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Wprowadzenie
Introduction

Go uchów – miejsce do któ-
rego wraca si  niejednokrotnie. Po-
wraca si  równie , si gaj c pami -
ci  do wra e  estetycznych, które 
Zamek – Muzeum w otoczeniu par-
ku krajobrazowego, w ca ym swym 
okaza ym pi knie pozostawia. 

Zamek wzniesiony zosta  przez 
Izabel  Czartorysk , córk  Adama 
Czartoryskiego, z ruin renesansowej 
siedziby Leszczy skich z ok. 1560 r., 
powsta  w latach 1872–1885 w stylu 
renesansu francuskiego, porównywa-
ny jest do zamków nad Loar 1. Go-
uchów posiad o  Izabeli Czartory-

skiej Dzia y skiej, w zrealizowanym 
kszta cie, dorównywa  dzie u babki 
Izabeli Czartoryskiej, Izabeli z Fle-
mingów Czartoryskiej, jakim by y 
Pu awy. Utworzy a ona na pocz tku 
XIX w. pierwsze w Polsce Muzeum, 
umieszczaj c pami tki historyczne 
w wi tyni Sybilii i Domku Gotyc-
kim, na terenie parku w Pu awach. 
Pozostawi a te  w asnego autorstwa 
ksi k  My li ró ne o sposobie za-
k adania ogrodów (1805)2.

Wyraz artystyczny Go uchowa 
wzniesionego prawie sto lat pó niej 
by  zasadniczo inny3. Spe nia  warun-
ki rezydencji, jednocze nie by  miej-
scem gromadzenia i wystawienia, 
tworzonej przez Izabel  Czartorysk  
kolekcji dzie  sztuki. Nowo wznie-
siony Zamek – Muzeum po o ony 
w parku krajobrazowym, przedsta-
wia  dobro prywatne i narodowe. 

czy  funkcje rezydencji i jednocze-
nie muzeum poprzez udost pnia-

nie zbiorów sztuki od 1886 r., dzi  
stanowi oddzia  Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu. czenie dwóch 
funkcji, prywatnej rezydencji wiej-
skiej z udost pnianiem publiczno ci 
zbiorów sztuki, nale a o wówczas 
do rozwi za  prekursorskich, dzi  
jest powszechnie znane.

Go uchów traktowany jest rów-
nie  jako wspólne dzie o Izabeli 
Czartoryskiej i jej m a Jana Dzia y -
skiego, szczególnie w pocz tkowym 
okresie jego tworzenia, kiedy zak a-
dano park krajobrazowy z wydzie-
lonym ogrodem dendrologicznym, 
jako miejscem kolekcji drzew i krze-
wów sprowadzanych ze szkó ek 
europejskich i aklimatyzowanych 
w warunkach Wielkopolski. Izabela 
Czartoryska radzi a si  m a, nie 
tylko w sprawach zieleni, korzystaj c 
z jego do wiadcze  nabytych przy 
aklimatyzowaniu drzew, szczególnie 
iglastych, w ogrodach Dzia y skich 
w Kórniku. Tak e w kszta towaniu ar-
chitektury przebudowywanego zam-
ku, Jan Dzia y ski wyra a  opinie, 
które najcz ciej by y przyjmowane 
i realizowane4. 

Decyzj  o zatrudnieniu ogrod-
nika równie  podj li razem. Poszu-
kiwali kandydata na sta  posad , 
oczekiwali od niego wszechstronnej 
znajomo ci zawodu, popartego 
praktyk . Zadaniem przysz ego 
ogrodnika mia o by  za o enie parku 
przyzamkowego i jednocze nie „kie-
rowanie si  na ogrodnika architekta”. 
Tworzenie parku i ogrodu przyzam-
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kowego powierzono Adamowi Ku-
baszewskiemu. Adam Kubaszewski5 
by  ogrodnikiem Jana Dzia y skiego 
i Izabeli Czartoryskiej, jest uznanym 
architektem parku go uchowskiego6.

