien kopiować jej tworów"32. Nowoczesny ogród miał
być połączeniem założenia geometrycznego z pejzażowym, przy uwzględnie-
niu walorów rodzimego krajobrazu i narodowej tradycji. Niezwykle istotna
dla rozwoju współczesnego ogrodnictwa była, zdaniem Rogowicza, dokonu-
jąca się demokratyzacja ustroju społecznego33. Każdy typ i rodzaj ogrodu no-

30 Tamże, s. 2.
31 W. Kubik, Ogrodnictwo w Nowej Polsce, Lwów 1920, s. 151.

S. Rogowicz, Ogrodnictwo piękne, „Przegląd Ogrodniczy" 1926, 2, s. 41-45.
ii

Tenże, O nowych kierunkach w sztuce ogrodnictwa pięknego, „Ogrodnik" 1933, 15-16,
s. 1-4.
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woczesnego miał ściśle określone przeznaczenie, z którego wypływała jego
racjonalna budowa, a z niej wyłaniało się jego istotne piękno. Sztuka ogrod-
nictwa pięknego miała więc ponownie zostać związana z architekturą pod
względem idei i formy. W architekturze ogrodów, tak jak w architekturze no-
woczesnej, kanonem obowiązującym stała się bowiem celowość.

W drugiej połowie XIX wieku w polskim piśmiennictwie ogrodniczym
pojawiła się idea ogrodu regularnego, a więc założenia, któremu kształt miał
nadawać człowiek, a nie przyroda, i to zgodnie z zasadami architektonicz-
nymi. Przykłady dawnych ogrodów formalnych, krajowych i zagranicznych,
a w szczególności twórczość Andre Le Nótre'a, stawiano jako wzór i idealne
miejsce nauki sztuki ogrodowej34. Nie pochwalano jednak nadmiernej sztucz-
ności i ozdobności, a jedynie racjonalność reguł, według których zakładano
nowożytne ogrody regularne. Zarówno tradycja historyczna, jak i wymogi
ówczesnych warunków życia wpłynęły na postulaty komponowania całych
zespołów zieleni miejskiej i dostosowywania ich do otoczenia. Kluczowym
czynnikiem dla dokonujących się przemian stała się „celowość". Nowo po-
wstające założenia miały być przede wszystkim użyteczne dla jak największej
liczby ludzi, żyjących w nowych warunkach rozwoju gospodarczego i cywili-
zacyjnego. Rodząca się sytuacja wpłynęła tym samym na różnicowanie ogro-
dów na prywatne i publiczne, których cechą wspólną było jednak regularne
rozplanowanie przestrzeni.

KONCEPCJA PARKU PUBLICZNEGO

Oksfordzki słownik sztuki ogrodowej wyróżnia trzy typy parków publicz-
nych: udostępnione szerokiej publiczności ogrody i promenady królewskie,
tak zwane Yolksgdrten i właściwe parki publiczne z udogodnieniami stosow-
nymi do potrzeb mieszkańców uprzemysłowionych miast35.

Promenady dostępne dla szerokiej publiczności budowano już w XVII
wieku, czego przykładem jest choćby Tiergarten otwarty dla berlińczyków
w roku 164936. Popularność, jaką zyskiwały takie założenia w miastach fran-
cuskich, sprawiła, że już w połowie XVIII wieku promenady stały się nie-

34 W. Nawrocki, Ogród Posadowski, „Ogrodnik Polski" 1886, 13, s. 297-299; A. Michal-
ski, Ogrodnictwo miasta Paryża, „Ogrodnik Polski" 1899, 20, s. 466-467; Z. Hellwig, Ogrody
Hampton Courfu, „Ogrodnik" 1925, 5, s. 118-121.

35 The Oxford Companion to Gardens, red. P. Goode, M. Lancaster, S. Jellicoe, G. Jellicoe,
Oxford-New York 1986, s. 456.

36 Tamże.
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odzownym elementem każdego nowo zakładanego miasta. Niejednokrotnie
promenady tworzono w miejscach dawnych miejskich fortyfikacji, jak na
przykład we Frankfurcie nad Menem, Karlsruhe czy Mannheim. W 1766 roku
cesarz Józef II udostępnił poddanym wiedeński Prater. Po Rewolucji Francu-
skiej ogrody będące własnością arystokracji i kościoła już nie tylko udostęp-
niano, ale i zamieniano na przestrzeń publiczną. W Polsce podobne zmiany
pojawiły się nawet wcześniej, gdyż Ogród Saski został otwarty dla publiczno-
ści już w roku 1729, a Ogród Krasińskich w 17 6 8 37.

Drugim rodzajem parku publicznego były zakładane przede wszystkim
w Niemczech tak zwane Volksgćirtenn. Podstawy koncepcji tego typu założe-
nia sformułował C.C.L. Hirschfeld w piątym tomie Theorie der Gartenkunst
(1785). Yolksgarten miał być miejscem spotkań różnych klas społecznych,
gdzie w otoczeniu natury umieszczano przedmioty, utrwalające historię ludu
(Volk) i jego czynów. W przeciwieństwie do promenad miejskich, na terenie
Yolksgarten znajdowały się budynki, w których eksponowano obrazy histo-
ryczne, posągi bohaterów i inne monumenty, upamiętniające ważne dla naro-
du wydarzenia.

Koncepcja właściwego parku publicznego narodziła się jednak w Wiel-
kiej Brytanii, a za jej twórcę i animatora uważa się Johna Claudiusa Loudo-
na39. Istotą parków publicznych według niego była nie tyle piękna sceneria
dawnych parków krajobrazowych, co świeże powietrze i pozbawiona zanie-
czyszczeń przestrzeń stworzona w granicach szybko powiększającego się no-
woczesnego miasta. XIX stulecie było okresem bardzo gwałtownego i nie-
kontrolowanego rozrostu miast, dokonującego się głównie poprzez włączanie
w ich obręb coraz szerszych terenów podmiejskich. Idea parku publicznego
zrodziła się w tych warunkach jako odpowiedź na narastające problemy zwią-
zane z rozwojem urbanistycznym i utrzymaniem higieny. Za pierwszy park
publiczny uchodzi Birkenhead Park otwarty w Liverpoolu w roku 1847, pro-
jektu Josepha Paxtona40. Centralną część parku zajmowały: ogród botanicz-
ny, sprzyjający praktykom edukacyjnym, jezioro o nieregularnym kształcie
i rozległe połacie trawników. Tereny otaczające Park przeznaczono na zabu-
dowę mieszkalną, dzięki czemu mieszkańcy zyskali prócz ogródków przydo-
mowych także bezpośredni dostęp do ogrodu publicznego. Nowatorstwo pro-
jektu Paxtona przejawiało się w próbie całościowego ujęcia różnych typów
ogrodów w jednym założeniu i w sposobie finansowania przedsięwzięcia.

Ciołek (przyp. 22), s. 180.
The Oxford Companion ... (przyp. 35), s. 456^-57.
Ponte (przyp. 19), s. 373-386; Simo (przyp. 12), s. 184-201.
Barlow Rogers (przyp. 20), s. 318-319.
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Pieniądze na budowę parku uzyskano dzięki sprzedaży działek otaczających
przyszłe założenie. Jakkolwiek Birkenhead Park nie był, ściśle rzecz ujmując,
pierwszym parkiem publicznym, to był jednak pierwszym tego typu założe-
niem, które powstało za pieniądze publiczne.

Koncepcja parku publicznego sięgała swymi korzeniami trzech źródeł:
osiemnastowiecznego parku krajobrazowego, tak zwanego pleasure garden
i ogrodu botanicznego, łącząc w jednym założeniu funkcje wszystkich tych
obiektów. Ogrody i parki publiczne miały propagować kulturę, poszanowa-
nie dla naturalnego piękna przyrody, a wreszcie edukować w zakresie bota-
niki41. Wspomniany już Repton sformułował koncepcję parku jako miejsca,
gdzie natura była udomowiona i poskromiona przez człowieka. Rozróżniając
Krajobraz (Landscape) od Ogrodu {Garden), stwierdził on, iż pierwszy ma
cieszyć oczy, drugi natomiast, jako przestrzeń ludzkiej działalności, właści-
wy był człowiekowi cywilizowanemu i wytwornemu42. Do osobnej kategorii
zaliczane są założenia typu pleasure garden, których najznamienitszym przy-
kładem był Vauxhall w Londynie43. Pleasure gardens były miejscami spot-
kań towarzyskich wyższych klas, gdyż pobierane tam opłaty za wstęp auto-
matycznie eliminowały uboższe warstwy społeczeństwa. W ogrodach takich
urządzano koncerty przy świetle księżyca, przedstawienia, pokazy sztucznych
ogni i bankiety na świeżym powietrzu. Oświeceniowe zainteresowanie nauką
zapoczątkowało natomiast rozwijane na masową skalę w XIX stuleciu bada-
nia botaniczne. Napływ nowych gatunków roślin z innych kontynentów w po-
łączeniu z międzynarodowym systemem klasyfikacji roślin zaowocowały or-
ganizacją coraz liczniejszych ogrodów i wystaw botanicznych, wydawaniem
czasopism i encyklopedii, poświęconych ogrodnictwu, wreszcie rozmaitymi
wynalazkami technicznymi, w rodzaju palmiarni czy szklarni44. Jednym z naj-
słynniejszych ogrodów botanicznych był z pewnością Królewski Ogród Bota-
niczny w Kew w Wielkiej Brytanii.

Obraz zagranicznych parków publicznych w polskim piśmiennictwie o ogrodach

Z uwagi na fakt, iż koncepcja nowoczesnego parku publicznego zrodziła
się i rozprzestrzeniała przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej i Sta-
nach Zjednoczonych, interesujące wydaje się prześledzenie recepcji tego zja-
wiska w polskim piśmiennictwie ogrodniczym.

41 Ponte (przyp. 19), s. 380.
42 Tamże, s. 376.
43 The Oxford Companion ... (przyp. 35), s. 441-442.
44 Barlow Rogers (przyp. 20), s. 315.
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W swej korespondencji z Londynu Bohdan Zaleski donosił, iż w parkach
angielskich wyróżnia się trzy podstawowe części: „ogromne trawniki (...),
bez kląbów [sic!] z krzewów ozdobnych; (...)pleasure ground(ozdobna prze-
strzeń miejsce rozrywki) - i (...) właściwy park"45. Część pierwsza była miej-
scem zabaw dzieci, tam też przeprowadzano drogi dla pieszych, konnych i po-
wozów. Pleasure gro wad przystrajano kwiatowymi kobiercami icarpet beds)
i roślinami ozdobnymi. Sytuowano tam także kwiatowe aleje (flower walks),
prowadzące do godnych uwagi miejsc w parku, przyozdobione symetrycz-
nie kompozycjami kwiatowymi, rozpościerającymi się na strzyżonych traw-
nikach. Podobnie nad wspaniałością angielskich parków publicznych rozwo-
dził się Gustaw Pol, podkreślając piękno i ogólne utrzymanie ogrodów przy
równoczesnym zastosowaniu wszelkich udogodnień dojazdy konnej46. Fran-
ciszek Szanior dostrzegając jeden z nieodłącznych elementów parku w „fali-
stych trawnikach", czyli sztucznie uformowanych pagórkach i pochyłościach,
wymienił jako źródło takiego rozwiązania projekt arboretum dla miasta Der-
by autorstwa Josepha Paxtona47. W rzeczywistości arboretum w Derby było
dziełem Loudona zrealizowanym w roku 1839, w którym zawarł on swo-
je podstawowe przesłanie, że ogród z najpiękniejszymi przykładami natury
może przyczynić się do rozwoju całej społeczności, podnosząc poziom inte-
lektualny klasy pracującej i wzbudzając między ludźmi, przynależącymi do
różnych stanów, wzajemny szacunek. Jakkolwiek pod względem stylowym
arboretum w Derby, będąc mieszaniną przestrzeni rozplanowanych architek-
tonicznie i swobodnie, nie wniosło niczego nowego do historii ogrodów, to
jako eksperyment społeczny odniosło niekwestionowany sukces, gromadząc
tłumy ludzi48. Szczególną popularnością cieszyło się w Polsce, zastosowane
pierwszy raz w Birkenhead Park, rozwiązanie dotyczące finansowania kosz-
tów związanych z nabywaniem ziemi pod przyszłe założenie i samą jego re-
alizacją. Jankowski, powołując się na wzory angielskie i amerykańskie, uznał,
że najlepszym sposobem finansowania parków Warszawy byłoby przeznacze-
nie zewnętrznej ich części, na długości całego obwodu, na działki budowla-
ne z ogrodami skierowanymi w stronę parku, których sprzedaż zapewniłaby
środki stosowne dla całego przedsięwzięcia49. Podobnie Teodor Chrząński
w artykule z roku 1901 przedstawił opis i plan parku w Łodzi własnego autor-
stwa, proponując wspomniany wyżej sposób finansowania założenia (il. I)50.

