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Goäuchów – miejsce do którego wraca siö niejednokrotnie. Powraca siö równieĔ, siögajñc pamiöciñ do wraĔeþ estetycznych, które
Zamek – Muzeum w otoczeniu parku krajobrazowego, w caäym swym
okazaäym piöknie pozostawia.
Zamek wzniesiony zostaä przez
Izabelö Czartoryskñ, córkö Adama
Czartoryskiego, z ruin renesansowej
siedziby Leszczyþskich z ok. 1560 r.,
powstaä w latach 1872–1885 w stylu
renesansu francuskiego, porównywany jest do zamków nad Loarñ1. Goäuchów posiadäoĈè Izabeli Czartoryskiej Dziaäyþskiej, w zrealizowanym
ksztaäcie, dorównywaä dzieäu babki
Izabeli Czartoryskiej, Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, jakim byäy
Puäawy. Utworzyäa ona na poczñtku
XIX w. pierwsze w Polsce Muzeum,
umieszczajñc pamiñtki historyczne
w ćwiñtyni Sybilii i Domku Gotyckim, na terenie parku w Puäawach.
Pozostawiäa teĔ wäasnego autorstwa
ksiñĔkö MyĈli róĔne o sposobie zakäadania ogrodów (1805)2.
Wyraz artystyczny Goäuchowa
wzniesionego prawie sto lat póĒniej
byä zasadniczo inny3. Speäniaä warunki rezydencji, jednoczeĈnie byä miejscem gromadzenia i wystawienia,
tworzonej przez Izabelö Czartoryskñ
kolekcji dzieä sztuki. Nowo wzniesiony Zamek – Muzeum poäoĔony
w parku krajobrazowym, przedstawiaä dobro prywatne i narodowe.

ãñczyä funkcje rezydencji i jednoczeĈnie muzeum poprzez udostöpnianie zbiorów sztuki od 1886 r., dziĈ
stanowi oddziaä Muzeum Narodowego w Poznaniu. ãñczenie dwóch
funkcji, prywatnej rezydencji wiejskiej z udostöpnianiem publicznoĈci
zbiorów sztuki, naleĔaäo wówczas
do rozwiñzaþ prekursorskich, dziĈ
jest powszechnie znane.
Goäuchów traktowany jest równieĔ jako wspólne dzieäo Izabeli
Czartoryskiej i jej möĔa Jana Dziaäyþskiego, szczególnie w poczñtkowym
okresie jego tworzenia, kiedy zakäadano park krajobrazowy z wydzielonym ogrodem dendrologicznym,
jako miejscem kolekcji drzew i krzewów sprowadzanych ze szkóäek
europejskich i aklimatyzowanych
w warunkach Wielkopolski. Izabela
Czartoryska radziäa siö möĔa, nie
tylko w sprawach zieleni, korzystajñc
z jego doĈwiadczeþ nabytych przy
aklimatyzowaniu drzew, szczególnie
iglastych, w ogrodach Dziaäyþskich
w Kórniku. TakĔe w ksztaätowaniu architektury przebudowywanego zamku, Jan Dziaäyþski wyraĔaä opinie,
które najczöĈciej byäy przyjmowane
i realizowane4.
Decyzjö o zatrudnieniu ogrodnika równieĔ podjöli razem. Poszukiwali kandydata na staäñ posadö,
oczekiwali od niego wszechstronnej
znajomoĈci zawodu, popartego
praktykñ. Zadaniem przyszäego
ogrodnika miaäo byè zaäoĔenie parku
przyzamkowego i jednoczeĈnie „kierowanie siö na ogrodnika architekta”.
Tworzenie parku i ogrodu przyzam-
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Ryc. 1, 2. Widok zamku w Goäuchowie przed 1876 r., strona póänocna, akwarela sygn.
R. Jungmann wg Kñsinowska R., 1993, Goäuchów, Poznaþ (Ēródäo: Archiwum WKZ w Poznaniu)
Fig. 1, 2. View of the castle in Goäuchów from before 1876, northern side of the castle,
watercolor, signed R. Jungmann, by Kñsinowska R., 1993, Goäuchów, Poznaþ (source: Archive of
the Voivodship Conservator of Monuments in Poznaþ)

kowego powierzono Adamowi Kubaszewskiemu. Adam Kubaszewski5
byä ogrodnikiem Jana Dziaäyþskiego
i Izabeli Czartoryskiej, jest uznanym
architektem parku goäuchowskiego6.

Ogród przyzamkowy
The garden adjacent
to the castle
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Ogród przyzamkowy w Goäuchowie byä zaäoĔony w pierwszej
kolejnoĈci. Ksztaät ogrodu ujöty zostaä
na planie sygnowanym przez Adama
Kubaszewskiego i datowanym „Goäuchów w marcu 1884”7. Ogrodnik
prowadzone prace zaäoĔeniowe opisaä w dzienniku8, przekazaä, iĔ park
w 1883 r. byä juĔ czöĈciowo urzñdzony, zgodnie z przyjötym szkicem
z 1878 r. Szkic ten jest uznany za
jeden z pierwszych planów parków
wykonanych przez ogrodnika Polaka,
niestety zachowaä siö tylko w ogólnym zarysie i bez skali9. Natomiast
plan ogrodu przyzamkowego w Goäuchowie z 1884 r. jest narysowany
w skali i przedstawia urzñdzenie zieleni z opisem posadzonych roĈlin10.
Wskazuje na obszar ogrodu przyzamkowego, który zlokalizowany
byä od strony póänocnej. W pewnym
oddaleniu od zamku, w kierunku
wschodnim znajdowaä siö ponadto
ogród poĔyteczny: sad i warzywnik.
Urzñdzenie ogrodu przyzamkowego wiñzaäo siö z modernizacjñ fosy istniejñcej przy dawnym
zamku Leszczyþskich, zakäadajñc

