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1. BOSKIET PÓŁNOCNY I POŁUDNIOWY – RYS PRZEKSZTAŁCEŃ
Geneza boskietów w ogrodzie pałacowym Wilanowa sięga lat 80-tych XVII wieku1.
Początkowo niezbyt rozbudowana struktura bazująca na w głównej mierze na naturalnym
drzewostanie wiślanych łęgów wierzbowo-topolowych ewoluowała do rozbudowanej
postaci obejmującej w szczytowej fazie rozwoju skraj salonów ogrodowych tarasu
górnego i dolnego.
Na szczytową fazę rozwoju wilanowskich boskietów przypada aranżacja czterech
kwater boskietów północnego i południowego (po dwie główne kwatery każdy). Po raz
pierwszy udokumentowane na tzw. Planie Czartoryskich datowanym na lata 1733-1778
prezentują wyjątkowo rozbudowaną postać wskazując na wysoki poziom ogrodowych
aspiracji ówczesnych właścicieli wilanowskiej rezydencji. Plan Czartoryskich uznawany
dotychczas niemal w znaczącej części za materiał o charakterze wizualizacyjnoprojektowym nabiera zupełnie innego znaczenia w szczegółowym zestawieniu z
dokumentem Planty Jeneralnej rezydencji wilanowskiej z 1790 roku. Dokument ten –
mający charakter inwentaryzacyjny – wskazuje bowiem na znaczącą ilość elementów
kompozycyjnych i strukturalnych rozpoznawalnych na Planie Czartoryskich. Dotyczy to
przede wszystkim kształtu boskietów, które zilustrowane na planie z lat 1733-1778
uznawane były jako niezrealizowane. Analiza Planty Jeneralnej stanowiąca dalszą część
niniejszego opracowania wskazuje jednak na istnienie w końcu XVIII stulecia reliktów
struktury przestrzennej południowego boskietu z gabinetem ogrodowym.
Boskiety południowy i północny należy więc wiązać z okresem co najmniej lat 3060-tych XVIII wieku. W ujęciu jego przekształceń będących echem zmian w tendencjach
ogrodniczych (przełomu XVIII i XIX wieku) za najważniejszy wskazać należy
udokumentowany Plantą Jeneralną okres końca XVIII wieku. Można wówczas rozpoznać
typowe dla przekształceń stylowych (z regularnych na swobodne) dekonstruktywistyczne
tendencje kompozycyjne. Tendencje te stanowiły podstawę do utrzymywania boskietu

1

PRZYBYLAK Ł., Wilanowskie boskiety – kompozycyjny relikt ogrodów przypałacowych epoki Króla Jana III
[w:] Studia Wilanowskie – tom XXV, s. 241,
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północnego i południowego jako pozornie swobodnych zadrzewień wpisujących się w
charakter XIX-wiecznej rearanżacji ogrodów pałacowych.
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Schematyczne zilustrowanie chronologii przekształceń wilanowskich boskietów w latach 80-90-tych XVII wieku.
Opracowanie: mgr inż. arch. kraj Łukasz Przybylak [w:] Studia Wilanowskie XXV.

7

REWALORYZACJA BOSKIETU PÓŁNOCNEGO I POŁUDNIOWEGO

8

REWALORYZACJA BOSKIETU PÓŁNOCNEGO I POŁUDNIOWEGO

Schematyczne zilustrowanie chronologii przekształceń wilanowskich boskietów w latach 30-70-tych XVIII wieku.
Opracowanie: mgr inż. arch. kraj Łukasz Przybylak [w:] Studia Wilanowskie XXV.

Schematyczne zilustrowanie chronologii przekształceń wilanowskich boskietów w latach 60-tych XIX wieku oraz
współcześnie. Opracowanie: mgr inż. arch. kraj Łukasz Przybylak [w:] Studia Wilanowskie XXV.

Stan zachowania całości boskietów wilanowskich w XXI wieku (do roku 2016)
stanowił pokłosie postępującej degradacji zadrzewień (wywołanej naturalnym
zamieraniem drzew oraz czynnikami przyrodniczymi). Dynamikę owych przemian wraz z
9
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działaniami projektowymi prof. Gerarda Ciołka z lat 50-60-tych XX wieku ilustrują najlepiej
boskiety północne i południowe. W roku 2016 podjęto realizację kolejnych (od 2012 roku)
nasadzeń uzupełniających w obrębie centralnych kwater boskietów sadząc w 2018 roku
160 drzew i krzewów2 (dzięki współpracy z Muzeum Wojska Polskiego oraz firmą YAREAL).
Celem kontynuacji procesu rewaloryzacji ogrodów rezydencji wilanowskiej
konieczne jest podjęcie działań mających na celu odtworzenie zadrzewień boskietu
północnego i południowego. Kierunek rewaloryzacji obydwu tych obszarów określany jest
ich stanem uwiecznionym na planie Planty Jeneralnej rezydencji wilanowskiej. Ów stan
reprezentuje

cenne

wartości

kompozycyjne,

które

w

kontekście

sąsiedztwa

krajobrazowych parków (północnego i południowego) doskonale ilustrują dziejowy
moment następstwa konwencji ogrodowych tj.: ogrodów regularnych w kierunku
ogrodów krajobrazowych.