Ogród przyzamkowy 
The garden adjacent 
to the castle

Ogród przyzamkowy w Go u-
chowie by  za o ony w pierwszej 
kolejno ci. Kszta t ogrodu uj ty zosta  
na planie sygnowanym przez Adama 
Kubaszewskiego i datowanym „Go-
uchów w marcu 1884”7. Ogrodnik 
prowadzone prace za o eniowe opi-
sa  w dzienniku8, przekaza , i  park 
w 1883 r. by  ju  cz ciowo urz -
dzony, zgodnie z przyj tym szkicem 
z 1878 r. Szkic ten jest uznany za 
jeden z pierwszych planów parków 
wykonan ych przez ogrodnika Polaka, 
niestety zachowa  si  tylko w ogól-
nym zarysie i bez skali9. Natomiast 
plan ogrodu przyzamkowego w Go-
uchowie z 1884 r. jest narysowany 

w skali i przedstawia urz dzenie zie-
leni z opisem posadzonych ro lin10. 
Wskazuje na obszar ogrodu przy-
zamkowego, który zlokalizowany 
by  od strony pó nocnej. W pewnym 
oddaleniu od zamku, w kierunku 
wschodnim znajdowa  si  ponadto 
ogród po yteczny: sad i warzywnik. 

Urz dzenie ogrodu przyzam-
kowego wi za o si  z moderniza-
cj  fosy istniej cej przy dawnym 
zamku Leszczy skich, zak adaj c 

Ryc. 1, 2. Widok zamku w Go uchowie przed 1876 r., strona pó nocna, akwarela sygn. 
R. Jungmann wg K sinowska R., 1993, Go uchów, Pozna  ( ród o: Archiwum WKZ w Poznaniu)

Fig. 1, 2. View of the castle in Go uchów from before 1876, northern side of the castle, 
watercolor, signed R. Jungmann, by K sinowska R., 1993, Go uchów, Pozna  (source: Archive of 
the Voivodship Conservator of Monuments in Pozna )
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ogród wyrównano teren przy zamku 
od strony pó nocnej (ryc. 1, 2). cia-
na pó nocna zamku, odpowiednio 
do charakteru terenu, pozostawa a 
strzelista równie , zachodnia cz  
zamku mia a cech  obronn , co wy-
nika o z naturalnego po o enia. Fosa 
ze wzgl du na ukszta towanie gruntu 
przebiega a, wzd u  po udniowej 
ciany, której dno by o podwy szone 

od strony zachodniej i opada o ku 
wschodowi, zajmowa a cz ciowo 
miejsce przy wje dzie. Brama zamku 
w Go uchowie zawsze11 znajdowa a 
si  w skrzydle wschodnim12.

 Ogród przyzamkowy przed-
stawia  szerok  przestrze  trawnika 
z lu no rozmieszczonymi klombami 
ró  i krzewów13. Znany z widoku 
na planie Adama Kubaszewskiego 
(1884), wskazuje na podobie stwa 
z rycin  w ksi ce ksi cia Hermana 
Pücklera dokumentuj c  za o o-
ny przez niego park w Muskau14. 
Niejednokrotnie zwracano uwag  
na zwi zki planistyczne parku w Mu-
skau i Go uchowie15. Cechy wspólne 
s  widoczne równie  w kompozycji 
ogrodu przyzamkowego.

Ogród przyzamkowy ogl dany 
by  z tarasu widokowego, utworzo-
nego z jednej z czterech baszt daw-
nego zamku Leszczy skich. Ruina tej 
jednej baszty nie zosta a odrestauro-
wana. Na jej fundamencie powsta  
belweder otwieraj cy widok z w -
skiego i pod u nego podwórza (ryc. 
3, 4). Ma a architektura dziedzi ca 
oraz detal zdobniczy zaprojektowany 
zosta  przez architekta francuskiego 
Maurice Auguste Ouradou16 (ryc. 7, 

Ryc. 3, 4. Ziele  w go uchowskim parku na fotografiach R. S. Ulatowskiego sprzed 1932 r. 
( ród o: Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu)

Fig. 3, 4. Greenery in park of Go uchów on R. S. Ulatowski’s photos before 1932 
(source: Archive of the Voivodship Conservator of Monuments in Pozna )
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8). Belweder, wystawiony wówczas, 
jako punkt widokowy na park krajo-
brazowy pozosta  w niezmienionym 
kszta cie.