B. Zaleski, Korespondencja z Londynu, „Ogrodnik Polski" 1879, 8, s. 189.
G. Pol, Korespondencja z Londynu, „Ogrodnik Polski" 1894, 8, s. 184-187.
F. Szanior, Prawidła falistości trawników; „Ogrodnik Polski" 1892, 2, s. 36-39.
Barlow Rogers (przyp. 20), s. 318.
E. Jankowski, Do naśladowania, „Ogrodnik Polski" 1891, 9, s. 204-205.
T. Chrząński, Park leśny w Łodzi, „Ogrodnik Polski" 1901, 13, s. 317-320.
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W 1902 roku Antoni Urbańczyk, opisując ogrodnictwo angielskie, poświę-
ca obszerny passus tamtejszym parkom publicznym51. Tym, co przyciągnęło
jego uwagę w szczególności były liczne, godne pochwały rozrywki dostępne
w angielskich parkach, takie jak gra w piłkę, kąpiele w parkowych jeziorach
czy pływanie łódkami. Inną jakże pożądaną cechą angielskich ogrodów była
ich dostępność dla wszystkich warstw społeczeństwa. Urbańczyk chwalił pu-
bliczne przeznaczenie tych założeń, które pozwalało na wiele swobody w spę-
dzaniu czasu wolnego, o czym świadczy choćby to, iż „gdy się komu sprzy-
krzy chodzenie po drogach, chodzi po trawnikach, gdy braknie miejsca na
ławkach, siada lub kładzie się w różnych pozach na trawie"52. Ten sam temat
w odniesieniu do stanu polskiego ogrodnictwa podjął prawie dwadzieścia lat
później Kubik pisząc, iż angielskie parki publiczne miały przede wszystkim
charakter użytkowy, to znaczy „przyjęto zwyczaj chodzenia po trawie, oglą-
dania pięknych drzew, krzewów i kwiatów z bliska, a ludność może swobod-
nie położyć się na trawie"53. W Polsce podobne założenia nie miały jednak
szans na realizację z uwagi na ograniczoną liczbę parków publicznych w ogó-
le, ale przede wszystkim ze względu na „rozpowszechniony nieporządek i nie
poszanowanie roślin"54.

A. Urbańczyk, Ogrodnictwo angielskie, „Ogrodnik Zawodowy" 1902, 5, s. 76-81.
Tamże, s. 78.
Kubik (przyp. 31), s. 157.
Tamże.
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Historia angielskich parków publicznych sięga omówionych wyżej postu-
latów Loudona i ich praktycznych realizacji w postaci Birkenhead Park w Li-
verpoolu. Od samego początku park Paxtona był pomyślany jako teren służą-
cy uprawianiu sportów i spędzaniu wolnego czasu w otoczeniu przyrody. Nie-
uchronnie przy realizacji tego typu założeń pojawił się problem pogodzenia
w planie parku piękna i malowniczości przyrody z terenami służącymi sze-
roko propagowanej aktywności fizycznej. Fundatorzy parków coraz częściej
jednak przedkładali regularnie ukształtowane boiska nad fragmenty krajobra-
zowe. Warunkiem konkursu rozpisanego w 1840 roku na dwa parki w Man-
chesterze było zawarcie w ich planach gimnazjum, terenu służącego łucznic-
twu i grze w kręgle55. W odpowiedzi na dylemat, jak włączyć przestrzeń, słu-
żącą szeroko pojętej aktywności fizycznej, w obszar, będący miejscem przy-
jemności wizualnej i zainteresowań botanicznych, wypracowano dwa stano-
wiska: część projektantów opowiadała się za połączeniem różnych funkcji
parku w jednym założeniu, a pozostali za ich rozdzieleniem56. Publiczna natu-
ra parków miała przejawiać się w licznych miejscach wypoczynku, takich jak
ławki czy fontanny z pitną wodą, a wreszcie w tak istotnym unowocześnieniu,
jakim były toalety publiczne, zainstalowane już w arboretum w Derby57. Parki
publiczne, jako alternatywa w stosunku do gospód i tawern, miały zachęcać
do zdrowego i moralnego stylu życia. Dlatego, przestając być tylko ozdobą
miast, służyły parki uprawianiu sportów i aktywnemu spędzaniu czasu wolne-
go, a także podnoszeniu poziomu intelektualnego za sprawą lokowanych tam
ogrodów botanicznych, bibliotek oraz muzeów sztuki i historii naturalnej.

Kolejnym krajem, którego parki publiczne opisywano w polskim piśmien-
nictwie ogrodniczym, były Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W roku
1888 Piotr Hoser pisał o Central Parku jako o niewątpliwym cudzie świa-
ta znanym w Europie z opisów i planów58. Hoser doceniał w parkach ame-
rykańskich - Central Park w Nowym Jorku, Fairmount Park pod Filadelfią
- zarówno walory estetyczne, jak i funkcjonalne: drogi dla wozów, konnych
i pieszych oraz liczne miejsca służące zdrowiu i przyjemnemu spędzaniu cza-
su wolnego. Chrząński zwrócił natomiast uwagę na wykorzystanie w parkach
amerykańskich trawników jako terenów do gier, zabaw i spacerów, a także
wielką swobodę pozostawioną przebywającym tam ludziom. „Są to przyjem-
ności, na które nasza miejska ludność długo jeszcze oczekiwać musi, spo-
dziewać się jednak należy, że wraz z rozwojem ogrodnictwa doczeka się tej

55 Barlow Rogers (przyp. 20), s. 323.
56Ponte (przyp. 19), s. 381.
57 Barlow Rogers (przyp. 20), s. 324.
58 P. Hoser, Czym jest Ameryka, „Ogrodnik Polski" 1888, 2, s. 25-27.
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miłej swobody na łonie natury"59. Urbańczyk podkreślał odrębność ogrodnic-
twa amerykańskiego od tradycji europejskiej. Omawiając działalność Olm-
steda, pisał, że projektowane przez niego założenia, sięgające swymi korze-
niami ogrodnictwa angielskiego, odznaczają się jednak brakiem dekoracyj-
ności i osiąganiem efektów tylko za pomocą grupowania drzew i krzewów60.
Ścieżki i drogi były rzadkością a wprowadzano je wyłącznie tam, gdzie było
to niezbędne. Pewną dekoracyjnością odznaczał się tylko sposób zdobienia
kwietników. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, parki miejskie w Stanach
Zjednoczonych zakładano dla wygody i użyteczności mieszkańców. Wśród
najznamienitszych amerykańskich parków ludowych wymienia Urbańczyk
Central i Prospect Park w Nowym Jorku, Fairmount Park w Filadelfii, Central
Park w Bufflo i Franklin Park wraz z całym systemem parkowym w Bosto-
nie. W parkach tych odbywały się uroczystości narodowe, zebrania różnych
towarzystw, a także gry i zabawy dzieci. Park dzielono z reguły na różne czę-
ści, z których każda miała nieco inne przeznaczenie. Strefę, gdzie domino-
wał nastrój poważny, wzbogacano pomnikami ludzi światowej sławy, część
przeznaczoną dla młodzieży przyozdabiano kwiatami, obeliskami i fontanna-
mi, na obszarze zabaw dzieci ustawiano karuzele, a w jeszcze innym zakątku
urządzano gry, „gdzie młodzi Jankesi zaprawiają się do sił fizycznych i popi-
sują swoją zręcznością"61. Szybki rozwój ogrodów amerykańskich miał być
zdaniem Urbańczyka wzorem dla Polski, gdzie przyrostowi mieszkańców nie
towarzyszył rozwój ogrodnictwa publicznego.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ruch wspierający ideę za-
kładania parków publicznych był bardzo silny już około połowy XIX wieku62.
Brak zieleni w Nowym Jorku, podróże zagraniczne i zwiedzanie parków eu-
ropejskich przez liczących się obywateli miasta, w połączeniu z działalnością
organizacji charytatywnych, stanowiły podatny grunt pod zakładanie nowych
obszarów zieleni miejskiej dostępnych wszystkim mieszkańcom. Tworzenie
wielkich publicznych parków, podobnie jak publicznej edukacji i instytucji
służących upowszechnianiu kultury było wyrazem dominujących w Ameryce
wartości demokratycznych i dążeń do poprawy warunków życia całego spo-
łeczeństwa. Pierwszym parkiem publicznym w Stanach Zjednoczonych był
- zaprojektowany w 1858 roku przez Fredericka Law Olmsteda przy współ-
pracy Calverta Vaux, Central Park w Nowym Jorku. Olmsted, projektując dro-

T. Chrząński, Amerykańskie kwietniki, „Ogrodnik Polski" 1888, 16, s. 371-372.
60 A. Urbańczyk, Ogrodnictwo Ameryki Północnej, „Ogrodnik Zawodowy" 1903, 8-10,

s. 101-109.
61 Tamże, s. 104.
62 Barlow Rogers (przyp. 20), s. 311.
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gi i ścieżki dla Central Parku, czerpał inspirację z Birkenhead Park Paxtona,
gdzie po raz pierwszy zastosowano system oddzielnych dróg dla pieszych
i powozów63. Olmsted i Vaux byli także autorami wielu parków publicznych
w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie i Bufflo. Pod względem stylu projekty
Olmsteda nawiązywały raczej do idei ogrodu jako panoramy z sekwencją wi-
doków, przywołującej idyllę wiejskiej scenerii, niż miejsca będącego pewną
kreacją artystyczną64. Jednak najważniejszym osiągnięciem Olmsteda było,
zapoczątkowane w nowojorskim Central Parku, oddzielenie ruchu pieszych
od ruchu konnych i powozów oraz stworzenie systemu krzyżujących się bez-
kolizyjnie dróg, który znajdował się poniżej poziomu parku. Jakkolwiek pod
względem formalnym parki Olmsteda odwoływały się do tradycji kraj obrazo-
wej czy wręcz naturalistycznej, to w sposobie połączenia ich z organizmem
miasta, z ruchem miejskim były rozwiązaniami nowymi i pełnymi inwencji.

Źródłem inspiracji dla sposobów kształtowania i wykorzystania parków
publicznych było niewątpliwie także ogrodnictwo niemieckie. Szanior, po-
szukując wzorów dla parków stolicy, które stałyby się miejscami „rozbu-
dzenia poszanowania i zamiłowania roślin" podawał jako przykład berliński
ogród Humboldthain65. Jankowski, popierając propozycję założenia parku lu-
dowego na łąkach Skaryszewskich pod Saską Kępą, przytaczał jako dobry
wzór park ludowy (Volksgarteń) w Kolonii projektu Adolfa Kowalleka66. Ob-
rąpalska, relacjonując swe wrażenia z wizyty w ogrodzie publicznym w Dreź-
nie, pisze, iż znajdują się tam olbrzymie place sportowe, łąki do zabaw, a tak-
że tory dla cyklistów i samochodów67. W 1911 roku Albin Jachondowicz
w ogóle sprzeciwiał się traktowaniu parków i ogrodnictwa wyłącznie w cha-
rakterze użytkowym. Przykładów w zakresie udanego połączenia walorów ar-
tystycznych z funkcjonalnymi mieli dostarczyć twórcy niemieckich ogrodów:
Grossman, Mayenburg, Lauger, a zwłaszcza park miejski w Hamburgu pro-
jektu tego ostatniego, będący świadectwem postępu sztuki ogrodowej pojętej
jako artyzm68.