2

O doborze gatunkowym wg d’Argenville D., La théorie et la pratique du jardinage, Paryż 1747,
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1.1. BOSKIET PÓŁNOCNY I POŁUDNIOWY – RYS PRZEKSZTAŁCEŃ NA ARCHIWALNEJ
KARTOGRAFII

Odrys Planu Wilanowa wg Adolfa Boya z 1682 r. W miejscu boskietów północnego i południowego znajdowały się
wówczas naturalne zadrzewienia nie wykazujące komponowanych wartości przestrzennych. Skład gatunkowy masywu
porastającego ten obszar należy wiązać w pierwszej kolejności z gatunkami drzew charakterystycznymi dla łęgu
wierzbowo-topolowego tj. topole, wierzby, wiązy, jesiony i dęby.
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Plan Wilanowa z Biblioteki Poturzyckich – plan datowany na lata 30., XVIII wieku. W miejscach boskietu północnego i
południowego rozpoznać można szraf wskazujący na utrzymywanie tych obszarów jako rolne. Dodatkowo plan sugeruje
jakoby teren sąsiadujący z salonem ogrodowym na tarasie dolnym był zarówno w części północnej jak i południowej
zbiornikiem wodnym o znaczeniu gospodarczym (sugeruje to szpalerowe obsadzenie drzew oddzielające plateau z
boskietami centralnymi od zbiornika północnego i południowego.
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Plan rezydencji wilanowskiej tzw.: Plan Czartoryskich ilustrujący rezydencję w latach 1733-1778. Boskiet północny i
południowy posiada według postać złożoną. Regularne kwatery podkreślają przebieg osi kompozycyjnych boskietów
układających się promieniście względem centralnej części boskietów. W centralnej części zidentyfikować można niewielki
gabinet ogrodowy z wgłębnikiem gazonowym o ozdobnym kształcie akcentowanym w narożnikach przez topiary
(zimozielone) lub małe (wymieniane co kilka lat) egzemplarze roślin nieformowanych. Kwatery boskietów posiadają
zgodnie z XVIII-wieczną teorią sztuki ogrodowej mieszane gatunkowo wypełnienie z drzew i krzewów jak również ściany
formowanych szpalerów powielających obrys danych kwater.
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Boskiet północny z gabinetem ogrodowym na Planie Czartoryskich. Pięcioliniowy układ osiowy boskietu podkreślany jest
przez formowane szpalery (lub żywopłoty) obrysu kwater boskietu. U podnóża skarpy (dolna część kadru) uwagę zwraca
oznaczenie graficzne stosowane dla rabat kwiatowych, która w tym wypadku akcentowana szpalerowym nasadzeniem
z drzew / krzewów dekoracyjnych. Czytelna jest także palisada złożona z pięciu egzemplarzy kasztanowca białego
(Aesculus hippocastanum) a oddzielająca przestrzeń salonu ogrodowego na tarasie dolnym od boskietu.
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Boskiet północny z gabinetem ogrodowym na Planie Czartoryskich. Pięcioliniowy układ osiowy boskietu podkreślany jest
przez formowane szpalery (lub żywopłoty) obrysu kwater boskietu. Czytelna jest także palisada złożona z pięciu
egzemplarzy kasztanowca białego a oddzielająca przestrzeń salonu ogrodowego na tarasie dolnym od boskietu. W
narożnikach ozdobnego wgłębnika identyfikowalne są iglaste formy roślinne.
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Kadr Planty Jeneralnej z 1790 roku. Uwagę zwraca dekonstrukcja uwiecznionego na planie wcześniejszym układu kwater
boskietu północnego i południowego.
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Kadr Planty Jeneralnej rezydencji wilanowskiej z 1790 roku przedstawiający północny boskiet. Drzewa liściaste sadzone
są w układzie szachownicowym. Czytelne jest podkreślenie głównej osi kompozycyjnej pobliskiego ogrodu przy oranżerii
poprzez zachowanie szerszej rozstawy drzew. W centralnej części boskietu rozpoznać można cztery egzemplarze
świerków (Picea abies) rosnących w miejscach identyfikowanych na wcześniejszej mapie jako zimozielone topiary. Nadal
czytelna jest palisada oddzielająca boskiet od salonu ogrodowego na tarasie dolnym. U podnóża skarpy (górna część
kadru) rozpoznawalne są także nadal małe egzemplarze drzew / krzewów ozdobnych identyfikowanych na wcześniejszej
mapie.