ogród wyrównano teren przy zamku
od strony póänocnej (ryc. 1, 2). ćciana póänocna zamku, odpowiednio
do charakteru terenu, pozostawaäa
strzelista równieĔ, zachodnia czöĈè
zamku miaäa cechö obronnñ, co wynikaäo z naturalnego poäoĔenia. Fosa
ze wzglödu na uksztaätowanie gruntu
przebiegaäa, wzdäuĔ poäudniowej
Ĉciany, której dno byäo podwyĔszone
od strony zachodniej i opadaäo ku
wschodowi, zajmowaäa czöĈciowo
miejsce przy wjeĒdzie. Brama zamku
w Goäuchowie zawsze11 znajdowaäa
siö w skrzydle wschodnim12.
Ogród przyzamkowy przedstawiaä szerokñ przestrzeþ trawnika
z luĒno rozmieszczonymi klombami
róĔ i krzewów13. Znany z widoku
na planie Adama Kubaszewskiego
(1884), wskazuje na podobieþstwa
z rycinñ w ksiñĔce ksiöcia Hermana
Pücklera dokumentujñcñ zaäoĔony przez niego park w Muskau14.
Niejednokrotnie zwracano uwagö
na zwiñzki planistyczne parku w Muskau i Goäuchowie15. Cechy wspólne
sñ widoczne równieĔ w kompozycji
ogrodu przyzamkowego.
Ogród przyzamkowy oglñdany
byä z tarasu widokowego, utworzonego z jednej z czterech baszt dawnego zamku Leszczyþskich. Ruina tej
jednej baszty nie zostaäa odrestaurowana. Na jej fundamencie powstaä
belweder otwierajñcy widok z wñskiego i podäuĔnego podwórza (ryc.
3, 4). Maäa architektura dziedziþca
oraz detal zdobniczy zaprojektowany
zostaä przez architekta francuskiego
Maurice Auguste Ouradou16 (ryc. 7,

Ryc. 3, 4. Zieleþ w goäuchowskim parku na fotografiach R. S. Ulatowskiego sprzed 1932 r.
(Ēródäo: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu)
Fig. 3, 4. Greenery in park of Goäuchów on R. S. Ulatowski’s photos before 1932
(source: Archive of the Voivodship Conservator of Monuments in Poznaþ)
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Ryc. 5. Kwietnik goäuchowski na planie zamku (rys. G. ãawniczak)
Fig. 5. The Goäuchów flower bed on the castle plan (fig. by G. ãawniczak)

8). Belweder, wystawiony wówczas,
jako punkt widokowy na park krajobrazowy pozostaä w niezmienionym
ksztaäcie.

Kwietnik w ogrodzie
przyzamkowym
The flower bed in the garden
adjacent to the castle
W ogrodzie przyzamkowym,
eksponowane, staäe miejsce zajmowaä rozlegäy kwietnik kobiercowy
(ryc. 5). Kompozycja kwietnika goäuchowskiego zostaäa przedstawiona
na planie Adama Kubaszewskiego
zamieszczonym w czasopiĈmie
„Ogrodnik Polski” w roku 1882 17

Ryc. 6. Plan gäównego kwietnika w Goäuchowie A. Kubaszewskiego, zamieszczony i opisany w czasopiĈmie „Ogrodnik Polski”, 1882 r.
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Fig. 6. The plan of the main flower bed in Goäuchów of A. Kubaszewski, contained and described in the journal “Polish Gardener”, 1882.

(ryc. 6), w nawiñzaniu do wczeĈniejszego artykuäu o Parku w Goäuchowie18. MoĔna teĔ uznaè, Ĕe wäaĈnie
ten kwietnik, jako pierwszy powstaä
przy nowo wzniesionym Zamku –
Muzeum. Znajdowaä siö, wedäug
przekazu Adama Kubaszewskiego, przy fasadzie zamku od strony
póänocnej. Zakäadany byä kaĔdego
roku, na specjalnie przygotowanym,
po czöĈci z niwelacji terenu, tarasie
ziemnym, obmurowanym, o wymiarze 100 mk., pozostaäo po nim
miejsce19. Na rysunku Adama Kubaszewskiego jako motywy kwietnika
przedstawione zostaäy dwa delfiny,
które przedziela wazon. Wzór naĈladuje, co zaznaczono w opisie, liczne
w podobnym guĈcie rzeĒby wykonane w piaskowcu na arkadach, gzymsach i balustradach zamku.
Kolejne kompozycje kwietników w ogrodzie przyzamkowym
równieĔ byäy utrzymywane w stylu
historycznym. O ich piöknie wspomina Marian Sokoäowski – historyk
sztuki z Krakowa, kiedy zwiedzaä
Goäuchów w 1886 r., po zakoþczeniu budowy Zamku – Muzeum przez
Izabelö Czartoryskñ20. Byä pod wraĔeniem tego miejsca, relacjonowaä
– wstöpujñc na wschodniñ platformö
dziedziþca zamkowego i cofajñc siö
po kilku lekkich stopniach od fasady
zachodniej, dochodzi siö do kamiennej balustrady otaczajñcej oĈmioboczny belweder – z tego miejsca
otwiera siö widok na park. Wynika
z relacji, iĔ z pozycji tarasu, punktem widokowym byä równieĔ „murowany, rzeĒbiony balkon – u jego