Oryginalną niemiecką koncepcją parku publicznego był Volksgarten, któ-
rego narodziny omówiono wyżej. Istotną rolę w przemianie niemieckich par-
ków miejskich odegrały Treptower Park, Humboldthain i Friedrichshain pro-

bi Tamże, s. 339.
64 Tamże, s. 337-351.
6" F. Szanior, O potrzebie założenia w Warszawie nowego parku i szkółek miejskich,

„Ogrodnik Polski" 1880, 21, s. 489-490.
66 E. Jankowski, Parki Ludowe, „Ogrodnik Polski" 1898, 7, s. 156.
67 J. Obrąpalska, Z podróży przez Łużyce. Drezno - Parki, „Ogrodnictwo" 1923, marzec,

s. 89-93.
68 A. Jachondowicz, Ogrodnictwo jako sztuka, „Ogrodnik" 1911, 30, s. 497-498.
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jektu Gustawa Meyera z lat 1860-1870, ze względu na regularnie rozplano-
wane powierzchnie sportowe i zabawowe69. Niemieckie parki publiczne stop-
niowo stawały się przestrzenią o coraz szerszym programie funkcjonalnym,
od terenów sportowych, placów zabaw, po zakątki widokowe i spacerowe.
Obszary przeznaczone do celów sportowych i rozrywkowych miały formy
geometryczne, często w kształcie hipodromu, wtopione w park krajobrazowy.
Rozwój towarzystw sportowych, propagowanie gimnastyki w szkołach i po-
pularność gier drużynowych na świeżym powietrzu, wymagały poszerzania
obszarów sportowych w parkach w postaci rozległych łąk, jak to miało miej-
sce choćby w Yolksgarten projektu Kowalleka w Kolonii. W Niemczech od
lat osiemdziesiątych XIX wieku krajobrazowe parki publiczne podlegały co-
raz silniejszej krytyce. Możliwość zabawy na trawnikach, a nie tylko ogląda-
nia z określonych punktów widokowych panoram i kobiercowych układów
kwiatów, stała się powszechną praktyką na początku XX wieku. Dodatkowo
zaznaczający się pod koniec XIX stulecia powrót do tradycji barokowej w ar-
chitekturze, również na polu kształtowania natury, przyczynił się do sięgnię-
cia po rozwiązania siedemnastowiecznych i osiemnastowiecznych ogrodów
architektonicznych. Barokowe kompozycje ogrodowe uznawano za dosko-
nałe przykłady połączenia w jedną całość obszarów parkowych pełniących
różne funkcje. Przykładem nawiązania do tej tradycji był wzmiankowany już
projekt parku miejskiego w Hamburgu Maxa Laugera z 1908 roku.

Wydaje się jednak, że najsilniejsze związki, a co za tym idzie i znajo-
mość trendów ogrodniczych, łączyły polskich teoretyków i twórców ogrodów
z Francją. W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że wielu spośród nich
przebywało i studiowało w tym kraju. Jankowski pisał, że razem z Szaniorem
przebywali w paryskiej Szkole Hodowli Drzew, którą ukończyli w 1874 roku.
„W szkole tej nie uczono nas teorji zakładania parków, ale Franciszek Szanior
przyglądał się uważnie wspaniałym parkom paryskim (...). To pewne, że nie
ucząc się trudnej sztuki zakładania ogrodów, posiadł ją i to w stopniu niezwy-
kłym"70. Szkołą o której pisze Jankowski, była najprawdopodobniej L'Ecole
d'Arboriculture et d'Horticulture de la Ville de Paris założona w 1868 roku
przez Alphonse du Breuila i Jeana Darcela71. Również Chrząński miał prze-

E. Schmidt, Stadtparks in Deutschland. Varianten aus der Zeit von 1860 bis 1910, „Die
Gartenkunst" 1, 1989, s. 108.

70 E. Jankowski, Franciszek Szanior, „Przegląd Ogrodniczy" 1928, 4, s. 115-116.
71 A. Dumerin, L'enseignement de l'horticulture et de l'architecture desjardins en France

au XIX siecle, w: EdouardAndre (1840-1911) unpaysagiste, botaniste sur les chemins du mon-
de, red. F. Andre, S. de Courtois, Paris 2001, s. 287-298.
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2. Edouard Andre, plan parku, „Ogrodnik Polski" 1880

bywać we Francji, tyle że w Wersalu72, gdzie w 1874 roku powstała L'Ecole
National d'Horticulture de Versailles, w której wykładowcą był Edouard An-
dre73. Za granicą studiował także Józef Drege, najpierw w Marienfeldzie pod
Berlinem, a później w Paryżu, gdzie wstąpił na wydział ogrodniczy Sorbo-
ny74.

W 1880 roku „Ogrodnik Polski" zamieścił rycinę i opis planu parku Edou-
arda Andre (ii. 2) jako pierwszy przykład z cyklu prezentującego najwspanial-
sze parki i ogrody ozdobne. Jakkolwiek całe przedsięwzięcie zakończyło się
na tym jednym artykule, to plan parku zaczerpnięty z wydanego rok wcześniej
traktatu Parcs et jardins niewątpliwie przybliżył twórczość Andrego. Szanior
pisał, że park ten był przykładem współczesnego stylu francuskiego, a jego
cechami charakterystycznymi były zręcznie wytyczone drogi i niewyszuka-
ne formy klombów7-. Szanior wyróżnił trzy części w strukturze planu: teren

11 „Ogrodnik Polski" 1883, L, s. 24.
73 Durnerin (przyp. 71).
74 Ś. P Józef Drege, „Ogród" 1908, l, s. 1-2.

F. Szanior, Plany parków i ogrodów ozdobnych, „Ogrodnik Polski" 1880, 13, s. 309-
310.
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położony bezpośrednio przed pałacem, ogród warzywny i park właściwy.
W pierwszej części od strony ulicy znajdował się ogród symetryczny uwy-
datniający architekturę pałacu. Ogród warzywny oddzielono od innych części
ścianą wysokich krzewów. Park właściwy z kolei opasany został drogą głów-
ną, wychodzącą sprzed pałacu i łączącą się z węższymi, bocznymi drogami,
prowadzącymi do różnych zakątków parku. W tym samym roku Szanior, pi-
sząc o potrzebie założenia w Warszawie nowego parku, podawał Sefton Park
w Liverpoolu, również projektu Andrego, jako przykład godny naśladowa-
nia76. Najistotniejszymi komponentami parku Andrego wydawały mu się: je-
ziora, kaskady, fontanny, sztuczne skały, ogród zimowy, pawilon meteorolo-
giczny, muzeum, restauracje, kioski i estrady dla muzyków, a nade wszystko
sposób finansowania założenia poprzez sprzedaż otaczających park działek.
Szanior uważał, że zapoczątkowana w arboretum w Derby tradycja falistych
trawników została ujęta w prawidła dopiero we Francji i to zarówno w odnie-
sieniu do parków, jak i mniejszych ogrodów77. Największe zasługi na polu
skodyfikowania omawianych rozwiązań miał położyć właśnie Andre.

Paryskie parki publiczne powstały w okresie przebudowy miasta przez ba-
rona Georges'a-Eugena Haussmanna78. Pod względem stylowym w okresie
Drugiego Cesarstwa dokonała się transformacja stylu angielsko-chińskiego
w uproszczony styl kraj obrazowy. Dwa królewskie laski łowieckie - Bois de
Boulogne i Bois de Vincennes - zostały przekształcone według planów Jeana-
Charles'a-Adolphe'a Alphanda w parki krajobrazowe, które służyć miały re-
kreacyjnym potrzebom paryżan. Uczniem Alphanda był Edouard Andre, któ-
rego projekty były już jednak przykładem style composite, czyli tak zwanego
stylu mieszanego, łączącego partie regularne z nieregularnymi. W 1879 roku
Edouard Andre opublikował traktat L 'art des jardins, będący próbą skodyfi-
kowania zasad kształtowania krajobrazu. Andre, preferując style composite,
łączył w swych projektach kompozycje geometryczne, najczęściej otaczające
architekturę, ze swobodnie wijącymi się układami dróg w części spacerowej,
oddalonej od budynku. Z twórczości Andrego wyłania się też koncepcja ogro-
du jako przejścia (transition) od natury do sztuki, od całkowitej swobody do
linii prostych, porządku i konstrukcji79.

Podsumowując doniesienia o stanie zagranicznego ogrodnictwa można
stwierdzić, że w Polsce były w zasadzie znane najnowsze osiągnięcia eu-
ropejskie i północnoamerykańskie w zakresie kształtowania parków. Stefan

Szanior (przyp. 65).
Szanior (przyp. 47).
Barlow Rogers (przyp. 20), s. 360-367.
G. Gromort, L'art des Jardins, Paris 1983, s. 379, 381.
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Makowiecki, omawiając w roku 1890 tendencje dominujące w kształtowaniu
parków w kraju i za granicą, stwierdził, że wciąż popularnością cieszyły się
niepraktyczne krzywe linie dróg i ścieżek80. Dokonując przeglądu czołowych
realizacji francuskich (Seine-et-Oise, parc Morainville, Maison-sur-Seine),
angielskich (Kew) i niemieckich (Tiergarten, Friedrichshain, Humboldthain,
Charlottenburg, Sanssouci), ze szczególnym uwzględnieniem zastosowa-
nych tam połączeń elementów regularnych i krajobrazowych, prezentuje się
on jako zwolennik i propagator powrotu do prostych dróg w parkach. „Żeby
zaś te nie utrudniały w stworzeniu pięknej całości, umieśćmy je przy brze-
gach parku, lecz nie pomijajmy takowych przez wzgląd na wygodę spaceru-
jącego"81. Makowiecki zwrócił również uwagę na inny interesujący aspekt
nowo powstających parków. Analizując mianowicie plan takiego założenia,
zauważa się, że różne części rozpatrywane oddzielnie stanowią plany mniej-
szych ogrodów albo też na ogólny plan parku składa się wiele ogrodów, peł-
niących różne funkcje. Artykuł Makowieckiego jest dobrym przykładem za-
równo znajomości stanu ogrodnictwa zagranicznego, jak i istotnych przemian
formalnych dokonujących się w tej dziedzinie sztuki. Zagadnieniami najczę-
ściej poruszanymi w kontekście przemian stylowych w parkach drugiej po-
łowy XIX i początku XX wieku były bowiem: problem całościowego ujmo-
wania komponentów ogrodu pełniących różne funkcje i rosnąca popularność
partii geometrycznych, wynikająca z ich przydatności w zaspokajaniu potrzeb
powiększającej się grupy użytkowników.