17

REWALORYZACJA BOSKIETU PÓŁNOCNEGO I POŁUDNIOWEGO

Kadr Planty Jeneralnej rezydencji wilanowskiej z 1790 roku przedstawiający południowy boskiet. Uwiecznione na planie
drzewa liściaste powielają w głównej mierze obrys kwater boskietu oprawiających wg. Wcześniejszego planu niewielki
gabinet ogrodowy. Czytelny jest układ osi kompozycyjnych boskietu wraz z powiązaniami kompozycyjnymi z dalszymi
obszarami ogrodu (w tym z Górą Bachusa). Podobnie jak w przypadku boskietu północnego tak i tutaj czytelna jest
palisada z kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum) oddzielająca salon ogrodowy tarasu dolnego od boskietu. W
centralnej części boskietu zidentyfikować można oznaczenie zimozielonych drzew (identyfikowanych jako świerki
pospolite – Picea abies). Warto podkreślić, iż Planta Jeneralna dokumentuje także i cała południowa część centralnych
kwater boskietów była krótsza aniżeli jest to współcześnie. Wartość różnicy
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Kadr planu inwentaryzacyjnego parku wilanowskiego sporządzony w 1942 roku przez prof. Gerarda Ciołka. Czytelna
znacząca degradacja kwater boskietów (zarówno północnego i południowego ale także boskietu centralnego). Stanowi
to echo XIX-wiecznych przekształceń kompozycji parkowej. Mimo stopnia degradacji struktury boskietów rozpoznawalna
jest XVIII-wieczna, południowa granica boskietu południowego i centralnego.
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Boskiet północny na planie parku wilanowskiego sporządzonym przez prof. Gerarda Ciołka w 1942 roku. Czytelna jest
przesieka podkreślająca w XVIII wieku główną oś kompozycji przestrzennej pobliskiego ogrodu przy oranżerii..

Boskiet południowy na planie parku wilanowskiego sporządzonym przez prof. Gerarda Ciołka w 1942 roku. Układ
boskietów zachowany szczątkowo z wyłączeniem palisad w koronie skarpy oraz koronie tarasu górnego (szpalery z
kasztanowca białego – Aesculus hippocastanum).
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2. BOSKIET PÓŁNOCNY I POŁUDNIOWY –ANALIZA KOMPOCYZJI PRZESTRZENNEJ
STANU Z POŁOWY XVIII WIEKU

Jak wskazuje przegląd archiwalnej kartografii oraz przedstawione we wstępie
szkice analityczne, boskiet północny i południowy zaistniał w przestrzeni rezydencji
wilanowskiej nie wcześniej niż w latach 30-tych XVIII wieku. Otrzymawszy rozbudowaną
postać, na którą składało się pięć kwater zamkniętych typu zwykłego3 stanowił oprawę dla
niewielkiego gabinetu ogrodowego. Dekoracją gabinetu był gazonowy wgłębnik o
ozdobnym obrysie akcentowany w narożnikach przez niskopienne formy roślinne
(zimozielone, identyfikowane jako świerki – Picea abies).
Zarówno boskiet północny jak i południowy posiadają pięcioliniowy układ
głównych osi kompozycji przestrzennej zbieżny z układem dróg przecinających całość
boskietu. Zwornikiem kompozycyjnym wspomnianych osi jest gabinet ogrodowy na planie
zbliżonym do rombu. Dodatkowo obydwa z boskietów posiadały szóstą oś kompozycyjną
podkreślaną nasadzeniem drzew tworzących zadrzewienie trójkątnych kwater zachodnich
tj. położonych bezpośrednio pod skarpą. W przypadku boskietu północnego oś ta stanowi
przedłużenie głównej osi kompozycji przestrzennej pobliskiego ogrodu przy oranżerii. W
przypadku boskietu południowego stanowi ona powiązanie widokowo-kompozycyjne ze
szczytem Góry Bachusa.
Szpalery drzew tworzące obrys poszczególnych kwater boskietu północnego i
południowego obsadzone były lipami drobnolistnymi (Tilia cordata) posadzonymi
formowanym żywopłotem. Wnętrze kwater wypełniały posadzone szachownicowo (w
kwadrat) drzewa gatunków: topola biała (Populus alba), dąb szypułkowy (Quercus robur),
wiąz szypułkowy (Ulmus laevigata), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), klon pospolity (Acer
platanoides), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), grab pospolity (Carpinus betulus)4 oraz
cisy pospolite (Taxus baccata)5.

