
Ogród pałacowy – cechy poszczególnych założeo 

 
 Wejście do ogrodów zdobi umieszczony na pergoli przekształcony fragment wiersza Horacego  

z I w. p.n.e.: 

 
DUCITE QUAM SOLICITAE IUCUNDA OBLIVIA VITAE 
oryginalny werset: DUCERE QUAM SOLLICITAE IUCUNDA OBLIVIA VITAE 
Mówcie, jak miłe zapomnienie o kłopotach życia. 
Rozważcie miłe zapomnienie o życiu pełnym trosk. 
(Satyry, ks. II) 

 

Barokowy ogród Jana III, Sieniawskich, Czartoryskich i Lubomirskich 

Ogólne cechy ogrodu barokowego: 

 Ogrody zakładane są zazwyczaj przy otwartych rezydencjach reprezentacyjnych. Budowle 

zamkowe zastępują pałace o rozczłonowanej bryle, zwykle na planie podkowy, z korpusem 

głównym i skrzydłami bocznymi otaczającymi dziedziniec, często podzielony na części. 

Powstają założenia pałacowo-ogrodowe.  

 Pałac i ogród sytuowane są na wspólnej osi symetrii. Pałac jest dominującym elementem 

założenia, jego środek wyznacza zwykle wielki salon otwarty na ogród. 

 Ogród stanowi dopełnienie programowe i przestrzenne pałacu. Poszczególne elementy 

kompozycyjne ogrodu są powiązane ze sobą, z wnętrzami pałacu i bryłą budynku. 

 Układowi wnętrz pałacu odpowiada układ wnętrz ogrodu. Kształtowane są one przez 

geometryczne elementy roślinne (szpalery, boskiety, grupy drzew), rzeźbę terenu oraz 

architekturę ogrodową (mury, balustrady, altany, pawilony i budowle ogrodowe, rzeźby). 

 Ogrody, podobnie jak pałac, są wielownętrzowe. Wyznacza się w ich przestrzeni salony, sale, 

gabinety, korytarze itp. 

 Kompozycje ogrodowe, jak całą sztukę barokową, cechuje dążenie do kontrastu (płaskie 

partery kwiatowe z boskietami, różna wielkośd i wyposażenie salonów ogrodowych, kontrast 

elementów roślinnych i wodnych z architekturą i rzeźbą. Podstawowym elementem 

plastycznym i dekoracyjnym jest roślinnośd. 

 

Ogrody barokowe w Polsce: 

 Rozwijają się pod wpływem dominujących wówczas w Europie kanonów francuskich lub 

niekiedy włoskich. 

 Największa różnorodnośd kompozycyjna cechuje ogrody w rezydencjach królewskich 

i magnackich. 

 Tendencja sytuowania zamku lub pałacu w obrębie fortyfikacji stopniowo zanika. Coraz 

większą popularnośd zdobywa model entre cour et jardin: jeden lub kilka dziedzioców 

otoczonych skrzydłami pałacu lub oficynami – korpus główny pałacu – ogród. 

 Podstawowe elementy kompozycyjne ogrodu to płaskie partery, średniej wysokości strzyżone 

boskiety z salonami ogrodowymi oraz wysokie, strzyżone boskiety pełne. Sytuowane są zwykle 

na jednej osi symetrii. Kompozycje roślinne uzupełniane są dekoracją rzeźbiarską i architekturą 

ogrodową (groty, altany, trejaże). 

 

 

 



 Ogród Jana Sobieskiego reprezentował typ ogrodu wielodzielnego tarasowego w prostej formie: 

 Taras górny zaprojektowany był jako parter kwiatowy otaczający z trzech stron pałac, 

zakooczony murem oporowym ze schodami i z grotą na osi symetrii. 

 Dolny taras zajmowały sadzawki przekształcone później w partery kwiatowe, oddzielone od 

jeziora pasmem wysokich boskietów. 

 Całośd uzupełniała mała architektura ogrodowa: altany, ozdobne wazy, fontanny i rzeźby. 

 Ogród Jana III wyposażony był w sied wodociągową. 

 Ogród barokowy Elżbiety Sieniawskiej, Marii Zofii Denhoffowej i Izabeli Lubomirskiej w XVIII w.: 

 Zachowany został podstawowy układ kompozycyjny ogrodu Sobieskiego. Założenie 

wilanowskie nadal jest geometrycznym ogrodem parterowym, jedynie rozbudowanym na 

północ i południe (ogród jednoosiowy rozwinięty lub ogród rozbudowany). Znacznemu 

przekształceniu uległy partery kwiatowe (zmiana ornamentyki, wielkości, układu 

przestrzennego i materiału dekoracyjnego). 