Przemiany stylowe w parkach publicznych a funkcjonał izm

Jak wspomniano już wielokrotnie wyżej, odejście od swobody w kształ-
towaniu parków łączyło się ściśle z koniecznością dostosowania ogrodów do
współczesnych warunków życia. W Polsce w pierwszej kolejności przedmio-
tem regulacji w parkach stały się linie dróg, umożliwiające bezkolizyjny ruch
pieszych, konnych i powozów82. Projektanci, chcąc uczynić parki integral-
nymi komponentami miast, stanęli przed koniecznością łączenia dróg parko-
wych z drogami miejskimi. W tym układzie kręte ścieżki dawnych parków
krajobrazowych, jako niepraktyczne, nieuchronnie traciły na popularności.
Szanior, projektując warszawski Park Skaryszewski (il. 3), dostosowywał
szerokość dróg dla różnych użytkowników83. Podobnie Chrząński, w opisie
i planie parku przeznaczonego dla miasta Łodzi (il. 1), zaznaczył, że aleje

u S. Makowiecki, Plany ogrodów, „Ogrodnik Polski" 1890, 21, s. 491.
1 Tamże, s. 492.
2 F. Szanior, Ogród Krasińskich, „Ogrodnik Polski" 1893, 18, s. 409—411.
3 Lak., Nowe parki miejskie, „Ogrodnik Polski" 1905, 10, s. 23 1-233.
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3. Franciszek Szanior, plan parku Skaryszewskiego w Warszawie, „Ogród" 1908

parkowe miały łączyć się z licznymi ulicami miasta84. Dlatego część przezna-
czoną na wystawy rozplanował Chrząński regularnie i zaopatrzył w trzy pod-
jazdy. W 1898 roku Antoni Zaleski, opisując ogrody Łodzi, wychwalał tam-
tejszy nowy Park Świętokrzyski projektu Chrząńskiego i Hosera85. Założenie
w stylu „modnym" miało służyć przede wszystkim wygodzie i przyjemności.
W tym też celu plan parku, prócz szerokich dróg, uwzględniał place zabaw dla
dzieci oraz kioski z pismami i wodą sodową. Koncepcję parku obowiązującą
na przełomie XIX i XX stulecia najlepiej streścił czołowy teoretyk polskiego
ogrodnictwa - Jankowski. Podstawy parku w Polsce powinny stanowić rozle-
głe słoneczne trawniki otoczone drogami zamykającymi się w idealny kształt
koła lub elipsy, prowadzące do celów drogi, odpowiednio dobrany materiał
roślinny bez nadmiernie skomplikowanych układów, strzyżone cisy i buksz-
pany, a wreszcie obecność budynków publicznego użytku86. W latach 20. re-
gulowanie dróg w parkach było już powszechnie przyjęte, o czym świadczą

Chrząński (przyp. 50).
A. Zaleski, Ogrodnictwo w Łodzi, „Ogrodnik Polski" 1898, 18, s. 428^33.
Jankowski (przyp. 27).
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słowa Kubika: „niegdyś, gdy panowała moda zakładania parków angielskich,
niektórzy ogrodnicy rysowali (...) krzywe drogi nawet w najbardziej uczęsz-
czanych ogrodach, przez które musi się często przechodzić i wskutek tego ro-
bić dalekie okrężne koła. (...) Na szczęście minął już okres takich ogródków
i dzisiaj żądamy plantacji dostosowanych do potrzeb życia, drogi prowadzimy
prosto i brukujemy je jak najlepiej"87.

Moralny i zdrowy tryb życia, do którego zachęcać miały różne sposoby
spędzania czasu w parkach publicznych, leżał także u podstawy populary-
zacji rozmaitych dyscyplin sportowych, zwłaszcza wśród młodzieży. W pla-
nach parków pojawiały się coraz częściej tereny stosowne do gier i zabaw,
w formie placów i boisk. W latach 1888-89 powstał w Krakowie park, zwany
Parkiem dr. Jordana, przeznaczony specjalnie dla dzieci i młodzieży, którego
program przewidywał liczne możliwości zabawy i uprawiania sportów, ale
w sposób sprzyjający także dobremu wychowaniu88. Plan ogrodu, autorstwa
Bolesława Małeckiego, obejmował place do gry w piłkę nożną, biegów, łucz-
nictwa i ćwiczeń gimnastycznych, oddzielne dla dziewcząt, chłopców i ma-
łych dzieci. Boiska i place zabaw, z reguły w kształcie hipodromu, prostoką-
ta lub koła stały się na początku XX wieku nieodzownym elementem niemal
wszystkich projektów parków89. W zakładaniu nowych parków publicznych
na przełomie stuleci przodowała Łódź90. Na zamówienie Wydziału Ogrodo-
wo-Leśnego Magistratu Łódzkiego Edward Ciszkiewicz opracował plan par-
ku, który miał zaspokoić zapotrzebowanie zarówno w dziedzinie edukacji bo-
tanicznej, jak i ruchu na świeżym powietrzu. Sam Ciszkiewicz, wymienia-
jąc cele przyświecające projektowi parku „Źródlisko" (il. 4), na pierwszym
miejscu stawiał pomoc w edukacji i poprawie kondycji fizycznej młodzieży91.
Stąd w planie parku uwzględniono dział naukowy, w postaci ogrodu bota-
nicznego i niezwykle już rozbudowany dział sportowy z dwoma placami dla
dzieci w kształcie koła i półkola, prostokątnym boiskiem z trybunami, trze-
ma kortami tenisowymi i dwiema kręgielniami. Wszystkie place wyposażo-

8/ Kubik (przyp. 31), s. 156.
88 E. Jankowski, O nowy park krakowski, „Ogrodnik Polski" 1 889, 5, s. 97-98; W. Bałus,

Kinder und Jugend im Volksgarten. Von den Anfdngen bis zur Entstehung des Reformparks,
„Die Gartenkunst" 13, 2001, s. 71.

QQ
Por.: Projekt parku im. A. Sikory w Cieszynie St. Rutkowskiego, w: „Ogród" 1910, 2, s.

19; Plan Parku Północnego dla miasta-ogrodu Ząbki St. i W. Zaykowkich, w: „Ogrodnik" 1913,
11, s. 184; Plan parku dla miasta Łodzi T. Chrząńskiego, w: „Ogrodnik" 1912, 31, s. 487; Plan
parku „Źródlisko" w Łodzi E. Ciszkiewicza, w: „Ogrodnik" 1917, 11, s. 159.

90 A. Zaleski, Ogrody miejskie Łodzi, „Ogrodnik" 1919, 18-22, s. 253-256; Parki Łodzi,
red. J. Mowszowicz, Łódź 1962.

91 E. Ciszkiewicz, Park miejski „Źródlisko" w Łodzi, „Ogrodnik" 1917, 11. s. 157-160.
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4. Edward Ciszkiewicz, plan parku „Źródlisko" w Łodzi, „Ogrodnik" 1917

no w schroniska od deszczu. Od początku XX wieku radykalnie zmniejszały
się obszary spacerowe, a znacznie wzrastała powierzchnia obiektów sporto-
wych. W planie warszawskiego Parku Traugutta (il. 5), opracowanego przez
Leona Danielewicza, regularne ukształtowanie zdominowało już całą prze-
strzeń92. Plan parku pozbawiony był niemal całkowicie typowo spacerowej
części charakteryzującej się krzywoliniowym prowadzeniem dróg. Domino-
wały tam natomiast boiska, które zamiennie służyły jako tereny wystawowe,
szerokie aleje symetrycznie obsadzane drzewami i promieniście rozchodzą-
ce się drogi. Od lat dwudziestych XX wieku parki publiczne wyposażano już
nie w pojedyncze miejsca zabaw i gier, ale w całe ich kompleksy z podzia-
łem na różne dyscypliny sportowe. O tym, jak wielką popularnością cieszy-
ły się tereny parkowe służące zabawom i sportom, może świadczyć przykład
Parku Kościuszki w Katowicach. W artykule z 1927 roku opisującym doko-
nane w parku unowocześnienia, podkreślano, że publiczność mogła leżeć na

92 S. Schónfeld, Park Traugutta, „Przegląd Ogrodniczy" 1925, 9, s. 294-299.
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5. Leon Danielewicz, plan parku Traugutta w Warszawie, „Przegląd Ogrodniczy" 1925

trawie, uszkodzenia zieleńców były znacznie rzadsze niż kilka lat wcześniej,
a co ważniejsze nie pobierano opłat za wstęp93. Przebudowa założenia pole-
gała na stworzeniu dwóch torów saneczkowych, stawu przeznaczonego na
ślizgawkę, placu z ławkami, łąki dla dzieci i łąki ludowej z placem zabaw.
W 1925 roku ogłoszono konkurs na artystyczne rozplanowanie Łazienek Kró-
lewskich. Zwycięzca konkursu, Jan Łebkowski, pisał, iż w nowym projekcie
należało podkreślić zarówno cele reprezentacyjne, jak i publiczny charakter
ogrodu, stąd oczywiście najistotniejszymi kwestiami były stosowne dla ko-
munikacji drogi oraz tereny zabaw i sportów94. Parki publiczne, zwane w Pol-

yj Park Kościuszki, „Ogrodnictwo" 1927, lipiec, s. 300-303.
94 J. Łebkowski, Projekt nowego rozplanowania Łazienek Królewskich, „Ogrodnik" 1928,

6, s. 103-106 i 1928, 7, s. 123-126.
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sce ludowymi, zyskały w latach dwudziestych XX wieku powszechne uzna-
nie jako najwłaściwsze miejsce uprawiania sportów95. Ludowy park gier i za-
baw miał być połączeniem parku z boiskiem, obramowanym przestrzenią dla
widzów, z dodatkowym schroniskiem przed deszczem, kioskami ze słodycza-
mi i owocami, ławkami, szerokimi, dobrze wyżwirowanymi alejami, przeno-
śnymi huśtawkami dla dzieci, ustawionymi na trawnikach, i placami do gier.
Walory edukacyjne, dostrzegane w założeniach parków publicznych i ogro-
dów botanicznych, w połączeniu z propagowaniem sportów w szkołach, zna-
lazły swe ukoronowanie w promowanej przez Stefana Rogowicza koncepcji
ogrodu dydaktycznego. Rogowicz podkreślał, że ogród dydaktyczny był za-
łożeniem o niezmierzonych zaletach wychowawczych, gdyż służyć mógł za-
równo nauce, jak i poprawie kondycji fizycznej wśród młodzieży96. Z uwagi
na przeznaczenie ogród taki dzielono na dwie części: dydaktyczną i sporto-
wą, nadając im formę bądź to geometryczną (działka botaniczna, duże i małe
boiska), bądź pejzażową (arboretum). Ogród, w którym młodzież spędzałaby
czas po odbyciu lekcji, miał być swoistą „szkołą pod gołym niebem".

Wprowadzenie do planów parków publicznych placów zabaw i boisk
wpłynęło zasadniczo na ich formę i charakter. Tereny te jako część parku
wielkomiejskiego miały służyć przede wszystkim dzieciom. Jednym z po-
stulatów pedagogiki oświeceniowej było dopuszczenie dzieci do kontaktu
z przyrodą. Hirschfeld, uznając ogród za idealne miejsce wychowywania i na-
uczania młodzieży, podkreślał konieczność zakładania ogrodów przy szko-
łach97. W ogrodach tych należało wypoczywać, zaznajamiać się z roślinami
i uprawiać sporty. Zainteresowanie wychowaniem dzieci i młodzieży w oto-
czeniu natury, które wysunięto na pierwszy plan w Oświeceniu, zbiegło się
w czasie z narodzinami ogrodów publicznych. Boiska sportowe włączono po
raz pierwszy w obszar parku publicznego w Birkenhead Park98. Na konty-
nencie północnoamerykańskim pomysł ten rozwinął Olmsted w nowojorskim
Central Parku. W Niemczech pierwsze boiska sportowe powstały w berliń-
skich Treptower Park i w nowej części Friedrichshain. Kompozycjom tym
nadawano zazwyczaj postać sportowej łąki w kształcie hipodromu. Ostatecz-
nym triumfem parku jako miejsca służącego zabawom i uprawianiu sportów
była koncepcja parku zreformowanego (Reformpark)99. Poszczególne części

H. Rumun, Ludowe parki zabaw i gier, „Przegląd Ogrodniczy" 1928, 5, s. 142-145.
S. Rogowicz, Ogrody dydaktyczne, „Ogrodnik" 1921, 19, s. 161-162 i 1921, 20, s. 173-

Bałus (przyp. 88), s. 66.
Tamże, s. 70.
G. Cranz, Der Reformpark in den Yereinigten Staaten (1900-1930), w: Die Gartenkunst
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tego nowego założenia zostały wyróżnione ze względu na wiek i płeć użyt-
kowników. Park zreformowany był w szczególności terenem, służącym upra-
wianiu sportów i gier oraz wszelkiej zorganizowanej aktywności fizycznej,
w związku z czym wyposażono go w stosowne do realizacji tego celu urzą-
dzenia. Przypisywanie tak absolutnie podstawowego znaczenia kulturze fi-
zycznej sprawiło, że plan parku zdominowały obiekty sportowe. Nowy park
dostępny był przez cały tydzień dla wszystkich mieszkańców miasta. Na jego
obszarze prowadzono również działalność pedagogiczną poprzez lokowanie
tam bibliotek i urządzanie odczytów, traktujących o sprawach publicznych.
Plan parku zreformowanego stał się ostatecznie przestrzenią ukształtowaną
architektonicznie. Miejsce centralne zajmowała obszerna łąka, a drogi i ścież-
ki ograniczono do minimum tak, by pozostawić jak najwięcej miejsca tere-
nom sportowym, zaś drzewa i krzewy użyto jedynie w formie „ścian", oddzie-
lających park od miejskiego otoczenia. Park zreformowany pojawił się na po-
czątku XX wieku w Stanach Zjednoczonych100, a następnie w Niemczech101.
Wojciech Bałus pisze, że w XX stuleciu zwyciężyła ostatecznie idea parku
zreformowanego, wolnego od jakichkolwiek poglądów ideologicznych, z wy-
jątkiem jedynie modernistycznej idei wyćwiczonego ciała102.