3

MAJDECKI L., Historia ogrodów, Warszawa 1981, s. 209,
D’ARGENVILLE D., La théorie et la pratique du jardinage, Paryż 1747, s.245-252,
5
D’ARGENVILLE D., La théorie et la pratique du jardinage, Paryż 1747, s. 71-142,
4
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W boskiecie północnym promieniście rozchodzące się z gabinetu ogrodowego osie
kompozycyjne obejmowały (w rzucie) zarówno pałac (północne skrzydło pałacu), budynki
gospodarcze (obiekt przy dawnym domu ogrodnika) oraz wschodni szczyt oranżerii. Oś
północna i wschodnia boskietu posiadały domknięcie kompozycyjne w postaci
formowanych ścian boskietu centralnego oraz obsadzonego grabowym (Carpinus betulus)
szpalerem muru północnego. Oś południowa boskietu północnego stanowiła oś wspólną
z boskietem południowym przecinając się z główną osią rezydencji wilanowskiej w progu
Groty Sobieskiego.
Układ osiowy boskietu południowego jest niemal lustrzany względem układu w
boskiecie północnym z różnicą w kątach przecięcia poszczególnych osi i wynikającej z tego
adaptacji innych elementów / obiektów do kompozycji boskietu. Różnica ta podyktowana
jest geometrią ogrodu pałacowego w Wilanowie, który podporządkowany architekturze
pałacu i bastionowego obrysu tarasu górnego jest szerszy w części północnej a węższy w
części południowej. Osie boskietu południowego sprzężone były według Planu
Czartoryskich z elementami topograficznymi jak Góra Bachusa oraz pałacem (wieża
południowa). W przeciwieństwie do osi boskietu północnego, wspomniane w boskiecie w
południowym miały charakter także osi widokowych6.
Należy podkreślić, iż główna oś kompozycji przestrzennej boskietu północnego jest
zbieżna z jedną z pięciu głównych osi kompozycyjnych rezydencji wilanowskiej (osi
równoległych do Osi Królewskiej). Znamienne jest także bezpośrednie powiązanie
kompozycyjne istniejące pomiędzy boskietem północnym i południowym oraz relacja
względem głównej osi kompozycji przestrzennej całego założenia.
W zakresie programu kompozycyjnego zilustrowanego na analizowanym planie
obydwa boskiety nie wykazują większych różnic. Wyjątek stanowi boskiet północny, w
którego zachodnim skraju, tuż u podnóża skarpy, zidentyfikować można kwiatową rabatę

6

Oś główna przecinająca boskiet południowy miała charakter osi widokowej dwukierunkowej. Ze szczytu
Góry Bachusa był widoczny formowany szpaler boskietu centralnego. Spod tejże ściany z kolei widoczny był
szczyt Góry Bachusa z wieńczącą go figurą antycznego bóstwa. W kategoriach osi widokowej należy
rozpatrywać także oś identyfikowaną pomiędzy gabinetem ogrodowym boskietu południowego a
południową wieżą pałacu.
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obsadzoną szpalerem niskopiennych drzew ozdobnych i/lub krzewów7. Obecność tego
elementu można tłumaczyć na dwa sposoby:
1. Równoległa do zachodniej granicy boskietu północnego rabata kwiatowa stanowić
mogła kompozycyjną kontynuację programu ogrodu przy oranżerii oraz
zlokalizowanych w jego osi (pomiędzy ogrodem przy oranżerii a boskietem
północnym) kwater kwiatowych.
2. Obecność rabaty mogła być podyktowana koniecznością „wypełnienie” pustej
przestrzeni powstałej pomiędzy boskietem północnym a skarpą, który zachowując
zbliżone do boskietu południowego rozmiary nie wypełniał całego obszaru
pomiędzy pałacową skarpą a zachodnią ścianą boskietu centralnego.

Bez względu jednak na to, która z powyższych przyczyn wpłynęła na niewielką
różnicę programową pomiędzy kompozycją boskietu północnego i południowego to
całość zjawiska mieści się w obowiązującej ówcześnie w sztuce ogrodowej regule
nakazującej

wprowadzane

dywersyfikacji

form

i

przestrzennych

rozwiązań

wprowadzanych w obrębie ogrodu8. Stan ogrodów pałacowych Wilanowa ilustrowany na
Planie Czartoryskich jak również forma boskietów północnego i południowego (różniąca
się od boskietu centralnego oraz innych uwiecznionych chociażby przy południowym
skrzydle pałacu) nie pozostawia wątpliwości co do umyślnego9 przenoszenia wykładni
teoretycznych Dezallier d’Argenville do rezydencji wilanowskiej.