Kwietnik w ogrodzie 
przyzamkowym
The flower bed in the garden 
adjacent to the castle

W ogrodzie przyzamkowym, 
eksponowane, sta e miejsce zajmo-
wa  rozleg y kwietnik kobiercowy 
(ryc. 5). Kompozycja kwietnika go-
uchowskiego zosta a przedstawiona 
na planie Adama Kubaszewskiego 
zamieszczonym w czasopi mie 
„Ogrodnik Polski” w roku 188217 

Ryc. 5. Kwietnik go uchowski na planie zamku (rys. G. awniczak)

Fig. 5. The Go uchów flower bed on the castle plan (fig. by G. awniczak)

Ryc. 6. Plan g ównego kwietnika w Go uchowie A. Kubaszewskiego, zamieszczony i opisany w czasopi mie „Ogrodnik Polski”, 1882 r.

Fig. 6. The plan of the main flower bed in Go uchów of A. Kubaszewski, contained and described in the journal “Polish Gardener”, 1882.
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(ryc. 6), w nawi zaniu do wcze niej-
szego artyku u o Parku w Go ucho-
wie18. Mo na te  uzna , e w a nie 
ten kwietnik, jako pierwszy powsta  
przy nowo wzniesionym Zamku – 
Muzeum. Znajdowa  si , wed ug 
przekazu Adama Kubaszewskie-
go, przy fasadzie zamku od strony 
pó nocnej. Zak adany by  ka dego 
roku, na specjalnie przygotowanym, 
po cz ci z niwelacji terenu, tarasie 
ziemnym, obmurowanym, o wy-
miarze 100 mk., pozosta o po nim 
miejsce19. Na rysunku Adama Kuba-
szewskiego jako motywy kwietnika 
przedstawione zosta y dwa delfiny, 
które przedziela wazon. Wzór na la-
duje, co zaznaczono w opisie, liczne 
w podobnym gu cie rze by wykona-
ne w piaskowcu na arkadach, gzym-
sach i balustradach zamku. 

Kolejne kompozycje kwietni-
ków w ogrodzie przyzamkowym 
równie  by y utrzymywane w stylu 
historycznym. O ich pi knie wspo-
mina Marian Soko owski – historyk 
sztuki z Krakowa, kiedy zwiedza  
Go uchów w 1886 r., po zako cze-
niu budowy Zamku – Muzeum przez 
Izabel  Czartorysk 20. By  pod wra-
eniem tego miejsca, relacjonowa  

– wst puj c na wschodni  platform  
dziedzi ca zamkowego i cofaj c si  
po kilku lekkich stopniach od fasady 
zachodniej, dochodzi si  do kamien-
nej balustrady otaczaj cej o mio-
boczny belweder – z tego miejsca 
otwiera si  widok na park. Wynika 
z relacji, i  z pozycji tarasu, punk-
tem widokowym by  równie  „mu-
rowany, rze biony balkon – u jego 

Ryc. 7, 8. Projekty zamku w Go uchowie M. A. Ouradou, po 1876 r. 
( ród o: Archiwum WKZ w Poznaniu)

Fig. 7, 8. Castle projects in Go uchów made by M. A. Ouradou, after 1876 
(source: Archive of the Voivodship Conservator of Monuments in Pozna ) 



20

1
/2

0
11

stóp, rozci ga  si  prostok tny rabat 
kwiatowy, arabeska o renesansowym 
deseniu, wyj tym z w oskich wzorów 
budowlanych Serlio21 (ryc. 9, 10).