Ryc. 7, 8. Projekty zamku w Goäuchowie M. A. Ouradou, po 1876 r.
(Ēródäo: Archiwum WKZ w Poznaniu)
Fig. 7, 8. Castle projects in Goäuchów made by M. A. Ouradou, after 1876
(source: Archive of the Voivodship Conservator of Monuments in Poznaþ)
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Ryc. 9. Strona tytuäowa traktatu
architektonicznego Il terzo Libro di
Sebastiano Serlio...de le antiqvita,
1540 (Ēródäo: Biblioteka Poznaþskiego
Towarzystwa Przyjacióä Nauk)
Fig. 9. Title page of the architectural
treatise Il terzo Libro di Sebastiano Serlio...
de le antiqvita, 1540 (source: Library of
the Poznaþ Society of Friends of Arts and
Sciences)

Kwietnik na dziedziñcu
zamkowym
The flower bed in the
courtyard of the castle
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stóp, rozciñgaä siö prostokñtny rabat
kwiatowy, arabeska o renesansowym
deseniu, wyjötym z wäoskich wzorów
budowlanych Serlio21 (ryc. 9, 10).
Adam Kubaszewski w opisie
do rysunku kwietnika (1882)22, przekazuje, iĔ kompozycja w nawiñzaniu
do miejsca historycznego, wyjöta
zostaäa z wzornika Ĉredniowiecznego dzieäa wäoskiego, traktujñcego o architekturze i ogrodnictwie
ozdobnym. Wybrany wzór, w ocenie
ogrodnika, wspóägraä z przestrzeniñ parku oraz dobrze harmonizo-

waä ze stylem wäosko-francuskim,
w którym zamek zostaä zbudowany.
Poprzez formö przenosiä „cechy
staroĔytne”, utrzymywane przez
Izabelö Czartoryskñ w architekturze
nowo wzniesionego zamku oraz
w jego otoczeniu. Ogrodnik w opisie
planu kwietnika zwróciä teĔ uwagö na walory estetyczne projektu:
widok na kobierzec kwiatowy byä
efektowny, uwydatniaä zarysy figur
i grö kolorów na tle ĈwieĔej zieleni
trawników.

Adam Kubaszewski w swoim
Notatniku... 23 opisaä jeszcze inny
kwietnik goäuchowski – kompozycjö z kwiatów ciötych. Pod datñ
23.09.1888 (niedziela) zapisaä, iĔ ...
uäoĔyä na dziedziþcu zamkowym
tarcz z róĔnych astrów i koronö,
dedykujñc KsiöĔnie. Opis kompozycji i odröczny rysunek Adama
Kubaszewskiego wskazuje, Ĕe byäa
to tarcz (owal), rozplanowana poziomo z koronñ umieszczonñ poĈrodku. Korona jako element przestrzenny tej kompozycji, zostaäa
utworzona z Ĕóätych i purpurowych
kwiatów. Wnötrze kwietnika wypeäniaäy róĔne astry uäoĔone na planie
gwiazdy, w odcieniach od biaäych
do ciemno-niebieskich. Tarcz tego
specyficznego kwietnika, uäoĔonego
okazjonalnie z kwiatów, zamykaäa
obwódka, pñsowa z napisem z biaäych kwiatów: VIVE LA PRINCESSE
ROYALE.
Geneza kwietników z obrazami
i napisami wywodzi siö z ogrodów
niemieckiego ksiöcia Hermana Pücklera w Muskau XIX w. 24. Zwraca siö
uwagö na bliskie zwiñzki ogrodów
w Goäuchowie i Muskau25. Dekoracja okazjonalna z astrów uäoĔonych
ku przyjemnoĈci KsiöĔnej, naleĔaäa
zapewne do zdarzeþ dnia codziennego.

Ryc. 10. Strona XXI traktatu
architektonicznego Sebastiano Serlio Il terzo
Libro... Il tempio di Bacco (come no detto)
è ricco di molti ornamenti..., wzory stosowane
jako motywy kwietników w XIX w.
Fig. 10. Page XXI of the architectural treatise
by Sebastiano Serlio: Il terzo Libro... Il tempio
di Bacco (come no detto) è ricco di molti
ornamenti..., the patterns used as floral motifs
in flower beds in the 19th c.