 Innowacją, zgodną z XVIII-wieczną modą ogrodową, było wzniesienie przez Elżbietę Sieniawską 

i jej córkę budynku oranżerii i zaprojektowanie przy niej geometrycznej kompozycji ogrodowej 

(do 1749 r.). 

 Kolejną zmianą aranżacji przestrzennej, bardzo charakterystyczną dla barokowych ogrodów 

XVIII w., było podzielenie po 1750 r. przedpola rezydencji trójpromienistym układem 

alejowym, ze środkową aleją na osi założenia i z kanałem na jej przedłużeniu, łączącym 

kompozycyjnie pałac ze skarpą doliny Wisły (kanał był częścią założenia już w czasach Jana 

Sobieskiego). 

 

 

Ogrody krajobrazowe drugiej połowy XVIII w. i początku XIX w. 

 

Cechy ogrodów krajobrazowych: 

 Pod wpływem tendencji literackich i malarskich (gloryfikacja piękna naturalnych form 

krajobrazu połączonego z kultem starożytności grecko-rzymskiej) oraz docierających do 

Europy przekazów o chioskiej sztuce ogrodowej znikają geometryczne, sztuczne podziały 

przestrzeni ogrodowej. Zjawisko to najwcześniej wystąpiło w Anglii (na początku XVIII w.), skąd 

oddziaływało na resztę kontynentu. Dlatego ogrody krajobrazowe z czasem zaczęto potocznie 

nazywad ogrodami angielskimi lub parkami angielskimi. W Polsce założenia krajobrazowe 

pojawiły się ok. 1740 r. 

 Ogród krajobrazowy, dzięki swobodnej kompozycji przestrzennej, staje się miejscem 

bezpośredniego kontaktu z przyrodą i kontemplacji piękna natury. 

 Strzyżona roślinnośd zastąpiona zostaje gajami, klombami, drzewami i grupami drzew 

w naturalnej formie. Wyznaczają one wewnętrzne osie widokowe i widoki zewnętrzne na 

otaczający krajobraz. 

 Partery kwiatowe zastąpione zostają rozległymi trawnikami i łąkami. Drogi prowadzone są po 

liniach krzywych. 

 Nierówności terenu są kompozycyjnie wydobywane i podkreślane lub tworzone sztucznie. 

Wykorzystuje się naturalne rzeki, stawy, jeziora i źródła. Sztucznie kopane zbiorniki wodne 

mają nieregularne kształty, często ozdobione są specjalnie usypywanymi wyspami. 

 Rzeźby ogrodowe pojawiają się w znacznie mniejszej liczbie niż w ogrodach barokowych, są 

traktowane indywidualnie i są tematycznie powiązane z miejscem występowania. 



Ogród angielsko-chioski Izabeli Lubomirskiej 

 

 Ogrody chioskie odzwierciedlały naturalne piękno krajobrazu. Ich podstawowe elementy 

kompozycyjne to skała w rozmaitej postaci (od pojedynczych kamieni po góry i urwiska), woda 

(naturalna i sztucznie kształtowana) oraz kręte i wąskie ścieżki doprowadzające do poszczególnych 

miejsc w ogrodzie. W naturalne lub naśladujące naturę otoczenie wkomponowane były budowle 

ogrodowe: altany, pawilony, mosty, galerie, mury, bramy, również rzeźby. 

 Wiedza o ogrodach chioskich zaczęła przenikad do Europy w XVII w. W następnym stuleciu 

dalekowschodnie formy ogrodowe stanowiły już jedno z ważniejszych źródeł inspiracji przy 

kształtowaniu ogrodów krajobrazowych w epoce rokoka i romantyzmu. Odwzorowywano 

architekturę ogrodową, układ przestrzenny oraz charakterystyczną, gęstą, nieregularną sied 

alejek. 

 Motywy chioskie przenoszone były do europejskich (i polskich) ogrodów krajobrazowych 

w sposób umowny i powierzchowny, bez dogłębnej znajomości istoty tych założeo i w oderwaniu 

od chioskiej tradycji kulturowej. Ponadto ogrody europejskie zakładane były zazwyczaj na dużych, 

płaskich terenach, przez co jeszcze bardziej odbiegały od chioskiego pierwowzoru. 

 Największe podobieostwo do ogrodów chioskich (lub naśladownictwo) przypisywano 

krajobrazowym ogrodom angielskim, stąd wykształciło się pojęcie ogród angielsko-chioski 

rozpowszechnione zwłaszcza we Francji, ale też w Polsce. Ogród w tym typie zaprojektował dla 

Izabeli Lubomirskiej Szymon Bogumił Zug na terenie dawnego folwarku Jana III (1784 r.). 