Aspekty funkcjonalne odegrały podstawową rolę w promowaniu regular-
nego ukształtowania parków. Polscy projektanci wprowadzali te same roz-
wiązania, które pojawiły się i cieszyły popularnością w parkach europejskich.
Zwiększony ruch i to już nie tylko pieszych, ale również konnych i powozów
wymagał szerokich, dobrze wybrukowanych dróg. Przykładanie szczególnej
wagi do fizycznego rozwoju młodzieży sprawiło, że żaden park publiczny
nie mógł obyć się bez placów zabaw i boisk sportowych. Koncepcja ogro-
du dydaktycznego ze ścisłym podziałem na część dydaktyczną i rekreacyjną,
a przede wszystkim możliwością codziennego zeń korzystania, była bardzo
bliska ideałom parku zreformowanego. Leberecht Migge -jeden z czołowych
propagatorów idei parku zreformowanego w Niemczech - twierdził, że park
powinien służyć czynnemu wypoczynkowi każdego dnia, a nie tylko od świę-
ta103. Jakkolwiek dążenie do stosowania elementów regularnych cieszyło się
uznaniem już na przełomie XIX i XX wieku, to pełnia powrotu do architek-

des Abendlandes, red. M. Mosser, G. Teyssot, Stuttgart 1993, s. 462-464; M. de Michelis, Die
griine Revolution: Leberecht Migge und die Gartenreform in Deatschland nach der Jahrhun-
dertwende, w: tamże, s. 411.

100 Cranz (przyp. 99).
101 de Michelis (przyp. 99), s. 405-416.
102 Bałus (przyp. 88), s. 73.
103 de Michelis (przyp. 99), s. 411.
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tonicznego ukształtowania parku przypada w Polsce dopiero na okres dwu-
dziestolecia międzywojennego. Wtedy to bowiem zrezygnowano ostatecznie
z przybierania parków, pełniących nowe funkcje i służących nowym celom,
w kostiumy historyczne na rzecz form najlepiej odpowiadających ich prze-
znaczeniom.

KONCEPCJA OGRODU DOMOWEGO

Wspomniane już wielokrotnie przemiany społeczne, polityczne, a w kon-
sekwencji także artystyczne, jakie dokonały się w XIX stuleciu, wpłynęły
istotnie na koncepcję prywatnego ogrodu domowego. Podobnie jak w przy-
padku parków, ogrody domowe miały stać się własnością powszechną, nie-
odłącznym otoczeniem domu nie tylko ludzi zamożnych, ale w szczególności
uboższych warstw społeczeństwa. Powrót do geometrycznego ujęcia przyro-
dy wynikał zatem i w tym przypadku zarówno z rosnącej popularności form
regularnych, jak i z przyczyn pozaartystycznych. Działki budowlane i tereny
przeznaczone pod założenia ogrodowe uległy na przełomie XIX i XX wieku
tak drastycznemu zmniejszeniu, że możliwość realizacji tradycyjnego ogrodu
krajobrazowego została znacznie ograniczona.

W poszukiwaniu polskiego stylu narodowego

Wraz ze wzrostem popularności tradycji narodowo-historycznej i poszu-
kiwań stylu narodowego na przełomie XIX i XX stulecia, coraz wyraźniej
dążono do zaakcentowania polskiej specyfiki w komponowaniu ogrodów.
W 1888 roku pojawiła się książka Edmunda Jankowskiego Ogród przy dwo-
rze wiejskim, o której Szafrańska pisze, że była aż do początków XX wieku
jednym z podstawowych poradników, traktujących o zakładaniu ogrodów104.
Jankowski umieścił tam przede wszystkim praktyczne wskazówki, dotyczą-
ce projektowania ogródka domowego. Podstawowymi komponentami takie-
go założenia miały być: kwaterowy ogród kwiatowy, sad, warzywnik, alpina-
rium i cieplarnia. Ponad dwadzieścia lat później Jankowski dalej propagował
podobne wzory pisząc, iż współczesne ogródki domowe tworzące miasta-
ogrody powinny nawiązywać do staropolskich ogrodów szlacheckich105. Gu-
staw Pol w 1913 roku zwracał uwagę na brak stylu i poczucia piękna w pol-
skim ogrodnictwie, podkreślając, że Francuzi i Anglicy stworzyli w ogrod-
nictwie style wiekopomne, współcześnie natomiast Niemcy pragnęli wypra-

Szafrańska (przyp. 22), s. 35; E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, Warszawa 1888.
Jankowski (przyp. 27).
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cować własny styl106. Ten ostatni nie zyskiwał jednak w jego oczach uzna-
nia. „Jest to tylko brawura, tupet, reklama dla zbytu zapisanej bibuły (...), bo
rzekomi twórcy rzekomo powstającego stylu przypuszczają że nowy styl da
się wykrzesać z zespołu dwóch poprzednio wspomnianych: geometrycznego
i naturalnego"107. Niemieckie ogrody w typie Farbengarten lub Bauerngar-
ten można było, jego zdaniem, uznać co najwyżej za propozycje, a nie nowy
styl. Niemniej jednak Pol przyznawał, iż niemieckie ogrodnictwo szybko się
rozwija, dlatego „czerpać z postępu obcych, nam niezasobnym, nie jest wsty-
dem, choćby w kierunku naśladownictwa ruchu modernistycznego"108. Pol
uważał, że jeden z motywów modernistycznych ogrodów niemieckich - Bau-
erngartenmotiv, który doprowadzić miał do stworzenia nowego stylu - mógł
być znany lub nawet przejęty z ogrodnictwa polskiego. Wśród cech charak-
terystycznych tego nowego niemieckiego ogrodu wymieniał Pol: „różnorod-
ność pejzażu, silne zapachy i jaskrawość barw, naiwność czy niewybredność
w prowadzeniu linii, przeważnie prostych, urozmaiconych co najwyżej krzy-
wizną koła (...); uchwycenie reguł tego stylu (...) jego skromnej treści przy-
chodzi nam (...) zupełnie łatwo, (...) to dla nas nic nowego"109. Ów styl to,
według Pola, nic innego, jak ogródki dawnych siedzib szlacheckich. W po-
dobnym tonie o stanie polskiego ogrodnictwa wyrażał się również Rogowicz:
„Polska, ulegając wpływom cywilizacji i kultury Zachodu - rozwijała pod
tym też wpływem swoją sztukę ogrodnictwa pięknego - i, naśladując dotąd
obce wzory, nie stworzyła dotychczas polskiego stylu ogrodu pięknego"110.
Wraz z odzyskaniem niepodległości należało jednak dążyć do stworzenia
ogrodu „o typie wybitnie polskim", opartym na pięknie rodzimego krajobra-
zu i tradycji szlacheckiego ogrodu dworkowego. W dworach i chatach wiej-
skich należało sadzić drzewa i krzewy typowo polskie, takie jak lipy, akacje,
klony i graby. Ogród bezpośrednio otaczający dom miał pozostawać geome-
tryczny, a w miarę oddalania się od zabudowań przechodzić w formy krajo-
brazowe. Ten regularno-naturalny styl, określany przez Rogowicza mianem
polskiego, należało rozwijać zwłaszcza na wsi"1. W swym opracowaniu do-
tyczącym ogrodów w dwudziestoleciu międzywojennym Hanna Faryna-Pasz-
kiewicz stwierdza, że w okresie tym nastąpiło przesunięcie akcentu z treści na

G. Pol, Ogródki domowe i stosowanie w nich bylin, „Ogrodnictwo" 1913, 9, s. 267-
273.

107 Tamże, s. 268.
108 Tamże.

109 Tamże, s. 269.
110 Rogowicz (przyp. 32), s. 43.
111 S. Rogowicz, Estetyka ogrodów wsi polskiej, „Ogrodnik" 1922, 14, s. 229.
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formę założenia ogrodowego112. W latach powojennych podstawową kwestią
było promowanie polskich motywów przyrody w kształtowaniu krajobrazu.
W latach późniejszych natomiast górę wzięło dążenie do powiązania ogrodu
z formami nowoczesnej architektury.

Jak wynika z powyższych rozważań, poszukiwania polskiego stylu na-
rodowego koncentrowały się najczęściej wokół wizji staropolskiego ogrodu
szlacheckiego. Ten typ ogrodu miał składać się z regularnie ukształtowanego,
bezpośredniego otoczenia domu, najczęściej w postaci kwaterowego parteru,
sadu i warzywnika, które następnie przechodziło w bardziej krajobrazowe uję-
cie przyrody. Poszukiwanie stylów historyczno-narodowych w sztuce ogrodo-
wej było zjawiskiem powszechnym w tym okresie w całej Europie, a także
Stanach Zjednoczonych113. Jednak z uwagi na bliskie podobieństwo formal-
ne między ogrodem propagowanym jako „typowo polski" a nowoczesnym
ogrodem architektonicznym, którego animatorem był Hermann Muthesius,
specyfika tego polskiego stylu w ogrodnictwie stoi pod znakiem zapytania.

Nowoczesny ogród architektoniczny

Koncepcja nowoczesnego ogrodu architektonicznego, jaka rozprzestrze-
niała się w krajach Europy Zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, zna-
lazła w Polsce swego najzagorzalszego zwolennika w osobie wspomnianego
już Stanisława Golińskiego"4. Formą ogrodu tradycyjnie związaną z domem
był według Golińskiego geometryczny parter, który szczyt swego rozwoju
osiągnął w ogrodach Wersalu. Goliński odwoływał się także do poglądów
Ruskina i Morrisa, które ukształtowały jeden z ideałów współczesnej sztuki
ogrodowej - angielskie ogrody wiejskie. Ogród i dom miały być zharmonizo-
waną opartą na jednej zasadzie kompozycyjnej całością. Wśród najistotniej-
szych cech nowego kierunku w projektowaniu ogrodów wymieniał Goliński
stosowanie elementów konstrukcyjnych i parterów wokół domu, zaznaczając
jednak, że jakkolwiek ów nowy kierunek w ogrodnictwie nazywa się archi-
tektonicznym, to podstawową materią ogrodu są drzewa, krzewy i kwiaty. Po-
wrót do form regularnych, jaki dokonał się w angielskiej sztuce ogrodowej,
opisał i spopularyzował na początku XX wieku Muthesius, na którego Goliń-
ski się powołuje115. Powstające w Europie Zachodniej nowe ogrody prywatne,
otaczające wille, musiały być w Polsce znane. Świadczą o tym choćby słowa

H. Faryna-Paszkiewicz, Ogrody w dwudziestoleciu międzywojennym. Zmierzch wielkiej
tradycji, w: tejże, Geometria wyobraźni, Gdańsk 2003, s. 101-114.