7

W ślad za La théorie et la pratique du jardinage.
D’ARGENVILLE D., La théorie et la pratique du jardinage, Paryż 1747, s. 26 „… każda część ogrodu
powinna różnić się od siebie zasadniczo, a wręcz stanowić swoje przeciwieństwo. Nie chodzi tu tylko o
różnice pomiędzy różnymi częściami ogrodu, ale także w każdej części ogrodu każdy element powinien się
od siebie różnić (np. w przypadku dwóch boskietów każdy powinien być inny, niemniej dobrze pasować
jeden do drugiego)”
9
SIKORA D., Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville i jego dzieło [w:] Ochrona Zabytków 55/3/4, 391-403, s.
402,
PRZYBYLAK Ł., Koncepcja rewaloryzacji salonu ogrodowego na tarasie dolnym Muzeum Pałacu Króla Jana
III w Wilanowie, opracowanie projektowe, Warszawa 2018
8
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3. BOSKIET PÓŁNOCNY I POŁUDNIOWY –ANALIZA KOMPOCYZJI PRZESTRZENNEJ
STANU Z KOŃCA XVIII WIEKU

Planta Jeneralna rezydencji wilanowskiej z końca XVIII wieku ilustruje ważny
moment zwrotny w europejskiej sztuce ogrodowej. Moment odwrotu od ogrodów
regularnych na rzecz swobodnych kompozycji krajobrazowych kształtowanych pod silnym
wpływem praktyków i teoretyków z Wielkiej Brytanii. Plan o charakterze
inwentaryzacyjnym doskonale dokumentuje wartości przestrzenne kształtowanego w
duchu parków angielskich, Parku Południowego wg. projektu Szymona Bogumiła Zuga.
Charakterystycznym w dobie przekształceń kompozycji przestrzennej ogrodów
regularnych

w

krajobrazowe

była

defragmentaryzacja

czy

wręcz

całkowity

dekonstryktywizm wszelkich zwartych i regularnych form roślinnych (jak np.: aleje,
szpalery, palisady, boskiety). W nowych aranżacjach fragmenty wspomnianych form
adaptowane były do tworzenia zarówno soliterów jak i soliterowych grup drzew. Tę
tendencję z dalszym kultywowaniem prawideł określonych przez Dezallier d’Argneville10
ilustruje udokumentowany na planie stan boskietów północnego i południowego.
Według planu boskiety otrzymały postać otwartą poprzez likwidację biegnących w
ich obrysie formowanych szpalerów. Usunięte zostało także wypełnienie kwater (warstwa
podszytu). Boskiet północny uległ całkowitej rearanżacji poprzez likwidację jego dawnego
pięcioliniowego porządku. W nowej formule otrzymał on postać boskietu otwartego
złożonego z czterech prostokątnych, obsadzonych szachownicowo (w kwadrat) kwater.
Kwatery położone pod skarpą pałacową posiadały rytm nasadzeń silnie sprzężony z
rytmem obsadzeń topiarów salonu ogrodowego na tarasie górnym a także biegnącym w
jego koronie obsadzeniem z kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum) i świerka
(Picea abies) i/lub jodły (Abies alba)11. Podział na cztery kwatery boskietu północnego
porządkowany jest przez prostopadły układ jego głównych osi kompozycyjnych. Oś
główna (niezmienna względem stanu wcześniejszego) biegnąca w kierunku wschód10

W zakresie dywersyfikacji form regularnych.
SIKORA D., Ogród Wilanowski – rekonstrukcja układu przestrzennego tarasu górnego z czasów Jana III
Sobieskiego i Elżbiety Sieniawskiej, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków / Dział Badań
Interdyscyplinarnych, Warszawa 2006, s. 12,
11
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zachód stanowi przedłużenie głównej osi kompozycyjnej pobliskiego ogrodu przy
oranżerii. W rzucie, od strony zachodniej zamyka ją wg mapy szpaler drzew rosnących w
poprzecznej alei pałacowego przedpola. Od strony wschodniej niezmiennie domknięciem
kompozycyjnym jest formowany szpaler boskietu centralnego. Oś poprzeczna łączy furtę
w północnym murze ogrodowym z południowym boskietem. Nadal zwornikiem
kompozycyjnym dla osi kompozycyjnych boskietu północnego jest przestrzeń dawnego
gabinetu ogrodowego. Według Planty reliktami gabinetu były pod koniec XVIII wieku
cztery świerki (Picea abies).
Drugim

niezmiennym

(względem

Planu

Czartoryskich)