 

 

Angielski park krajobrazowy Stanisława Kostki Potockiego (romantyczny ogród krajobrazowy) 

 

Cechy polskich ogrodów romantycznych (dominujących w koocu XVIII w. i na początku XIX w.): 

 Ogrody romantyczne to przestrzenne i jednocześnie kameralne założenia łączące się 

harmonijnie z otaczającym krajobrazem. 

 Charakteryzuje je bogaty program literacki nawiązujący do kultury ojczystej i tradycji 

patriotycznych (pod wpływem zmienionych warunków politycznych) oraz odwołania do życia 

wiejskiego. Obok elementów typowych dla założeo krajobrazowych lub zamiast nich pojawiają 

się komponenty podkreślające kult historii: monumenty poświęcone pamięci nie tylko 

bohaterów narodowych, ale również zasłużonych dla nauki, kultury, życia społecznego, a także 

pomniki dedykowane rodzinie i przyjaciołom. 

W tym duchu Stanisław Kostka Potocki przebudował i rozbudował ogród wilanowski, tworząc 

romantyczny park angielski. Do najważniejszych zmian dokonanych po 1799 r. należą: 

 na terenie przypałacowym: 

 założenie gładkich trawników w miejscu dawnych parterów kwiatowych, 

 uproszczenie sieci dróg i alejek ogrodowych, 

 ograniczenie lub miejscami całkowite usunięcie dawnej bogatej dekoracji rzeźbiarskiej, 

 usypanie sztucznej wyspy i prowadzącej do niej grobli w północnej części ogrodu, 

 wzniesienie romantycznych budowli (most Rzymski, Altana Chioska, pomnik bohaterów bitwy 

Raszyoskiej 1809 r., wzniesione w latach 1806–1821) w północnej części ogrodu, 

 przebudowa holenderni: nowa, neogotycka fasada budynku harmonizująca z romantycznym 

charakterem założenia ogrodowego (1811), 

 przekształcenie ogrodu angielsko-chioskiego w południową częśd parku angielskiego, 



 układ osi widokowych ogrodu uzupełniały widoki zewnętrzne na Powiśle oraz dominanty 

otoczenia rezydencji (brama we wsi wzniesiona w formie łuku triumfalnego z ok. 1806 r., 

pałacyk-rotunda w Morysinie z 1811 r. wzorowany na świątyni Westy w Tivoli, pseudogotycka 

brama w Morysinie na osi pałacu z lat 1838–1842). 

 

Ogrody krajobrazowe drugiej połowy XIX w. 

 

 Jedną z głównych tendencji w sztuce ogrodowej drugiej połowy XIX w. jest geometryzacja części 

większego założenia krajobrazowego i tworzenie z tych dwóch kontrastujących elementów 

harmonijnej całości. Do ogrodów krajobrazowych wprowadzano układy parterów (najczęściej 

kwiatowych) nawiązujące do włoskich form renesansowych lub francuskich form barokowych. 

Kompozycje te zakładano zazwyczaj przy głównych budowlach.  

 Różany ogród neorenesansowy w typie włoskiego giardino segreto, zaprojektowany ok. 1850 r. 

przez Pawła Podczaszyoskiego dla Augusta i Aleksandry Potockich, jest właśnie takim 

rozwiązaniem. 

 Ogród w typie giardino segreto (lub secreto), zgodnie z założeniami włoskiej sztuki ogrodowej, 

obejmował niewielką przestrzeo wydzieloną (najczęściej ogrodzeniem/murkiem) z większego 

założenia. Sytuowany był poza reprezentacyjną częścią założenia, przy ścianie bocznej domu 

(pałacu) lub przy obydwu bocznych ścianach. W odróżnieniu od głównej części ogrodu giardino 

segreto był miejscem zacisznym, ustronnym, nieoficjalnym, przeznaczonym do kameralnego 

wypoczynku gospodarza. 

 Giardino segreto to ogród ozdobny lub ozdobno-użytkowy, dzielony – tak jak większe założenia 

renesansowe – na dopasowane do jego skali kwatery. Dodatkowym elementem dekoracyjnym 

mogły byd rzeźby lub najczęściej mała fontanna. W ogrodzie wilanowskim występuję oba te 

elementy: fontanna z kopią figury Chłopca z łabędziem z połowy XIX w. (oryginał znajduje się 

w Pawilonie Rzeźby) z zakładu odlewniczego Karola Mintera oraz odrestaurowany posąg 

skrzydlatej Wiktorii z 1858 r. z niemieckiej fabryki Ernst March Thonwaaren. Kompozycję 

uzupełniają alegorie Zgody, Pszczelarstwa, Rolnictwa i Rybołówstwa wieoczące wejście do 

ogrodu od strony zachodniej. 

 