Roœliny
z go³uchowskich
kwietników
The plants from the flower
beds in Go³uchów
Wykaz roĈlin kwietnika goäuchowskiego zamieszczony zostaä
przy planie Adama Kubaszewskiego
z 1882 roku, wskazuje na roĈliny

obcego pochodzenia. Charakteryzowaäy siö ozdobnym liĈciem,
wyszczególniona zostaäa alternantera (Alternanthera), którñ Adam
Kubaszewski proponuje stosowaè
wymiennie z koleusem (Coleus) lub
z iresynñ26 (Iresine).
Koleus, w spisie kwietnika goäuchowskiego zaznaczony jako Coleus
verschaffeltii (czöĈciej stosowana
nazwa Coleus blumei) czyli koleusy
ozdobne o wielobarwnych liĈciach,
proponowane sñ zastöpczo w obsadzeniu z achyrantesem27 (Achyran-

thes). W tym zestawie znalazä siö
równieĔ zäoty rumianek (zäocieþ murana) (Pyrethrum parthenium aureum
(syn. Chrysanthemum parthenium).
PoĈród goäuchowskich roĈlin
kobiercowych zostaäy ujöte takĔe dekoracyjne ze wzglödu na srebrne liĈcie kocanki (Gnaphalium). W kompozycji kwietnika znajdowaäy ponadto miejsce sukulenty, wyróĔniajñce siö grubymi i miösistymi pödami i liĈèmi; w spisie goäuchowskim
byäy to: eszeweria (Echeveria w róĔnych odmianach, jak zaznaczono)
oraz rozchodnik (Sedum). Nie zabrakäo teĔ jukki (Yucca) wymiennie
z dracenñ (Dracaena) w centralnym
miejscu kwietnika, jak zaznaczono
po jednej sztuce.
RoĈliny z kwietnika goäuchowskiego, spisane w 1882 r.,
przedstawiaäy introdukty. NaleĔaäy
do asortymentu zieleni ozdobnej,
sprowadzone do Europy przede
wszystkim ze wzglödu na ich walory
dekoracyjne – do upiökszania zakäadanych wówczas parków w stylu
krajobrazowym (wykorzystywane
równieĔ na klombach w miastach europejskich28). Pochodziäy z ciepäych
krajów, wymagaäy szczególnych warunków oranĔeryjnych i umiejötnoĈci
prowadzenia w czasie zimy. W warunkach klimatycznych Wielkopolski, w cieplarniach przechowywano
zimñ: ozdobne drzewka poäudniowe
– Ĉródziemnomorskie w donicach,
roĈliny kwietników kobiercowych,
które latem zdobiäy ogród.
Adam Kubaszewski w korespondencji do Izabeli Czartoryskiej
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Ryc. 11. Motywy rabatowe i spis roĈlin, kanon kwietników kobiercowych, 2 poä. XIX w.
Wg Hampel W., 1896, Die moderne Teppichgartnerei, Berlin
Fig. 11. Flower bed patterns and a list of plants, canon of carpet flower beds, second half of the
19th c., by Hampel W., 1896, Die moderne Teppichgartnerei, Berlin
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wspominaä o pracach w szklarniach,
pod datñ listu 3.02.1885 r. przekazaä:
...utrzymywane w porzñdku oranĔerie i ananasarnia...na inspektach
pozasiewano pierwsze jarzynki,
a w cieplarniach rozpoczöto rozmnaĔanie kwiatów na klomby...
w miesiñc póĒniej 3.03.1885 napisaä: ...przeniesiono mäodsze roĈliny
ananasowe do ĈwieĔo zaäoĔonych
inspektów, w ananasarni zasadzono
nieco malin i truskawek na wczesny
owoc, takĔe rozmnaĔanie roĈlin
na kwietniki kobiercowe obecnie siö
praktykuje...29.
RoĈliny kobiercowe pochodzenia zagranicznego, równieĔ kwiaty ciöte, generalnie sprowadzano
do Wielkopolski przede wszystkim
z Berlina i Drezna30.
NowoĈciñ dla Europejczyków
byäa wówczas alternantera przywieziona z Brazylii, stosowana w uprawach europejskich od 1864 r. 31.
RównoczeĈnie upowszechniana
byäa w Europie iresyna sprowadzona
z Ameryki Poäudniowej32. Obydwie
roĈliny znane równieĔ w Polsce,
hodowane w Ogrodzie Botanicznym
w Warszawie w 1827 r. – znalazäy
siö w spisie33 upraw wymagajñcych
specjalnych warunków szklarniowych, utrzymania w wysokich temperaturach.
Wyszczególniony w zestawie
roĈlin kobiercowych koleus, przywieziony zostaä do Europy z Jawy34.
RoĈlina ta o dekoracyjnych liĈciach
Ĕóäto-czerwono-purpurowych, na Jawie zarastaäa plantacje kawy (w Polsce nazywana pokrzywkñ brazylij-