113 Laird (przyp. 2), s. 141, 146; Barlow Rogers (przyp. 20), s. 385, 388.
114 Goliński (przyp. 29).
115 W 1904 roku została opublikowana w Berlinie książka Das Englische Haus, a w 1909
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Jankowskiego, który w 1911 roku pisał, że z braku pieniędzy na utrzymanie
wielkich prywatnych parków coraz częściej „ogrody przy willach stanowią
za granicą osobny typ, często bardzo wykwintny i nadający całym okolicom
podmiejskim pewien charakter ozdobności, w formy roślinne bogaty, efek-
towny, a niekiedy wprost piękny"116. Przykłady realizacji tej nowej koncepcji
ogrodu domowego prezentowano coraz częściej na wystawach ogrodniczych.
W 1912 roku odbyła się w Krakowie Wystawa Architektury i Wnętrz w Oto-
czeniu Ogrodowym. Hasło przewodnie wystawy „Dom własny w ogrodzie"
rozciągnięto na wszystkie warstwy i potrzeby społeczne. „Założenie zieleni
dookoła domu, ogrodzenia, ławki, altany, wreszcie wewnętrzne urządzenie
mieszkań, łączące praktyczność, higjenę i piękno - oto program wystawy""7.
Podkreślano ogromne zapotrzebowanie na zieleń w otoczeniu domów śred-
nio zamożnych rodzin, mieszkań robotniczych i siedzib włościańskich. Wy-
stawione projekty, zarówno w teorii, jak i praktyce, miały stanowić podstawę
do stworzenia, tak potrzebnego zwłaszcza w dobie rozbudowy miast, nowe-
go typu budownictwa, dającego mieszkańcom światło i powietrze. Z relacji
z wystawy wynikało, że zaprezentowane projekty łączyły narodową tradycję
domu polskiego z wpływami zagranicznymi, dając „obraz swojskiej twórczo-
ści artystycznej w zakresie budowy domów w otoczeniu ogrodowym""8. Inną
wystawę ogrodniczą urządzoną we Wrocławiu w roku 1914 zrelacjonował
Kubik, pisząc, iż na wystawie dominowali ogrodnicy-architekci, „którzy po-
woli zabijają w Niemczech t. zw. «Landschaftsgartenrei». W każdym ogród-
ku nieodłączne pergole, terasy, kamienne ozdoby, wodotryski i żywopłoty""9.
Kubik zauważył, że tradycja włoskich i francuskich ogrodów przeżywała
niezwykłą popularność, gdyż na wystawie nie było już ani jednego ogrodu
w „stylu naturalnym", podczas gdy na wystawie w roku 1907 w Mannheim120
ogrody krajobrazowe były jeszcze obecne. Podobnie coraz bardziej rozprze-
strzeniała się moda na projekty ogrodników-architektów. „Dawniej już wi-

roku wydano w Krakowie w języku polskim Sztuką stosowaną i architekturę, obie autorstwa
Muthesiusa, w których znajdują się opisy podstawowych zasad kształtowania współczesnego
ogrodu architektonicznego.

116 E. Jankowski, Rzut oka na nasze ogrodnictwo, „Ogrodnik" 1911, 16, s. 276.
"7 Przed wystawą architektury w Krakowie, „Ogrodnik" 1912, 11, s. 172.
118 R. R, Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowe/n w Krakowie w 1912 roku.

„Architekt" 1912, 6-7, s. 61.
119 W. Kubik, Ogrodnictwo na wystawie wrocławskiej, „Ogrodnictwo" 1914, 1, s. 19.

O tej samej wystawie w Mannheim z 1907 roku K. von Krosigk pisze, że zaprezento-
wano tam najnowsze przykłady ogrodów w stylu architektonicznym (zob. K. von Krosigk, Der
Berliner Villen- undLandhausgarten in der Zeit zwischen 1900 und dem ersten Weltkrieg, „Die
Gartenkunst" 7, 1995, s. 210).
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działem w Dreźnie, Darmstadzie, Berlinie, Hamburgu i t. d. całe dzielnice
willowe, zamieszkane przez bardzo bogatych ludzi, z których każdy urządza
sobie drogi, nowomodny ogródek"121. Kubik powątpiewał w możliwość za-
szczepienia tych nowych tendencji w Polsce z braku odpowiednich środków,
potrzebnych do założenia i utrzymania takiego ogrodu. Nowe ogrody archi-
tektoniczne zyskiwały jednak stopniowo popularność przynajmniej w teo-
rii sztuki ogrodowej. Nowicki, udzielając wskazówek dotyczących zakłada-
nia i urządzania ogrodu przy willi, pisał, iż podstawą całego przedsięwzięcia
ma być należycie wykreślony plan, który w równie dokładny sposób należa-
ło przenieść na grunt, uwzględniając ukształtowanie terenu i spadki wody122.
Dom, zajmujący centralną pozycję, stanowi główny punkt widokowy. Teren
przed domem przyozdabia się rabatami kwiatowymi, drzewa zaś sadzi na
obrzeżach ogrodu. Istotną częścią założenia były również budynki ogrodowe:
szklarnie i altany, służące odpoczynkowi. W kwestii ukształtowania dróg au-
tor pisał, że te mogą być co najwyżej nieznacznie zakrzywione, ale za to do-
brze utrzymane, wysypane piaskiem i ubite, a co ważniejsze mają prowadzić
do jakiegoś konkretnego celu.

Medici-Mall uważa, że ogrody domowe, od przełomu XIX i XX wie-
ku budowane przy willach, odwoływały się do tradycji ogrodów renesanso-
wych123. Ogród renesansowy składał się z trzech części: bosco albo sewatico,
które symbolizowało oddalenie od domu, prato lub orto z drzewami owoco-
wymi oraz giardino, będącego ogrodem architektonicznym z geometryczny-
mi rabatami kwiatów i ziół, które wskazywały na panowanie domu. W szes-
nastowiecznych ogrodach prowadzono zawsze dialog między sztuką a natu-
rą co odzwierciedlała ikonografia każdego założenia willowego124. Świado-
mość tego dualizmu utracono w XIX i wczesnym XX wieku, kiedy to ogród
renesansowy utożsamiano wyłącznie z geometrycznie wykreślonym parte-
rem. W ogrodzie krajobrazowym dom przestał być środkiem całego założe-
nia, a architektura utraciła pozycję dominującą co w efekcie dało nadrzędne
wobec architektury anty architektoniczne dzieło sztuki125. Na przełomie XIX
i XX wieku rozpowszechniła się w architekturze ogrodowej matematyka ide-
alnego ogrodu willowego, której to fascynacji nie mógł się oprzeć żaden ar-
chitekt ani budowniczy. Koncepcję ogrodu domowego, ukształtowanego re-

121 Kubik (przyp. 119), s. 20.
122 A. Nowicki, Wskazówki dotyczące założenia i urządzenia ogródka przy willi, „Ogrod-

nik" 1917, 9-10, s. 140-141.
123 Medici-Mall (przyp. 7), s. 239-241.
124 Tamże. Por. też: M. Fagiolo, R. Schezen, Roman Gardens. Yillas of the Countryside,

New York 1997; C. Lazzaro, Italian Renaissance Garden, Yale 1990.
125 Medici-Mall (przyp. 7), s. 239.
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gularnie, rozwijali w Wielkiej Brytanii architekci związani z ruchem Arts and
Crafts. Powrót do architektonicznego kształtowania przestrzeni, zaznaczają-
cy się w planach wiejskich ogrodów angielskich w drugiej połowie XIX wie-
ku, łączył się z nurtem odnowy rodzimej tradycji. Z kręgiem Arts and Crafts
byli związani zarówno projektanci rozwijający zainteresowania historyczne
(F. Inigo Thomasa), jak i tacy, którzy w przeszłości poszukiwali jedynie in-
spiracji dla doskonałej geometrii ogrodowego planu (Edwin Lutyens)126. Nad-
rzędnym celem w każdym przypadku jednak było uczynienie z ogrodu inte-
gralnej części mieszkania, kolejnego pomieszczenia domu. Istotnym wydarze-
niem w historii powrotu do architektonicznego kształtowania przyrody było
także opublikowanie w 1892 roku dzieła Reginalda Blomfielda The Formal
Garden in England. Krytykując ogród krajobrazowy, Błomfield pragnął uczy-
nić dom na powrót centralnym punktem założenia, poprzez nadanie mu ran-
gi nadrzędnej w stosunku do ogrodu. Książka ta zyskała szybko popularność
w całej Europie, przyczyniając się, jako podstawa teoretyczna, do wzmocnie-
nia nurtu ogrodów formalnych127. W Niemczech największym autorytetem
w dziedzinie architektury i projektowania ogrodów na początku XX wieku
był Hermann Muthesius128. Zainteresowanie angielskim Arts and Crafts i se-
cesją przyczyniły się do odrzucenia przez niego stylistyki ogrodu krajobrazo-
wego, którego miejsce miał zająć uporządkowany ogród geometryczny. Gło-
szona przez Muthesiusa potrzeba reformy sztuki ogrodowej opierała się na
rezygnacji z dotychczasowych, nieregularnie ukształtowanych ogrodów kraj-
obrazowych, na rzecz zharmonizowania ogrodu z domem i uczynienia z tych
dwóch elementów jednolitej całości. W jego publikacjach znaczenie terminu
„ogród angielski" zmieniło się zasadniczo. Sformułowanie to nie dotyczyło
już parku krajobrazowego, ale regularnie ukształtowanej kompozycji, zwa-
nej ogrodem architektonicznym. Muthesius podkreślał zarówno walory arty-
styczne, jak i użytkowe ogrodów domowych. W planie ogrodu należało stoso-
wać wąskie dróżki spacerowe, przejścia przez cały ogród, wydzielać miejsca
do siedzenia na świeżym powietrzu i punkty widokowe tam, gdzie teren sam
je formował. W sposób szczególny także Muthesius pragnął przywrócić zna-
czenie starym sadom i ogrodom warzywnym. Poszczególne części ogrodu na
wzór pomieszczeń domowych miały tworzyć jedną całość. Nowa koncepcja
ogrodu domowego szybko się rozprzestrzeniała, czego dowodziły projekty
prezentowane w Niemczech na licznych wystawach z początku wieku (Darm-

R. Williams, Edwin Lutyens and the Formal Garden in England, „Die Gartenkunst" 7,
1995, s. 204.

127 Medici-Mall (przyp. 7), s. 249-250.
128 Krosigk (przyp. 120), s. 210-219. Por. też: U. Schneider, Hermann Muthesius und die

Reformdiskussion in der Gartenarchitektur des friihen 20. Jahrhunderts, Worms 2000.
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stadt 1905, Drezno i Norymberga 1906, Mannheim 1907, Monachium i Stut-
tgart 1909), które cechowało dążenie do zharmonizowania budynku z otacza-
jącą go przestrzenią przy równoczesnym podporządkowaniu natury sztuce.
W kształtowaniu planów dominowała regularność i rytmiczność w połącze-
niu z takimi elementami dekoracyjnymi, jak domki ogrodowe, pergole, ławki,
mury, schody, sadzawki, rzeźby i donice kwiatowe129.