Adam Kubaszewski w opisie 
do rysunku kwietnika (1882)22, prze-
kazuje, i  kompozycja w nawi zaniu 
do miejsca historycznego, wyj ta 
zosta a z wzornika redniowiecz-
nego dzie a w oskiego, traktuj ce-
go o architekturze i ogrodnictwie 
ozdobnym. Wybrany wzór, w ocenie 
ogrodnika, wspó gra  z przestrze-
ni  parku oraz dobrze harmonizo-

wa  ze stylem w osko -francuskim, 
w którym zamek zosta  zbudowany. 
Poprzez form  przenosi  „cechy 
staro ytne”, utrzymywane przez 
Izabel  Czartorysk  w architekturze 
nowo wzniesionego zamku oraz 
w jego otoczeniu. Ogrodnik w opisie 
planu kwietnika zwróci  te  uwa-
g  na walory estetyczne projektu: 
widok na kobierzec kwiatowy by  
efektowny, uwydatnia  zarysy figur 
i gr  kolorów na tle wie ej zieleni 
trawników.

Kwietnik na dziedziñcu 
zamkowym
The flower bed in the 
courtyard of the castle

Adam Kubaszewski w swoim 
Notatniku...23 opisa  jeszcze inny 
kwietnik go uchowski – kompo-
zycj  z kwiatów ci tych. Pod dat  
23.09.1888 (niedziela) zapisa , i  ...
u o y  na dziedzi cu zamkowym 
tarcz z ró nych astrów i koron , 
dedykuj c Ksi nie. Opis kompo-
zycji i odr czny rysunek Adama 
Kubaszewskiego wskazuje, e by a 
to tarcz (owal), rozplanowana po-
ziomo z koron  umieszczon  po-
rodku. Korona jako element prze-

strzenny tej kompozycji, zosta a 
utworzona z ó tych i purpurowych 
kwiatów. Wn trze kwietnika wype -
nia y ró ne astry u o one na planie 
gwiazdy, w odcieniach od bia ych 
do ciemno -niebieskich. Tarcz tego 
specyficznego kwietnika, u o onego 
okazjonalnie z kwiatów, zamyka a 
obwódka, p sowa z napisem z bia-
ych kwiatów: VIVE LA PRINCESSE 

ROYALE.
Geneza kwietników z obrazami 

i napisami wywodzi si  z ogrodów 
niemieckiego ksi cia Hermana Püc-
klera w Muskau XIX w. 24. Zwraca si  
uwag  na bliskie zwi zki ogrodów 
w Go uchowie i Muskau25. Dekora-
cja okazjonalna z astrów u o onych 
ku przyjemno ci Ksi nej, nale a a 
zapewne do zdarze  dnia codzien-
nego. 

Ryc. 9. Strona tytu owa traktatu 
architektonicznego Il terzo Libro di 
Sebastiano Serlio...de le antiqvita, 
1540 ( ród o: Biblioteka Pozna skiego 
Towarzystwa Przyjació  Nauk)

Fig. 9. Title page of the architectural 
treatise Il terzo Libro di Sebastiano Serlio...
de le antiqvita, 1540 (source: Library of 
the Pozna  Society of Friends of Arts and 
Sciences) 
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Roœliny 
z go³uchowskich 
kwietników
The plants from the flower 
beds in Go³uchów

Wykaz ro lin kwietnika go u-
chowskiego zamieszczony zosta  
przy planie Adama Kubaszewskiego 
z 1882 roku, wskazuje na ro liny 

obcego pochodzenia. Charakte-
ryzowa y si  ozdobnym li ciem, 
wyszczególniona zosta a alternan-
tera (Alternanthera), któr  Adam 
Kubaszewski proponuje stosowa  
wymiennie z koleusem (Coleus) lub 
z iresyn 26 (Iresine).

Koleus, w spisie kwietnika go u-
chowskiego zaznaczony jako Coleus 
verschaffeltii (cz ciej stosowana 
nazwa Coleus blumei) czyli koleusy 
ozdobne o wielobarwnych li ciach, 
proponowane s  zast pczo w obsa-
dzeniu z achyrantesem27 (Achyran-

thes). W tym zestawie znalaz  si  
równie  z oty rumianek (z ocie  mu-
rana) (Pyrethrum parthenium aureum 
(syn. Chrysanthemum parthenium).