elementem

kompozycyjnym boskietu północnego jest szpaler drzew/krzewów ozdobnych rosnący u
podnóża pałacowej skarpy.
Boskiet południowy nosi wg planu wszelkie znamiona wspomnianego
dekonstruktywizmu kompozycyjnego. Boskiet zwykły przekształcony został w boskiet
szachownicowy otwarty. Zachowano jednak drzewa rosnące w obrysie dawnych kwater
dzięki czemu utrzymany został promienisty układ osiowy wyprowadzony z centralnej
części dawnego gabinetu ogrodowego. Częściowej zmianie uległy jednak elementy
programowe kompozycji przestrzennej założenia pałacowo-parkowego w Wilanowie
budujące sieć wzajemnych powiązań przestrzennych, na które nanizany był boskiet
południowy. Oś główna niezmiennie względem stanu wcześniejszego stanowiła
powiązanie ze szczytem Góry Bachusa. Oś poprzeczna biegnąca w relacji północ-południe
nadal biegnąc wzdłuż wschodniej ściany oporowej tarasu górnego łączyła boskiet
południowym z północnym. Oś północno-zachodnia wg rysunku Planty łączyła centrum
dawnego gabinetu ogrodowego ze środkowym ryzalitem południowego skrzydła pałacu.
Oś południowo-zachodnia z kolei łączyła środkową część boskietu południowego z
drewnianą konstrukcją pawilonu ogrodowego wprowadzającego na rampę południową.
Domknięcie kompozycyjne osi głównej boskietu południowego oraz osi
poprzecznej nadal realizowane było odpowiednio przez formowany szpaler obrysu
boskietu centralnego oraz szpaler drzew oddzielających boskiety od otoczenia Stawu
Południowego.
26
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Oś poprzeczna boskietu południowego łącząca go bezpośrednio z boskietem
północnym nadal przecinała się osią główną rezydencji wilanowskiej w progu Groty
Sobieskiego.
Znaczące uproszczenie kompozycji boskietu północnego (względem jego stanu z
Planu Czartoryskich) można także identyfikować jako działanie pod wpływem XVIIIwiecznych, francuskich teorii kształtowania ogrodów. Działanie rozumiane jako dążenie
do dywersyfikacji form przestrzennych i obiektów wprowadzanych w granice danego
założenia.
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4. WNIOSKI

Zestawienie dwóch dokumentów kartograficznych tj. Planu Czartoryskich oraz
Planty Jeneralnej daje wyobrażenie zarówno o skali niezrealizowanych zamierzeń (Plan
Czartoryskich) ogrodniczych rysowanych względem południowej części posiadłości oraz
kierunku jej przekształceń inicjowanych przez Izabelę Lubomirską (Planta Jeneralna).
W przypadku boskietów północnego i południowego zestawienie powyższych
planów ze wskazaniem na inwentaryzacyjny charakter Planty Jeneralnej umożliwił
określenie kierunku przekształceń formy danych boskietów. Kierunek ten wpisuje się we
wspominane wielokrotnie a typowe dla okresu przejściowego pomiędzy kompozycjami
barokowymi a swobodnymi tendencje dekonstruktywistyczne. W wyniku tych
przekształceń boskiety utraciły pierwotny charakter boskietów typu zwykłego
(zamkniętego) na rzecz formy boskietów otwartych. Utrzymanie szpalerów drzew w
obrysach kwater obejmujących niewielkie gabinety ogrodowe pozwoliło na zachowanie
głównych powiązań kompozycyjnych pomiędzy danym boskietem a pozostałymi
obiektami znajdującymi się na terenie rezydencji. Drzewostan oznaczony w granicach
boskietu południowego i północnego a zilustrowany na Plancie Jeneralnej należy uznać w
danym układzie przestrzennym jako punkt wyjściowy do przyjętego w XIX wieku sposobu
utrzymania danych obszarów.
Mając na względzie powyższe za główny kierunek rewaloryzacyjny boskietu
południowego i północnego obrać należy ich stan zilustrowany na planie Planty Jeneralnej
z końca XVIII wieku.
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5. KONCEPCJA REWALORYZACJI

Koncepcja rewaloryzacji boskietu północnego i południowego przewiduje
przywrócenie nasadzeń drzew w rytmie i składzie gatunkowym zgodnym z
przedstawieniem na planie Planty Jeneralnej z końca XVIII wieku. Jako materiał
referencyjny pomocny w ustaleniu składu gatunkowego obsadzeń wykorzystano:


Szkic inwentaryzacyjny parku wilanowskiego z 1942 r., autorstwa prof.
Gerarda Ciołka,



Szczegółową inwentaryzację dendrologiczną parku pałacowego w
Wilanowie opracowaną 19.12.1970 roku przez zespół w składzie: mgr inż.
D. Wysocka, tech. A. Cygan,