skñ). Coleus verschaffeltii sadzony
na kwietniku goäuchowskim naleĔy
wäaĈnie do coleusów o ozdobnych,
wielobarwnych liĈciach. W zestawie
goäuchowskim roĈlin ozdobnych
stosowany byä wymiennie z achyrantesem, w prowadzeniu klombów
mógä byè rozpinany lub strzyĔony.
Wymienione przez Adama Kubaszewskiego kocanki Gnaphalium
(syn. Helichrysum) na kwietniku
goäuchowskim, wczeĈniej znane
z ksiñĔki Izabeli Czartoryskiej „MyĈli
róĔne o sposobie zakäadania ogrodów” (1805) pochodziäy z Ameryki
Poäudniowej (Przylñdek Dobrej Nadziei)35. W warunkach warszawskiego Ogrodu Botanicznego wyhodowano czternaĈcie odmian tej roĈliny
(1827)36. RównieĔ sukulenty znane
byäy juĔ wczeĈniej. Sedum–rozchodnik, roĈlina rosnñca w naturze prawie
na caäym Ĉwiecie, zostaäa wyszczególniona w ksiñĔce Izabeli Czartoryskiej, jako zagraniczna znajdujñca siö
w Polsce37. Wymieniona poĈród roĈlin kwietnika goäuchowskiego eszeweria glauca – liĈcie w formie rozet
w kolorze sinoniebieskim, w naturze
spotykana w suchych regionach obu
Ameryk, Meksyku i Kalifornii38. Dobrze znany w ogrodach polskich byä
zäoty rumianek, opisany w pierwszej
polskiej ksiñĔce o sztuce zakäadania
ogrodów przez Izabelö Czartoryskñ
(1805), jako zäotokwiat ogrodowy,
stokroè z peänym kwiatem.
RoĈliny zastosowane na kwietniku goäuchowskim, wedäug planu
z 1882 r., wskazujñ na poczñtki ich
introdukcji. Dzisiaj znane sñ wyäñcz-
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nie jako kwiaty doniczkowe, proponowane do upiökszania wnötrz,
reprezentujñ nowy produkt handlowy
w branĔy zieleni ozdobnej, dostarczane wedäug gustu i zapotrzebowania klientów39.

Kwietniki kobiercowe
2 po³. XIX w.
Patterned flower beds
from the second half of the
nineteenth century
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Opisane roĈliny, ujöte na planie
gäównego kwietnika w Goäuchowie,
przez Adama Kubaszewskiego, byäy
to: alternantera, koleus, iresyna,
achyrantes; z sukulentów: eszeweria, rozchodnik – sedum oraz jukka
i dracena, zwiñzane sñ historycznie
z kwietnikami kobiercowymi, uĔywane w ogrodach 2 poä. XIX w.40.
Ich zastosowanie wynikaäo z rozwoju
zainteresowaþ botanicznych i kolekcjonerskich roĈlinami importowanymi z róĔnych stref klimatycznych.
Twórcy parków poszukiwali nowego
materiaäu roĈlinnego, by upiökszaè
swoje kompozycje ogrodowe i przysparzaè splendoru rezydencjom
europejskim.
Egzotyczne roĈliny pozyskiwano z firm i towarzystw ogrodniczych, które zakäadano w celach
handlowych. By sprostaè panujñcej
modzie, specjalni wysäannicy – botanicy, poszukiwali i dostarczali
rzadkich okazów roĈlin, mogñcych
znaleĒè zastosowanie w ogrodach

i cieplarniach Europy. W guĈcie
sztuki ogrodowej 2 poä. XIX w. byäo
równieĔ projektowanie kwietników
na motywach wzorników architektonicznych. Do kanonu kwietników
kobiercowych 2 poä. XIX w., naleĔaäo
wäaĈnie stosowanie nowych, introdukowanych wówczas roĈlin41 (ryc. 11).
RoĈliny kwietnika, poznane z opisu
planu Adama Kubaszewskiego, nie
byäy przedmiotem hodowli w Goäuchowie z zamiarem tworzenia kolekcji rzadkich roĈlin – egzotycznych.
Uprawiano je dla ozdoby, säuĔyäy
upiökszaniu otoczenia zamku.
Adam Kubaszewski prezentujñc kwiaty z zamku goäuchowskiego na wystawach ogrodniczych,
równieĔ plany ogrodów, pisma
i dzieäa dotyczñce ogrodnictwa,
rekomendowany byä jako „ogrodnik artystyczny”42. Kwiaty z ogrodu
artystycznego XIX w., przedstawiaäy
przede wszystkim rzadkie gatunki
z katalogów zakäadów i towarzystw
ogrodniczych, choè niewñtpliwie
zachwycaäo ich artystyczne piökno.

„Ogrodnik artysta” –
„Ogrodnik architekt”
“Artist-gardener” –
“Landscape architect”
OkreĈlenia dziewiötnastowieczne – „ogrodnik artystyczny” i „ogrodnik architekt” wskazujñ na pewnñ
specyfikö prowadzonych prac, wykonywanych zawodowo wedäug etyki i sztuki ogrodniczej.