Po ród go uchowskich ro lin 
kobiercowych zosta y uj te tak e de-
koracyjne ze wzgl du na srebrne li-
cie kocanki (Gnaphalium). W kom-

pozycji kwietnika znajdowa y po-
nadto miejsce sukulenty, wyró nia-
j ce si  grubymi i mi sistymi p da-
mi i li mi; w spisie go uchowskim 
by y to: eszeweria (Echeveria w ró -
nych odmianach, jak zaznaczono) 
oraz rozchodnik (Sedum). Nie za-
brak o te  jukki (Yucca) wymiennie 
z dracen  (Dracaena) w centralnym 
miejscu kwietnika, jak zaznaczono 
po jednej sztuce. 

Ro liny z kwietnika go u-
chowskiego, spisane w 1882 r., 
przedstawia y introdukty. Nale a y 
do asortymentu zieleni ozdobnej, 
sprowadzone do Europy przede 
wszystkim ze wzgl du na ich walory 
dekoracyjne – do upi kszania za-
k adanych wówczas parków w stylu 
krajobrazowym (wykorzystywane 
równie  na klombach w miastach eu-
ropejskich28). Pochodzi y z ciep ych 
krajów, wymaga y szczególnych wa-
runków oran eryjnych i umiej tno ci 
prowadzenia w czasie zimy. W wa-
runkach klimatycznych Wielkopol-
ski, w cieplarniach przechowywano 
zim : ozdobne drzewka po udniowe 
– ródziemnomorskie w donicach, 
ro liny kwietników kobiercowych, 
które latem zdobi y ogród.

Adam Kubaszewski w kore-
spondencji do Izabeli Czartoryskiej 

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.
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wspomina  o pracach w szklarniach, 
pod dat  listu 3.02.1885 r. przekaza : 
...utrzymywane w porz dku oran-
erie i ananasarnia...na inspektach 

pozasiewano pierwsze jarzynki, 
a w cieplarniach rozpocz to roz-
mna anie kwiatów na klomby... 
w miesi c pó niej 3.03.1885 napi-
sa : ...przeniesiono m odsze ro liny 
ananasowe do wie o za o onych 
inspektów, w ananasarni zasadzono 
nieco malin i truskawek na wczesny 
owoc, tak e rozmna anie ro lin 
na kwietniki kobiercowe obecnie si  
praktykuje...29.

Ro liny kobiercowe pochodze-
nia zagranicznego, równie  kwia-
ty ci te, generalnie sprowadzano 
do Wielkopolski przede wszystkim 
z Berlina i Drezna30. 

Nowo ci  dla Europejczyków 
by a wówczas alternantera przywie-
ziona z Brazylii, stosowana w upra-
wach europejskich od 1864 r.31. 
Równocze nie upowszechniana 
by a w Europie iresyna sprowadzona 
z Ameryki Po udniowej32. Obydwie 
ro liny znane równie  w Polsce, 
hodowane w Ogrodzie Botanicznym 
w Warszawie w 1827 r. – znalaz y 
si  w spisie33 upraw wymagaj cych 
specjalnych warunków szklarnio-
wych, utrzymania w wysokich tem-
peraturach.

Wyszczególniony w zestawie 
ro lin kobiercowych koleus, przy-
wieziony zosta  do Europy z Jawy34. 
Ro lina ta o dekoracyjnych li ciach 
ó to -czerwono -purpurowych, na Ja-

wie zarasta a plantacje kawy (w Pol-
sce nazywana pokrzywk  brazylij-

Ryc. 11. Motywy rabatowe i spis ro lin, kanon kwietników kobiercowych, 2 po . 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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sk ). Coleus verschaffeltii sadzony 
na kwietniku go uchowskim nale y 
w a nie do coleusów o ozdobnych, 
wielobarwnych li ciach. W zestawie 
go uchowskim ro lin ozdobnych 
stosowany by  wymiennie z achy-
rantesem, w prowadzeniu klombów 
móg  by  rozpinany lub strzy ony.