Wspomniane powyżej dokumenty pozwoliły na identyfikację zachowanych pod
koniec pierwszej połowy XX wieku oraz w latach 70., tego samego stulecia reliktów
zadrzewień boskietu północnego i południowego.
Materiałami

wykorzystanymi

w

opracowaniu

składu

gatunkowego

projektowanych obsadzeń były przede wszystkim:


CIOŁEK G., Odbudowa ogrodu [w:] Ochrona Zabytków 15/3 (58), 86-106,
1962,



D’ARGENVILLE D., La théorie et la pratique du jardinage, Paryż 1747,



SIKORA D., Ogród Wilanowski – rekonstrukcja układu przestrzennego
tarasu górnego z czasów Jana III Sobieskiego i Elżbiety Sieniawskiej,
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków / Dział Badań
Interdyscyplinarnych, Warszawa 2006,



SIKORA D., Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville i jego dzieło [w:] Ochrona
Zabytków 55/3/4, 2002,



SCHULZ F., Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy [w:] Polska
Stanisławowska w oczach cudzoziemców, tom 2, Warszawa 1963,
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ZUG S.G., Ogrody w Warszawie i jej okolicach opisane w roku 1784 [w:]
Kuryer Niedzielny, s. 426, w zbiorach Biblioteki Narodowej pod nr.:
30001005589835,
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6. KONCEPCJA REWALORYZACJI – BOSKIET PÓŁNOCNY

W odróżnieniu od stanu z Planty Jeneralnej a w zgodzie z praktyką konserwatorską
podejmowaną przez Stiftung Preussische Schlösser und Gärten12 a także ze względów
praktycznych, poizom runa boskietów utrzymywany będzie jako trawnik (a nie jako
nawierzchnia mineralna).
W zakresie składu gatunkowego projektowanych nasadzeń mających na celu
odtworzenie boskietu i flankującej go od zachodu (w koronie skarpy) palisady
planowanych jest do posadzenia:


5 szt., kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum) – w koronie skarpy,



67 szt., lipy drobnolistnej (Tilia cordata) – jako szachownicowe wypełnienie kwater
boskietów,



4 szt., świerka zwyczajnego (Picea abies) – jako akcenty dawnego wgłębnika w
centralnej części gabinetu ogrodowego,



11 szt., głogu dwuszyjkowego (Crataegus laevigata) – jako szpalerowe obsadzenie
podnóża skarpy pałacowej (zachodni skraj boskietu),

ŁĄCZNIE: 87 szt., drzew i krzewów
W związku ze zmianą profilowania ramp (ich wydłużenia w kierunku wschodnim)
obejmujących od północny i południa zachodnią część boskietu północnego, niemożliwym
jest posadzenie dwóch egzemplarzy drzew (oznaczonych na planie koncepcji trójkątnym
szrafem). Ideą zakładania boskietów było tworzenie wielopoziomowych ale na każdym z
danym poziomów horyzontalnych układów przestrzennych. Posadzenie oznaczonych na
rysunku koncepcji rewaloryzacji dwóch egzemplarzy zaburzyłoby całkowicie ten układ.
Rozstawa drzew wraz z rytmem nasadzeń stanowi całkowicie powielenie wartości
miarowych rozpoznanych na dokumencie Planty Jeneralnej. Utrzymanie tychże wartości

12

Per analogiam z boskietami flankującymi centralny parter ogrodowy w Sanssouci – odtwarzanymi w
latach 80., XX wieku.
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ściśle sprzężonych z rytmem nasadzeń roślin w parterach salonu ogrodowego na tarasie
górnym oraz parterach salonu ogrodowego na tarasie dolnym13 jest koniecznym do
odtworzenia pełni wartości kompozycyjnych budowanych przez: boskiety centralne,
boskiet północny i południowy, salony ogrodowe tarasu dolnego i górnego.

13

Uwzględnionego w koncepcji rewaloryzacji salonu ogrodowego na tarasie dolnym z 2018 r., aut. Łukasz
Przybylak, decyzja MWKZ nr W/2399/2018
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7. KONCEPCJA REWALORYZACJI – BOSKIET POŁUDNIOWY