Izabela Czartoryska i jej mñĔ
Jan Dziaäyþski poszukujñc ogrodnika
na posadö w Goäuchowie, stawiali
kandydatowi wysokie wymagania,
oczekujñc od niego wszechstronnej
znajomoĈci zawodu, popartego praktykñ. Przyszäy ogrodnik zakäadajñc
park przyzamkowy, miaä jednoczeĈnie kierowaè siö na ogrodnika architektö: zbieraè noty, pisaè dziennik,
täumaczyè obcñ literaturö, przygotowywaè ksiñĔkö o szkóäkach drzew
iglicowych, zimotrwaäych” itp.43.
Ogrodnik architekt w pracach
planistycznych stosowaä zasady
sztuki ogrodowej – nowe wówczas
koncepcje parków krajobrazowych,
w guĈcie angielskim (Landschaftsgaertnerei).
Ogrodnik artysta (Kunst–gaertner) projektowaä ogrody (rabaty kwiatowe) wedäug reguä geometrycznych,
w stylu starofrancuskim i wäoskim,
w otoczeniu (na osi) rezydencji. Stosowaä nowe roĈliny ozdobne sprowadzane z róĔnych stron Ĉwiata.
„Ogrodnikami artystycznymi”
nazywano takĔe w II poä. XIX w.
zajmujñcych siö handlem i hodowlñ rzadkich roĈlin egzotycznych,
„sztucznym sposobem” czyli w cieplarniach. Podobnie uprawa rzadkich
owoców i warzyw, równieĔ naleĔaäa
do specyfiki ogrodu artystycznego44.
Owoce poäudniowe byäy prowadzone w Goäuchowie z uĔyciem
specjalnych urzñdzeþ i z zastosowaniem szczególnych sposobów ich
pielögnacji. Zebrane doĈwiadczenia
z tej hodowli, opisane zostaäy przez
Adama Kubaszewskiego w ksiñĔce

Owoce poäudniowe brzoskwinie,
morele, winokrzewy i figi w naszym
kraju45. WyjñtkowoĈè kolekcji dendrologicznych takĔe odpowiadaäaby
specyfice dziewiötnastowiecznych
ogrodów artystycznych. Kolekcjö
drzew iglastych w Goäuchowie,
zaäoĔono na powierzchni 5 hektarów, w odlegäoĈci 1 km na póänoc
od zamku, zinwentaryzowaä jñ Adam
Kubaszewski, kiedy objñä posadö
w Goäuchowie46.
Adam Kubaszewski relacjonujñc prace w ogrodzie goäuchowskim
– zachowaäy siö rökopisy oraz artykuäy drukowane, doĈwiadczeniom
sadowniczym poĈwiöciä ksiñĔki
– dopisywaä kolejne rozdziaäy swojej obszernej monografii goäuchowskiego ogrodu. Pozostawiä znaczñce
prace piĈmiennicze, tym wyróĔnia
siö z grona dziewiötnastowiecznych
grodników 47. W projektach goäuchowskich przeniósä wiedzö o zasadach i sztuce zakäadania kwietników
kobiercowych w 2 poä. XIX wieku.
GraĔyna ãawniczak
Historyk sztuki
Konserwator zabytkowych ogrodów
Art historian
Restorer of historic gardens

Przypisy
1
Goäuchów – plany zamku wykonane dla Izabeli Czartoryskiej przez architektów: Zygmunta
Gorgolewskiego, Józefa Kajetana Janowskiego
oraz Maurice Auguste Ouradou. Por. Kñsinowska R., 1993, Goäuchów. Rezydencja magnacka
w Ĉwietle Ēródeä, Poznaþ.
2
Czartoryska I., 1805, MyĈli róĔne o sposobie
zakäadania ogrodów, Wrocäaw. KsiñĔka wyda-

na przez W.B. Korna, kolejne wydania w latach
1807–1808.
3
Goäuchów – zespóä muzealny i przyrodniczy
w zaäoĔeniu miaä säuĔyè nauce i spoäeczeþstwu
polskiemu, przesäanie to jest aktualne do dzisiaj.
4
Kñsinowska R., 1993, Goäuchów. Rezydencja magnacka w Ĉwietle Ēródeä, Poznaþ.
Autorka niejednokrotnie wskazaäa na Ēródäa
dokumentujñce wspólny cel Izabeli Czartoryskiej i Jana Dziaäyþskiego w Goäuchowie.
5
Adam Kubaszewski (1847–1927) zatrudniony jako ogrodnik od 1876 r., zwiñzany
z Goäuchowem przez caäe swoje Ĕycie.
6
ãawniczak G., 2003, Adam Kubaszewski,
ogrodnik Jana Dziaäyþskiego i Izabeli Czartoryskiej z Goäuchowa [w:] „Studia i Materiaäy
OĈrodka Kultury LeĈnej”, Poznaþ, nr 5.
7
Ib., s. 37. Por. Ryc. 6. Plan ogrodu przyzamkowego w Goäuchowie. W prawym dolnym
rogu napis: Goäuchów w marcu 1884. A. Kubaszewski. Fundacja KsiñĔñt Czartoryskich przy
Muzeum Narodowym w Krakowie.
8
Notatnik tyczñcy prac prowadzonych w parku w latach 1876-1883 ...rkps A. Kubaszewskiego znajduje siö w OĈrodku Kultury LeĈnej
w Goäuchowie.
9
ãawniczak G., op. cit., s. 34–35.
10
Plan zamieszczony w ksiñĔce RóĔy Kñsinowskiej, Goäuchów... op. cit., ryc. 140, nie
jest rysunkiem A. Kubaszewskiego, poniewaĔ
oryginaä z 1884 r. nie jest oznakowany numerycznie.
11
Jakimowicz T., 1955, Zamek Leszczyþskich
w Goäuchowie [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”,
Warszawa, z. 1, s. 126–139; Jakimowicz T.,
1957, Zamek w Goäuchowie [w:] „Studia
Muzealne”, Poznaþ, t. III, s. 7–51, Muzeum
Narodowe w Poznaniu.
12
Goäuchów – fosa, projekt M.A. Ouradou
[w:] Kñsinowska R., op.cit., s. 123. Opis fosy
Sokoäowski M., 1886, Goäuchów [w:] „Studia
i Szkice z Dziejów Sztuki i Cywilizacji”, Kraków, t. I, s. 334.
13
Broda J., 1990, Park goäuchowski w opisie
Adama Kubaszewskiego z 1880 r. [w:] „Studia