Wymienione przez Adama Ku-
baszewskiego kocanki Gnaphalium 
(syn. Helichrysum) na kwietniku 
go uchowskim, wcze niej znane 
z ksi ki Izabeli Czartoryskiej „My li 
ró ne o sposobie zak adania ogro-
dów” (1805) pochodzi y z Ameryki 
Po udniowej (Przyl dek Dobrej Na-
dziei)35. W warunkach warszawskie-
go Ogrodu Botanicznego wyhodo-
wano czterna cie odmian tej ro liny 
(1827)36. Równie  sukulenty znane 
by y ju  wcze niej. Sedum–rozchod-
nik, ro lina rosn ca w naturze prawie 
na ca ym wiecie, zosta a wyszcze-
gólniona w ksi ce Izabeli Czartory-
skiej, jako zagraniczna znajduj ca si  
w Polsce37. Wymieniona po ród ro-
lin kwietnika go uchowskiego esze-

weria glauca – li cie w formie rozet 
w kolorze sinoniebieskim, w naturze 
spotykana w suchych regionach obu 
Ameryk, Meksyku i Kalifornii38. Do-
brze znany w ogrodach polskich by  
z oty rumianek, opisany w pierwszej 
polskiej ksi ce o sztuce zak adania 
ogrodów przez Izabel  Czartorysk  
(1805), jako z otokwiat ogrodowy, 
stokro  z pe nym kwiatem.

Ro liny zastosowane na kwiet-
niku go uchowskim, wed ug planu 
z 1882 r., wskazuj  na pocz tki ich 
introdukcji. Dzisiaj znane s  wy cz-
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nie jako kwiaty doniczkowe, pro-
ponowane do upi kszania wn trz, 
reprezentuj  nowy produkt handlowy 
w bran y zieleni ozdobnej, dostar-
czane wed ug gustu i zapotrzebowa-
nia klientów39.

Kwietniki kobiercowe 
2 po³. XIX w.
Patterned flower beds 
from the second half of the 
nineteenth century

Opisane ro liny, uj te na planie 
g ównego kwietnika w Go uchowie, 
przez Adama Kubaszewskiego, by y 
to: alternantera, koleus, iresyna, 
achyrantes; z sukulentów: eszewe-
ria, rozchodnik – sedum oraz jukka 
i dracena, zwi zane s  historycznie 
z kwietnikami kobiercowymi, u y-
wane w ogrodach 2 po . XIX w.40. 
Ich zastosowanie wynika o z rozwoju 
zainteresowa  botanicznych i kolek-
cjonerskich ro linami importowany-
mi z ró nych stref klimatycznych. 
Twórcy parków poszukiwali nowego 
materia u ro linnego, by upi ksza  
swoje kompozycje ogrodowe i przy-
sparza  splendoru rezydencjom 
europejskim.

Egzotyczne ro liny pozyski-
wano z firm i towarzystw ogrodni-
czych, które zak adano w celach 
handlowych. By sprosta  panuj cej 
modzie, specjalni wys annicy – bo-
tanicy, poszukiwali i dostarczali 
rzadkich okazów ro lin, mog cych 
znale  zastosowanie w ogrodach 

i cieplarniach Europy. W gu cie 
sztuki ogrodowej 2 po . XIX w. by o 
równie  projektowanie kwietników 
na motywach wzorników architek-
tonicznych. Do kanonu kwietników 
kobiercowych 2 po . XIX w., nale a o 
w a nie stosowanie nowych, introdu-
kowanych wówczas ro lin41 (ryc. 11). 
Ro liny kwietnika, poznane z opisu 
planu Adama Kubaszewskiego, nie 
by y przedmiotem hodowli w Go u-
chowie z zamiarem tworzenia kolek-
cji rzadkich ro lin – egzotycznych. 
Uprawiano je dla ozdoby, s u y y 
upi kszaniu otoczenia zamku. 

Adam Kubaszewski prezentu-
j c kwiaty z zamku go uchowskie-
go na wystawach ogrodniczych, 
równie  plany ogrodów, pisma 
i dzie a dotycz ce ogrodnictwa, 
rekomendowany by  jako „ogrod-
nik artystyczny”42. Kwiaty z ogrodu 
artystycznego XIX w., przedstawia y 
przede wszystkim rzadkie gatunki 
z katalogów zak adów i towarzystw 
ogrodniczych, cho  niew tpliwie 
zachwyca o ich artystyczne pi kno.