W latach dwudziestych na tak ukształtowaną formę ogrodu regularnego,
który miał spełniać również funkcje użytkowe, dostarczając warzyw i owo-
ców, wpłynęła znacząco sztuka dekoracyjna. W 1925 roku odbyła się w Pa-
ryżu Międzynarodowa Wystawa Sztuki Dekoracyjnej {Exposition Internatio-
nale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes), obszernie relacjonowana
przez Rogowicza, który pisał, że zaprezentowano tam najnowsze osiągnię-
cia.w dziedzinie rozwoju sztuki i poszukiwania dla niej nowych idei. Ogrod-
nictwo artystyczne prezentowano na wystawie jako dekorację architektury130.
Znakiem rozpoznawczym nowoczesnych ogrodów stało się łączenie takich
materiałów, jak kamień, żelazo, żywa zieleń i barwne kwiaty w jedną całość.
Według Rogowicza wystawa paryska udowodniła, że zadaniem sztuki ogro-
dowej po raz kolejny stało się ożywianie zielenią roślin i barwą kwiatów mar-
twych i często monochromatycznych budowli, co miało już miejsce w historii
ogrodnictwa. Nowoczesność dążeń architektonicznych przejawiała się w two-
rzeniu dużych jednobarwnych płaszczyzn i doborze nieznanych dawniej ga-
tunków kwiatów, a także umieszczaniu w ogrodach imitacji roślin. Przykłado-
wo sztuczne dwumetrowe tulipany „wyrastały" spośród kwiatów tworzących
rabatkę, podobnie ustawiano też w ogrodach jaskrawo pomalowane, betono-
we drzewa. Przy czym, jak zauważył Rogowicz, celem tych kompozycji nie
było oszukanie widza, a jedynie stworzenie architektonicznych motywów de-
koracyjnych. Nowoczesne ogrody architektoniczne właśnie przez swą świa-
domą dekoracyjność miały odróżniać się od ogrodów biedermeierowskich,
gdzie niejednokrotnie umieszczano terakotowe figurki gnomów, saren czy za-
jęcy, mające udawać istoty żywe. „Można się zgadzać lub nie zgadzać na sto-
sowanie malowanego drewna w połączeniu z żywą roślinnością, ale o ile się
jest bezstronnym, to nie da się zaprzeczyć, że tak pojęty martwy motyw deko-
racyjny, nawet wśród przepychu żywych kwiatów, efekt swój osiąga, gdy jest
dziełem sztuki" - pisał Rogowicz131.

129 Krosigk (przyp. 120).
130 S. Rogowicz, Ogrodniczo dekoracyjne w świetle Międzynarodowej Wystawy Sztuki

Dekoracyjnej w Paryżu, „Ogrodnik" 1925, 14, s. 384-386 i 1925, 15, s. 405-407.
131 Tamże, s. 385.
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Paryska Międzynarodowa Wystawa Sztuki Dekoracyjnej dała prawdziwy
impuls do stworzenia nowej jakości w ogrodnictwie132. Idea ogrodu jako nie-
odłącznej części wielkomiejskiego środowiska była już wówczas szeroko roz-
powszechniona, ale formy zaprezentowane na wystawie, zamiast uzupełniać
budowlę, stały się wyrazem uzewnętrznienia wewnętrznej dekoracji architek-
tury. Jakkolwiek zapowiadano, że wystawa będzie prezentacją kompozycji
użytkowych, nadających się do taniego i masowego powielania, to w rzeczy-
wistości przedstawiono projekty egzotyczne i obliczone na zamożnych od-
biorców. Eksperymentowanie z nowymi materiałami takimi jak beton i szkło
oraz wykorzystaniem światła elektrycznego znacząco przyczyniło się do roz-
woju ogrodnictwa dwudziestowiecznego. Robert Mallet-Stevens zademon-
strował w sposób nie budzący wątpliwości potęgę betonu, tworząc z tego ma-
teriału: kiosk, pawilon, wnętrza, a wreszcie wraz z Janem i Joel Martel ogród
z betonowymi drzewami133. Ta betonowa roślinność stała się w pewnym sen-
sie ostatecznym triumfem zarówno tendencji formalnych, jak i postawy archi-
tektonicznej w kształtowaniu zieleni. Plany nowoczesnych ogrodów były do
tego stopnia związane z sztuką dekoracyjną, że wzorów dla nich poszukiwano
w geometrycznych ozdobach ubrań, samochodów, okładek książek i dywa-
nów. We Francji idea ogrodów jako nowoczesnych apartamentów na świeżym
powietrzu łączyła się z powrotem do jardin a la franęaisem. Formalne ogro-
dy francuskie z lat międzywojennych, tak samo jak ich siedemnastowieczne
odpowiedniki, powstawały w całkowitej harmonii z architekturą i sztukami
dekoracyjnymi, ale inaczej niż kompozycje barokowe rzadko odwoływały
się do natury jako podstawowego źródła inspiracji. W najbardziej radykal-
nych przykładach roślinność nie łagodziła geometrycznego schematu, lecz
została stłumiona przez części architektoniczne, otaczające ogród i wy-
znaczające jego schemat. Po Wystawie Paryskiej z 1925 roku sztuka ogro-
dów zyskała uznanie jako sztuka dekoracyjna, często niezależna od upra-
wy roślin. Imbert uważa, że bez względu na to czy regularny styl ogrodów
lat dwudziestych określa się mianem modernizmu, kubizmu, czy po prostu
stylem nowoczesnym, wyrażał on sprzeciw wobec panujących wcześniej
ogrodów krajobrazowych, ujawniając niezwykle dobitnie potrzebę estetycz-
nej koherencji sztuk135.

Popularność ogrodów architektonicznych w dwudziestoleciu międzywo-
jennym w Polsce nie ulegała już wątpliwości. Marian Guntzel, relacjonując
Wystawę Ogrodniczą w Toruniu z roku 1928, pisał, że zaprezentowane pro-

132 Imbert (przyp. 6), s. 27.
133 Tamże, s. 38.
134 Tamże, s. 52-68.
135 Tamże, s. 54.
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6. Plan domowego ogrodu angielskiego, „Ogrodnik" 1928

jekty ogródków architektonicznych ilustrowały stan ogrodnictwa nowocze-
snego na Zachodzie136. Wystawione eksponaty stanowiły fragmenty ogro-
dów willowych z dominującymi liniami prostymi, najnowszymi sposobami
dekorowania i osiągnięciami technicznymi. W latach trzydziestych XX wie-
ku koncepcja ogrodu architektonicznego uzyskała w polskim piśmiennictwie
swą najdojrzalszą postać, stanowiąc połączenie prostego, regularnego planu
z dekoracją spod znaku art deco. Wzorów dla ogrodów domowych podzielo-
nych na część użytkową i ozdobną, poszukiwano w propozycjach angielskich
i amerykańskich (il. 6)137. Cechą charakterystyczną nowych kreacji ogrodo-
wych była przede wszystkim ich funkcjonalność i wykorzystanie prostych,
geometrycznych form (il. 7)138. Teren nowoczesnego ogrodu należało niemal

M. Guntzel, Nowoczesne ogrody architektoniczne na wystawie ogrodniczej w Toruniu,
„Ogrodnik" 1928, 18, s. 345-347.

137 Por.: Z. Hellwig, Projekt ogrodu przy domu przez prof. Loutrel W. Briggs'a, „Przegląd
Ogrodniczy" 1928, 8, s. 240-243. W kolejnych numerach „Ogrodnika" z roku 1928 zaprezento-
wano całą serię planów angielskich i amerykańskich ogrodów domowych. Typowy plan takie-
go założenia składał się z domu, przed którym od strony frontowej rozciągał się trawnik prze-
dzielony ścieżką, z tyłu natomiast lokowano trawnik z kwietnikiem lub różanką, ławki, zegar
słoneczny, ogródek skalny, pomieszczenia gospodarcze, a w pobliżu kuchni ogród warzywny.

138 W. M., Mój ogródek, „Ogrodnik" 1933, 23, s. 10-13; S. Rogowicz, Ogrody mieszkalne.
Zasady rozplanowania, „Ogrodnik" 1928, 7, s. 128-130; Tenże (przyp. 33).
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7. Stefan Rogowicz, plan ogrodu przy dworku w Dąbrówce, „Ogrodnik" 1928

w całości pokryć jedno- lub kilkupoziomowym, krótko strzyżonym trawni-
kiem, na którym rozpościerały się wykwintne formy drzew uformowanych
w kule, piramidy, osłony czy wiązania szpalerowe. Drogi, zwłaszcza w przy-
padku niewielkiej przestrzeni, należało zastąpić wąskimi ścieżkami z płyt ka-
miennych lub betonowych. Wśród elementów dekoracyjnych wymieniano:
nowoczesny kwietnik w kształcie podłużnej rabaty, prostokąta, koła, owalu
lub kombinacji tych figur, złożony maksymalnie z trzech kolorów kwiatów,
wodę, a w ogrodach zamożnych właścicieli także ozdoby architektoniczne
w postaci balustrad, tarasów ze schodami, postumentów, waz i ław. Coraz po-
wszechniej umieszczano w ogrodach także baseny. „Ogród jest dalszym cią-
giem domu, letnim uzupełnieniem jego pokoi, inaczej mówiąc jest ogrodem
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8. Plan ogrodu domowego przed i po zmianie, „Przegląd Ogrodniczy" 1928

mieszkalnym" - pisał Zygmunt Hellwig139. Podobnego zdania był również
Stefan Rogowicz uznając, iż „dominującą funkcją ogrodu domowego jest jego
mieszkalność. Ogród domowy jest rozszerzeniem mieszkania, jest organicz-
ną częścią domu, jest naszym letnim mieszkaniem pod niebieskim dachem"
(il. 8)140. Jakkolwiek każdy plan ogrodu zależał od konkretnego ukształtowa-
nia terenu, to pewne elementy założenia pozostawały niezmienne141. Część re-
prezentacyjną przed wejściem od ulicy stanowił rodzaj ogrodowego „hallu".
Od strony domowej bawialni, jadalni lub gabinetu znajdował się „letni salon"
w postaci miejsca wolnego, obramowanego kwiatami, do którego prowadziło
wyjście z domu przez taras, werandę lub zimowy ogród. Letni salon był miej-
scem popołudniowego wypoczynku, stąd konieczność umieszczania go po
wschodniej stronie domu. Od strony zachodniej przy kuchni znajdowała się
część gospodarcza: garaż, inspekty i szklarnia. Po tej stronie także umieszcza-
no tak zwany „słodki ogródek", odgrodzony płotem lub pnączami. Od strony
południowej, zapewniającej słońce, znajdował się „pokój dziecinny", gdzie
młodsze dzieci bawiły się w piasku, a starsze uprawiały gimnastykę i gry na
świeżym powietrzu. W jeszcze innym miejscu znajdowało się „zacisze", swo-
ista „letnia pracownia" w formie altany okrytej pnączami lub stołu i ławki pod
rozłożystym drzewem. Poszczególne części ogrodu przeważały w zależności
od typu domu: przy willach ozdobne z pominięciem użytkowych, te ostatnie

Z. Hellwig, Parter, „Przegląd Ogrodniczy" 1928, 6, s. 174-176.
S. Rogowicz, Mieszkanie pod,, niebieskim dachem", „Ogrodnik" 1936, 7, s. 97.
Rogowicz, Ogrody mieszkalne... (przyp. 138).
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były jednak niezwykle istotne przy domach robotniczych i skromniejszych
dworkach.