i Materiaäy OĈrodka Kultury LeĈnej w Goäuchowie”, Warszawa, Poznaþ, nr 2. Drzewa
i krzewy zaznaczono na planie z 1884 r.: Carya
alba, C.amara i C. porcina (orzesznik piöciolistkowy, o. gorzki i o. gäadki), Liriodendron
tulipifera (tulipanowiec amerykaþski), brzost
(wiñz górski), lipa, Juniperus virginiana
(jaäowiec wirgiþski), Syringa vulgaris (lilak
zwyczajny, odm. Charles X), Deutzia crenata
(Ĕylistek szorstki, d.japoþski), magnolie, Acer
laciniata (klon, prawd. srebrzysty), najstarszy
dñb „Dewajtis” 4 m obwodu, kolekcja koniferów (gat.iglastych), Taxus (cis), Robinia
(prawd.) pseudoacacia var. Decaisneana
(robinia biaäa, odm. róĔowa).
14
Wg A. Kubaszewskiego byä to najwiökszy
park w stylu angielskim, jaki powstaä na poczñtku XIX w. Zwróciä teĔ uwagö na ksiñĔkö
Pückler H., 1834, Anleitungen uber Landschaftsgartnerei, Stuttgart. Por. ãawniczak G., op.
cit., s. 36.
15
Jankowski E., 1938, Dzieje ogrodnictwa
od pocz. XIX w. do 1930, Kraków, t. II, s. 193–
195; Majdecki L., 1978, Historia ogrodów,
Warszawa, s. 575.
16
Kñsinowska R., op. cit., s. 122.
17
Kubaszewski A., 1882, Plan gäównego
kwietnika w Goäuchowie [w:] „Ogrodnik
Polski”, Warszawa, nr 20, s. 474–475. Autor
grafiki Wäadysäaw Gäowczewski (1843–1905)
litograf i wydawca warszawski, od 1863 r. we
wäasnym zakäadzie wykonywaä tablice chromolitograficzne dla wydawnictw przyrodniczych
i medycznych polskich i obcych.
18
Kubaszewski A., 1880, Park w Goäuchowie
[w:] „Ogrodnik Polski”, Warszawa, nr 9–10.
19
Kwietnik kobiercowy poäoĔony u stóp
zamku goäuchowskiego, Kñsinowska R., op.
cit., s. 100, 268, 270.
20
Sokoäowski M., op. cit., s. 334.
RównieĔ dla Wielkopolan byäo to miejsce
szczególne, w relacji z wycieczki czäonków
Towarzystwa Przemysäowego w Poznaniu zapisano: „W Goäuchowie mieĈci siö caäa skarbnica nauki i sztuki. Nie ma zawodu któryby
z takiej wycieczki mógä skorzystaè. Kto widziaä

25

26
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Muzeum Poznaþskie i Goäuchów, widziaä Europö w miniaturze – w maäej próbie artystycznej”: Wycieczka do Goäuchowa, Towarzystwa
Przemysäowego w Poznaniu (1886-1890) aut.
R., druk zawiera stron 8, Biblioteka Poznaþskiego Towarzystwa Przyjacióä Nauk w Poznaniu.
21
Sebastiano Serlio (1475–1553/1555) twórca
traktatu architektonicznego, który skäada siö
ogóäem z 28 Ksiñg, w roku 1537, jako pierwsza zostaäa wydana Ksiöga 4 [w:] Kowalczyk
J., 1973, Sebastiano Serlio a sztuka polska,
Wrocäaw i in., s. 37.
Traktat Sebastiano Serlio z pewnoĈciñ znajdowaä siö w Muzeum (Bibliotece) Izabeli Czartoryskiej w Goäuchowie. RównieĔ jeden z czterech zachowanych we wnötrzu zamku kominków jest wiernym powtórzeniem wzoru znajdujñcego siö w czwartej ksiödze traktatu Sebastiano Serlio. Kñsinowska R., op. cit., s. 47.
Por. Serlio S., Libro quatro, Venetia 1551,
tabl. XLVII.
22
Por. przypis 17.
23
Por. przypis 8.
24
Radecka-Mynett M., 1980, Kwietniki sezonowe, Warszawa, s. 16.
25
Por. przypis 15.
26
Iresyna lub irezyna (pol.) Rak J., 1996,
Pielögnowanie roĈlin pokojowych, Warszawa.
27
Achyrantes lub aszyrantus (pol.).
28
Jankowski E., 1881, Z podróĔy ogrodnika.
Drezno [w:] „Ogrodnik Polski”, Warszawa,
nr 12–17. Opisane zostaäy „äadne zestawniki
kobiercowe, nakreĈlone naprödce” w czasie
pobytu w DreĒnie. UäoĔone byäy z tych samych
roĈlin, jakie wystöpujñ na planie kwietnika
goäuchowskiego z 1882 r.
29
Listy Adama Kubaszewskiego do I.Czartoryskiej. Fundacja KsiñĔñt Czartoryskich, rkps
s. 74–79.
30
Ogrodnictwo w Poznaþskiem. Korespondencja Adama Kubaszewskiego [w:] „Ogrodnik
Polski”, Warszawa 1894, nr 24, s. 562.
31
Dictionary of Gardening. A Practical and
Scientific Encyclopaedia of Horticulture, red.