„Ogrodnik artysta” – 
„Ogrodnik architekt”
“Artist-gardener” – 
“Landscape architect”

Okre lenia dziewi tnastowiecz-
ne – „ogrodnik artystyczny” i „ogrod-
nik architekt” wskazuj  na pewn  
specyfik  prowadzonych prac, wy-
konywanych zawodowo wed ug ety-
ki i sztuki ogrodniczej.

Izabela Czartoryska i jej m  
Jan Dzia y ski poszukuj c ogrodnika 
na posad  w Go uchowie, stawiali 
kandydatowi wysokie wymagania, 
oczekuj c od niego wszechstronnej 
znajomo ci zawodu, popartego prak-
tyk . Przysz y ogrodnik zak adaj c 
park przyzamkowy, mia  jednocze-
nie kierowa  si  na ogrodnika archi-

tekt : zbiera  noty, pisa  dziennik, 
t umaczy  obc  literatur , przygo-
towywa  ksi k  o szkó kach drzew 
iglicowych, zimotrwa ych” itp.43. 

Ogrodnik architekt w pracach 
planistycznych stosowa  zasady 
sztuki ogrodowej – nowe wówczas 
koncepcje parków krajobrazowych, 
w gu cie angielskim (Landschafts-
gaertnerei). 

Ogrodnik artysta (Kunst–gaert-
ner) projektowa  ogrody (rabaty kwia-
towe) wed ug regu  geometrycznych, 
w stylu starofrancuskim i w oskim, 
w otoczeniu (na osi) rezydencji. Sto-
sowa  nowe ro liny ozdobne sprowa-
dzane z ró nych stron wiata.

„Ogrodnikami artystycznymi” 
nazywano tak e w II po . XIX w. 
zajmuj cych si  handlem i hodow-
l  rzadkich ro lin egzotycznych, 
„sztucznym sposobem” czyli w cie-
plarniach. Podobnie uprawa rzadkich 
owoców i warzyw, równie  nale a a 
do specyfiki ogrodu artystycznego44.

Owoce po udniowe by y pro-
wadzone w Go uchowie z u yciem 
specjalnych urz dze  i z zastoso-
waniem szczególnych sposobów ich 
piel gnacji. Zebrane do wiadczenia 
z tej hodowli, opisane zosta y przez 
Adama Kubaszewskiego w ksi ce 
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Owoce po udniowe brzoskwinie, 
morele, winokrzewy i figi w naszym 
kraju45. Wyj tkowo  kolekcji den-
drologicznych tak e odpowiada aby 
specyfice dziewi tnastowiecznych 
ogrodów artystycznych. Kolekcj  
drzew iglastych w Go uchowie, 
za o ono na powierzchni 5 hekta-
rów, w odleg o ci 1 km na pó noc 
od zamku, zinwentaryzowa  j  Adam 
Kubaszewski, kiedy obj  posad  
w Go uchowie46.

Adam Kubaszewski relacjonu-
j c prace w ogrodzie go uchowskim 
– zachowa y si  r kopisy oraz arty-
ku y drukowane, do wiadczeniom 
sadowniczym po wi ci  ksi ki 
 – dopisywa  kolejne rozdzia y swo-
jej obszernej monografii go uchow-
skiego ogrodu. Pozostawi  znacz ce 
prace pi miennicze, tym wyró nia 
si  z grona dziewi tnastowiecznych 
grodników47. W projektach go u-
chowskich przeniós  wiedz  o zasa-
dach i sztuce zak adania kwietników 
kobiercowych w 2 po . XIX wieku.