Z przyczyn technicznych jak również kompozycyjnych niemożliwym do posadzenia
będą egzemplarze drzew centralnej części boskietu południowego, kolidujące z
infrastrukturą południowej drogi PPOŻ Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Oznaczone na planie drzewa (kolor czerwony) znajdują się jednak bliżej centralnej części
kwatery odtwarzanego boskietu a dokładniej dawnego gabinetu ogrodowego. W związku
z tym jak również przez wpisanie się w planowany układ infrastruktury drogi ppoż
pozostałych egzemplarzy drzew, brak okazów oznaczonych na planie kolorem czerwonym
nie wpłynie ujemnie na percepcję boskietu jak również budowanych przez szpalery jego
kwater historycznych wartości kompozycyjnych. Ponadto na dalszy plan realizacyjny
odsuwa się także nasadzenia uzupełniające palisady w koronie skarpy (od strony
zachodniej boskietu południowego) na którą składać się będą kasztanowce białe (Aesculus
hippocastanum).
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W odróżnieniu od stanu z Planty Jeneralnej a w zgodzie z praktyką konserwatorską
podejmowaną przez Stiftung Preussische Schlösser und Gärten14 a także ze względów
praktycznych, poziom runa boskietów utrzymywany będzie jako trawnik (a nie jako
nawierzchnia mineralna).
W zakresie składu gatunkowego projektowanych nasadzeń mających na celu
odtworzenie boskietu i flankującej go od zachodu (w koronie skarpy) palisady
planowanych jest do posadzenia:


66 szt., lipy drobnolistnej (Tilia cordata) – jako obsadzenie szpalerowe kwater
boskietów,



4 szt., świerka zwyczajnego (Picea abies) – jako akcenty dawnego wgłębnika w
centralnej części gabinetu ogrodowego,



1 szt., dębu szypułkowego (Quercus robus) – jako relikt uzupełnienia wnętrza
kwatery boskietu,



1 szt., wiązu szypułkowego (Ulmus laevigata) - jako relikt uzupełnienia wnętrza
kwatery boskietu,



1 szt., topoli białej (Populus alba) - jako relikt uzupełnienia wnętrza kwatery
boskietu,



1 szt., klonu pospolitego (Acer platanoides) - jako relikt uzupełnienia wnętrza
kwatery boskietu,



1 szt., jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior) - jako relikt uzupełnienia wnętrza
kwatery boskietu,

ŁĄCZNIE: 75 szt., drzew
Rozstawa drzew wraz z rytmem nasadzeń stanowi całkowicie powielenie wartości
miarowych rozpoznanych na dokumencie Planty Jeneralnej. Utrzymanie tychże wartości
ściśle sprzężonych z rytmem nasadzeń roślin w parterach salonu ogrodowego na tarasie

14

Per analogiam z boskietami flankującymi centralny parter ogrodowy w Sanssouci – odtwarzanymi w
latach 80., XX wieku.

36

REWALORYZACJA BOSKIETU PÓŁNOCNEGO I POŁUDNIOWEGO

górnym oraz parterach salonu ogrodowego na tarasie dolnym15 jest koniecznym do
odtworzenia pełni wartości kompozycyjnych budowanych przez: boskiety centralne,
boskiet północny i południowy, salony ogrodowe tarasu dolnego i górnego.

Rozstawa drzew wraz z rytmem nasadzeń stanowi całkowicie powielenie wartości
miarowych rozpoznanych na dokumencie Planty Jeneralnej. Utrzymanie tychże wartości
ściśle sprzężonych z rytmem nasadzeń roślin w parterach salonu ogrodowego na tarasie
górnym oraz parterach salonu ogrodowego na tarasie dolnym16 jest koniecznym do
odtworzenia pełni wartości kompozycyjnych budowanych przez: boskiety centralne,
boskiet północny i południowy, salony ogrodowe tarasu dolnego i górnego.
Planowana jest rozbudowa systemu nawadniającego cały obszar dolnego ogrodu
barokowego wraz z boskietem północnym i południowym. Powierzchnie gazonowe
projektowane w obrysie kwater boskietów obsługiwane będą przez roboty koszące
produkcji partnera technologicznego Muzeum, firmy Husqvarna Polska (link do strony
www - https://www.husqvarna.com/pl/).
Realizacja
Mazowieckiego

przedsięwzięcia

Konserwatora

prowadzona

Zabytków

z

dnia

będzie

na

06.08.2019

mocy

decyzji

roku

nr.

WZ.5146.881.2019.AKk oraz WZ.5146.398.2019.AKk z dnia 25.06.2019 roku ważnymi do
dnia 31.12.2024 roku. Jest to data do której Muzeum przewiduje realizację planowanego
przedsięwzięcia.

15

Uwzględnionego w koncepcji rewaloryzacji salonu ogrodowego na tarasie dolnym z 2018 r., aut. Łukasz
Przybylak, decyzja MWKZ nr W/2399/2018
16
Uwzględnionego w koncepcji rewaloryzacji salonu ogrodowego na tarasie dolnym z 2018 r., aut. Łukasz
Przybylak, decyzja MWKZ nr W/2399/2018

37

REWALORYZACJA BOSKIETU PÓŁNOCNEGO I POŁUDNIOWEGO

38