Chittenden Fred. J. Oxford 1956, vol. I, s. 92
(dat.1865) Wprowadzenie do upraw nowej
roĈliny, opatrzone datñ, odnosi siö do hodowli
i selekcji roĈlin, zamyka däugotrwaäy proces
przejĈcia gatunków ze stanowisk naturalnych
do upraw.
32
Ib., vol. II, s. 1062 (dat.1864).
33
Spis roĈlin trebhauzowych, oranĔeryowych
i niektórych gruntowych, rozmnoĔonych
w Ogrodzie Botanicznym Warszawskim w roku
1827 (Warszawa 1827) [aut. Szubert Michaä],
Estr. IV, 455. Biblioteka Kórnicka.
34
Dictionary of Gardening (...) op. cit., vol. II,
s. 526.
35
Z praktyki ogrodniczej. Onufry Nowakowski
Ogrodnik z Sieniakowa [w:] „Ogrodnik Polski”, Warszawa 1880, nr 9, s. 220.
36
Spis roĈlin trebhauzowych, oranĔeryjnych
(...) w Ogrodzie Botanicznym Warszawskim
w roku 1827, j.w.
37
Sukulenty z kwietnika goäuchowskiego nie
zostaäy bliĔej opisane, wspóäczeĈnie moĔna
wymieniè: rozchodnik ostry (Sedum acre), r.
biaäy (S. album), r. oĈcisty (S. reflexum), r.
szeĈciorzödowy (S. sexangulare L.) – pochodzi
z Korei i Chin oraz rojnik murowy (Sempervivum tectorum L.) o duĔych rozetach z koþcówkami zabarwionymi na czerwono. Szczepaniak
S., Lisiecka A., 2006, Byliny ozdobne, Poznaþ,
s. 30–32. Ponadto rozchodnik (Sedum rubrotinctum) pochodzi z Meksyku. Rak J., 1996,
Pielögnowanie roĈlin pokojowych, Warszawa,
s. 172.
38
Dictionary of Gardening (...) op. cit., vol.
II, s. 729 (dat.1858) eszeweria (Eszeweria
pulvinata) pochodzi z suchych regionów obu
Ameryk, a zwäaszcza z Meksyku i Kalifornii,
wspóäczeĈnie roĈlina ozdobna, doniczkowa.
Rak J., op. cit., s. 68.
39
RoĈliny znane z kwietnika goäuchowskiego,
skatalogowane w 2 poä. XIX w. sñ wspóäczeĈnie uprawiane, jako flora ozdobna – doniczkowa. Czekalski M., 1992, Nowe roĈliny
ozdobne – klasyfikacja, pochodzenie i ocena.
Skierniewice, s. 5–6.

Raducka-Mynett M., 1980, Kwietniki sezonowe, Warszawa, s. 13–19.
41
Hampel W., 1896, Die moderne Teppichgartnerei, Berlin.
Zawiera wzory kwietników z zastosowaniem
roĈlin wymienionych w spisie goäuchowskim.
W. Hampel byä dyrektorem ogrodu w Kopicach na ćlñsku, w dobrach Schaffgotschów.
Por. ãawniczak G., Adam Kubaszewski, ogrodnik Jana Dziaäyþskiego i Izabeli Czartoryskiej
z Goäuchowa, op. cit., s. 36, o wizycie w Kopicach, wspomina Kubaszewski A. w liĈcie
do Izabeli Czartoryskiej.
42
Ib., s. 43.
43
Ib., s. 34.
44
Jaegra H., 1882, Istota i cele sztuki ogrodniczej (przekä. S. Tomaszewski) [w:] „Ogrodnik
Polski”, Warszawa, nr 6.
45
Kubaszewski A., 1901, Owoce poäudniowe,
brzoskwinie, morele, winokrzewy i figi w naszym kraju. Praktyczna hodowla na wolnym
powietrzu i pod szkäem, Poznaþ, nakä. autora,
s. XVI, 437, z 94 rycinami i 2 planami.
46
ãawniczak G., op. cit., s. 38.
47
Adam Kubaszewski, ogrodnik Izabeli
Czartoryskiej i Jana Dziaäyþskiego, prace
i Ĕycie swoje zwiñzaä z Wielkopolskñ. Por.
ãawniczak G., op. cit., s. 41–49, Adam
Kubaszewski propagatorem nowoczesnego
ogrodnictwa w Wielkopolsce. Kubaszewscy,
rodzina ogrodników, zatrudniani byli w zakäadach ogrodniczych Ordynacji Zamoyskich.
Piórecki J., 1989, Zabytkowe ogrody i parki
województwa przemyskiego [w:] „Biblioteka
Muzealna”, Rzeszów, t. VI, s. 31, Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej.
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