Gra yna awniczak

Historyk sztuki
Konserwator zabytkowych ogrodów

Art historian

Restorer of historic gardens
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ogrodnik Jana Dzia y skiego i Izabeli Czar-
toryskiej z Go uchowa [w:] „Studia i Materia y 
O rodka Kultury Le nej”, Pozna , nr 5.
7 Ib., s. 37. Por. Ryc. 6. Plan ogrodu przyzam-
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cit., s. 36.
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16 K sinowska R., op. cit., s. 122.
17 Kubaszewski A., 1882, Plan g ównego 
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Równie  dla Wielkopolan by o to miejsce 
szczególne, w relacji z wycieczki cz onków 
Towarzystwa Przemys owego w Poznaniu za-
pisano: „W Go uchowie mie ci si  ca a skarb-
nica nauki i sztuki. Nie ma zawodu któryby 
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Muzeum Pozna skie i Go uchów, widzia  Eu-
rop  w miniaturze – w ma ej próbie artystycz-
nej”: Wycieczka do Go uchowa, Towarzystwa 
Przemys owego w Poznaniu (1886 -1890) aut. 
R., druk zawiera stron 8, Biblioteka Pozna -
skiego Towarzystwa Przyjació  Nauk w Po-
znaniu.
21 Sebastiano Serlio (1475–1553/1555) twórca 
traktatu architektonicznego, który sk ada si  
ogó em z 28 Ksi g, w roku 1537, jako pierw-
sza zosta a wydana Ksi ga 4 [w:] Kowalczyk 
J., 1973, Sebastiano Serlio a sztuka polska, 
Wroc aw i in., s. 37.
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ków jest wiernym powtórzeniem wzoru znaj-
duj cego si  w czwartej ksi dze traktatu Se-
bastiano Serlio. K sinowska R., op. cit., s. 47. 
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tabl. XLVII.
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23 Por. przypis 8.
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25 Por. przypis 15.
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Piel gnowanie ro lin pokojowych, Warszawa.
27 Achyrantes lub aszyrantus (pol.).
28 Jankowski E., 1881, Z podró y ogrodnika. 
Drezno [w:] „Ogrodnik Polski”, Warszawa, 
nr 12–17. Opisane zosta y „ adne zestawniki 
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go uchowskiego z 1882 r. 
29 Listy Adama Kubaszewskiego do I.Czarto-
ryskiej. Fundacja Ksi t Czartoryskich, rkps 
s. 74–79.
30 Ogrodnictwo w Pozna skiem. Korespon-
dencja 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 
ro liny, opatrzone dat , odnosi si  do hodowli 
i selekcji ro lin, zamyka d ugotrwa y proces 
przej cia gatunków ze stanowisk naturalnych 
do upraw. 
32 Ib., vol. II, s. 1062 (dat.1864).
33 Spis ro lin trebhauzowych, oran eryowych 
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Ogrodnik z Sieniakowa [w:] „Ogrodnik Pol-
ski”, Warszawa 1880, nr 9, s. 220.
36 Spis ro lin trebhauzowych, oran eryjnych 
(...) w Ogrodzie Botanicznym Warszawskim 
w roku 1827, j.w.
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S., Lisiecka A., 2006, Byliny ozdobne, Pozna , 
s. 30–32. Ponadto rozchodnik (Sedum rubro-
tinctum) pochodzi z Meksyku. Rak J., 1996, 
Piel gnowanie ro lin pokojowych, Warszawa, 
s. 172.
38 Dictionary of Gardening (...) op. cit., vol. 
II, s. 729 (dat.1858) eszeweria (Eszeweria 
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Ameryk, a zw aszcza z Meksyku i Kalifornii, 
wspó cze nie ro lina ozdobna, doniczkowa. 
Rak J., op. cit., s. 68.
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42 Ib., s. 43.
43 Ib., s. 34.
44 Jaegra H., 1882, Istota i cele sztuki ogrodni-
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47 Adam Kubaszewski, ogrodnik Izabeli 
Czartoryskiej i Jana Dzia y skiego, prace 
i ycie swoje zwi za  z Wielkopolsk . Por. 

awniczak G., op. cit., s. 41–49, Adam 
Kubaszewski propagatorem nowoczesnego 
ogrodnictwa w Wielkopolsce. Kubaszewscy, 
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