Zaprezentowana koncepcja nowoczesnego ogrodu domowego, propago-
wana przez polskich teoretyków ogrodnictwa, stanowi odbicie przemian ogól-
noeuropejskich. Idea ogrodu jako rozszerzenia domu pojawiła się w Polsce
na początku XX wieku, ale największą popularnością cieszyła się w okresie
dwudziestolecia międzywojennego. Opisując ideę nowego regularnego ogro-
du domowego, odwoływano się przede wszystkim do wzorów angielskich,
rozpowszechnianych przez Muthesiusa. Niezwykle istotna dla sztuki ogro-
dowej tego okresu okazała się także paryska Wystawa Sztuki Dekoracyjnej,
która przyczyniła się do wzbogacenia wystroju ogrodów i zainteresowania
nowymi materiami, choć najbardziej radykalne przykłady nurtu dekoracyjne-
go nie znalazły w Polsce szerokiego oddźwięku. Oprócz geometryzacji planu
coraz częściej stosowano rozmaite zabiegi konstrukcyjne, przez co całe za-
łożenie stawało się stopniowo trójwymiarowym dziełem sztuki raczej archi-
tektonicznej niż ogrodniczej. O panowaniu takiej postawy w projektowaniu
ogrodów świadczy również to, że czołowi teoretycy i twórcy ogrodów, jak
Stefan Rogowicz, Stanisław Schónfeld czy Zygmunt Hellwig, których okres
działalności przypadał na lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku, posługiwali
się mianem architektów-ogrodników. Hanna Faryna-Paszkiewicz konstatuje,
że na więź między architekturą a ogrodem w dwudziestoleciu międzywojen-
nym składała się zarówno dominacja tendencji architektonicznych w kształ-
towaniu przyrody, jak i działalność samych architektów, podejmujących się
roli planistów-ogrodników142. Ogród domowy, podobnie jak park publicz-
ny, miał być przede wszystkim użyteczny, służąc mieszkańcom jako miejsce
zabaw i wypoczynku na świeżym powietrzu, ale także dostarczając warzyw
i owoców. Podstawowe założenia nowego ogrodu domowego można wyrazić
słowami Zygmunta Hellwiga: „z natury rzeczy niewielki ogród, stanowiący
«podniebne» przedłużenie mieszkania, rozwiązany prawie w całości architek-
tonicznie, nie znosi w swych ramach motywów nieregularnych, opartych na
naśladowaniu natury. W przeciwieństwie do monumentalnego bogactwa Wer-
salu i włoskich parterów dzisiejsze «jubilersko opracowane» ogrody odzna-
czają się harmonią i wdziękiem mieszkalnych przestrzeni przy skromności
i prostocie środków pejzażowych (...) mądry funkcjonalizm cechuje zarówno
założenia konstrukcyjne jak i technikę wykonania"143.

~ Faryna-Paszkiewicz (przyp. 112).
Z. Hellwig, Regularne zbiorniki wody, „Przegląd Ogrodniczy" 1930, 9, s. 266-267'.
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PODSUMOWANIE

Powrót do tendencji formalnych w polskiej sztuce ogrodowej zaczął się
w XIX wieku, ale swą pełnię osiągnął dopiero w latach dwudziestych i trzy-
dziestych następnego stulecia. Nowoczesna idea kształtowania natury według
zasad architektonicznych zyskała więc powszechne uznanie stosunkowo póź-
no. Trudno mówić także o tym, że polska sztuka ogrodowa przyczyniła się
w istotny sposób do rozwoju nowego ogrodu architektonicznego. Dokonu-
jące się przemiany były bowiem w większości efektem wpływu zagranicz-
nych trendów ogrodowych. Przyczyn tego zjawiska jest zapewne wiele. Na
ziemiach polskich dopiero w końcu XIX wieku powstały instytucje zdolne
do kształcenia przyszłych ogrodników144, a i tak dotyczyło to w szczególno-
ści ogrodnictwa użytkowego. Wykształcenie w dziedzinie projektowania kraj-
obrazu zdobywano przede wszystkim za granicą. Niewątpliwie jednak teore-
tycy tacy, jak Edmund Jankowski, Stefan Rogowicz czy Stanisław Goliński
położyli niekwestionowane zasługi na polu unowocześnienia polskiej sztuki
ogrodowej, wprowadzając rozwiązania obecne w ogrodnictwie europejskim
i północnoamerykańskim.

U podstaw nowych typów ogrodów, tak prywatnych jak i publicznych, le-
żała zmiana funkcji, jaką ogrody dotąd pełniły. Jakkolwiek ogród zyskał nowe
przeznaczenie już w drugiej połowie XIX wieku, to forma, jaką mu nada-
wano, nie uległa zmianie. Nowy ogród kształtowany według zasad architek-
tonicznych stał się udziałem dopiero XX wieku. Ponieważ, jak pisze Mark
Laird, ogród regularny był zawsze w ikonografii aluzją do zwycięstwa cywili-
zacji145, dlatego nie dziwi fakt, iż nowoczesne ogrody architektoniczne w każ-
dej swej odmianie miały przyczynić się do poprawy warunków życia nowego
społeczeństwa.

A Return to Formal Tendencies in Polish Literaturę on Gardens
against a Background of Transformations m Garden Art in Selected

Countries of Western Europę and North America

This paper is an attempt at presenting a return to formal tendencies in Polish literaturę
on gardens as viewed against a background of changes in garden art in selected countries
of Western Europę and North America. A renaissance of formal trends, which started in

Jankowska (przyp. 3).
Laird (przyp. 2), s. 26.
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the 19 and reached its height in the 20 century, referred to the mode of shaping naturę
according to architectural principles. In the history of Polish gardening a rejection of regu-
lar and geometrical forms was never so widespread as it was in West European countries.
Therefore, formal tendencies in the Polish garden art of that period did not so much mean
a return as rather a continuation of old tradition overlapping with new trends in the mode
of shaping verdure that were coming in from abroad.

Katharina Medici-Mall holds that throughout the 19lh century the supporters and op-
ponents of a landscape garden discussed three fundamenta] issues - the relations between
architecture and naturę, between history and styles, and between symmetry and asymme-
try. In newly-laid-out gardens regular plots appeared with increasing freąuency alongside
landscape parts. Thanks to the enrichment of elements characteristic of a garden layout and
the extension of their rangę the idea of style was released from historical connotations and
became a type. Thus both garden styles, or rather types - an architectural formal garden
and a naturally shaped landscape garden - could occur as equivalent side by side. Another
nnportant factor in the process of transformation of garden art were more and morę numer-
ous aspirations to making a garden layout not only beautiful but also functional. In the 19lh
century a garden, ceasing to belong exclusively to the aristocracy, was to play an essential
role - as were theatres and museums - in improving the development and living conditions
of the entire society, and especially of the so-called working class. Hence a demand for its
utility and subordination to specific purposes, which was best met by a regularly laid-out
space. The functional aspects of shaping verdure which gradually dominated all types of
gardens, from private gardens through public parks to designs of entire garden cities, had
an essential impact on their form and character.

Throughout the 19lh century two trends in shaping naturę - into regular and landscape
forms - intertwined in literaturę on gardens. The idea of a regular garden, in its layout fol-
lowing architectural principles, which gained popularity towards the end of the century,
drew on modern formal gardens. Nevertheless, excessive artificiality and omamentation
were disapproved, only the rational rules followed in the layout of old regular gardens
being accepted. Both historical tradition and the reąuirements of the contemporary living
conditions influenced postulates for composing whole urban green complexes and adjust-
ing them to the environment. The newly-created layouts were expected to be above all
useful for the largest possible number of people living in the new conditions of economic
and civilization development. Thus the arising situation influenced the differentiation of
gardens into private and public ones, whose common feature, however, was a regular
space arrangement.

The Oxford dictionary of garden art distinguishes three types of public parks. The first
embraces royal gardens and promenades made accessible to the generał public. The sec-
ond, originating in Germany, was the so-called Volksgarten, where various objects were
set in natural environment for the purpose of perpetuating the history of the nation and its
deeds. The third kind was a public park proper with facilities suited to the needs of the
residents of an industrial town. John Claudius Loudon is acknowledged as the originator
and animator of the idea of a public park; he claimed that the essence of such a layout was
not so much the beautiful scenery of old landscape parks as fresh air and unpolluted space
created within the boundaries of a rapidly expanding modern town. In addition to propa-
gating culture and botanical knowledge, public gardens and parks were above all to offer
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possibilities of outdoor leisure activities. The introduction into park plans of playgrounds
and sports fields suited to various games and sports imposed the regularity and geometrie
form of at least some parts of the composition. A rapidly inereasing number of users of
parks - pedestrians, horse riders, and carriages - in turn entailed the necessity of marking
out straight, wide, and cobbled roads. The idea of a public park, created in Great Britain,
met with a particularly favourable response for further development in the United States.
The finał triumph of a park as a place for playing sports and games was the concept of a
reform park designed entirely in accordance with principles of architecture; this idea ap-
peared in the early 20th century in the United States and then in Germany.

The most important aspects of the above-discussed transformations in European and
North American garden art were recorded in Polish literaturę on gardening. The issues
taken up most freąuently were those of the division of a garden into sections performing
various functions and of a growing popularity of regular parts, resulting from their useful-
ness in satisfying the needs of an enlarging group of users. Although with some delay, also
Polish designers introduced the same solutions that had appeared and enjoyed popular-
ity in European parks. It seems that the prominent theonsts and creators of Polish parks
were particularly linked with France, where Edmund Jankowski, Franciszek Szanior, and
Teodor Chrząński had studied, and especially with the work of Edouard Andre. Akin to
the ideals of a reform park in turn was the concept of a didactic garden, promoted by
Stefan Rogowicz, with a rigid division into a didactic and a sports part, and above all with
the possibility of using it every day. Although an aspiration to introduce regular elements
gained recognition as early as the turn of the 19lh and 20lh centuries, the architectural
shaping of a park in Poland did not return in fuli until the interwar period. It was then that
designers ultimately gave up historical attire for parks, performing new functions and serv-
ing new purposes, in favour of the forms best suited to these purposes.

Furthermore, the earlier-mentioned social changes exerted a significant influence on
the concept of a private home garden. Like parks, home gardens were to become generał
property, inseparable surroundings of homes not only of the wealthy, but particularly of
poorer social classes. Thus in this case too, a return to a geometrical layout of naturę was
due both to the growing popularity of regular forms and to non-artistic causes. At the
turn of the 19lh and 20lh centuries building plots and the areas designed for gardens were
reduced so drastically that the possibility of laying out a traditional landscape garden was
considerably limited.

A growing popularity of the national-historical tradition and the search for a national
style at the turn of the 19lh and 20lh centuries were accompanied by a more and more evi-
dent aspiration to accentuate Polish uniąue features in garden composition. The source of
inspiration for these activities were the former gentry gardens laid out at manor houses.
This kind of garden would have consisted of the regularly shaped immediate surroundings
of the house, usually in the form of a parterre, an orchard, and a vegetable garden, which
next turned into a more landscape shaping of naturę. However, in view of a close formal
resemblance between a garden promoted as "typically Polish" and a modern architectural
garden, the uniąue naturę of the Polish garden style is open to ąuestion. The concept of a
modern architectural home garden, spreading in West European countries at the turn of the
19lh and 20th centuries, was popularized above all by Hermann Muthesius. Pronouncing
the need for a reform in garden art, he assumed the necessity of harmonizing a garden with
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a house and combining these two elements into a homogeneous whole. In the 1920s the
already-developed form of a regular garden which was also to perform utilitarian func-
tions, providing fruit and vegetables, was markedly influenced by decorative art. The
designs presented in 1925 at the International Exhibition of the Decorative Arts in Paris
simply turned gardens into the embellishment of architecture, into externalization of the
decoration of a fiat. The idea of a garden as an extension of a house appeared in Poland
early in the 20lh century, but it enjoyed its greatest popularity in the interwar period. In a
description of the plan of a modern regular home garden a reference was made above all
to English patterns, popularized by Muthesius, which were characterized by simplicity
and functionality. Similarly as a public park, a home garden was expected to be first of
all useful, serving the inhabitants as an open-air playground and recreation area, but also
supplying fruit and vegetables. Furthermore, the Paris exhibition proved to be extremely
important to the garden art of that period, as it contributed to the enrichment of the deco-
ration of gardens and to an interest in new media. In addition to the geometrization of a
plan, various constructional solutions were applied with increasing freąuency, thereby the
entire layout gradually becoming a three-dimensional work of architecture rather than
garden art.

A return to formal tendencies in Polish garden art began in the 19lh century, but it
reached its peak as late as the 1920s and 1930s. Thus it was rather late that the modern
idea of modelling naturę according to architectural rules gained generał recognition.
Besides, we can hardly speak about a significant contribution of Polish garden art to the
development of a new architectural garden, as the changes occurring then were for the
most part the effect of the impact of foreign trends in gardening. What underlay gardens
of new types, private as well as public, was a change in the function that they had hitherto
fulfilled. Although a garden acąuired a new purpose as early as the second half of the 19th
century, its form remained unchanged. A new garden whose form followed architectural
principles did not appear until the 20th century.
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