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Ogród, park, las to miejsca szczególnego obcowania człowieka z przyrodą. Kształtowanie tej przestrzeni stało się formą aktywności kobiecej osiemnastego stulecia.
Analizując przemiany, jakie zaszły w sztuce ogrodowej, widać wyraźnie, że od starożytności po barok tworzenie ogrodów opierało się na podziale całej powierzchni
według reguł geometrycznych, których podstawą był kwadrat lub prostokąt. Układ
przestrzenny opierał się o oś główną i kolejne, podporządkowane jej osie1. Przemiany, jakie zaszły w XVII wieku, zapowiadały przewrót w sztuce ogrodowej. Nowe
spojrzenie na świat, wpływające ze zmian w przemyśle, rolnictwie czy sztuce, skierowało ludzi ku innej estetyce. Do głosu doszła fascynacja nieregularnymi ogrodami
krajobrazowymi, stawiano na indywidualizm. Orest Ranum, badacz historii życia
codziennego, wśród miejsc prywatnych będących ostoją budującej się intymności
wymienia – obok pokoju, gabinetu czy alkowy – także ogród2. Człowiek epoki wcze1 B. Stępniewska-Janowska, 2004. Zabytki parków i ogrodów w Polsce w aspekcie oddziaływania kultury zachodnioeuropejskich w XVIII i XIX w., Wrocław, s. 14.
2 Historia życia prywatnego, t. 3 Od renesansu do oświecenia, pod red. R. Chartiera, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 225.
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snonowożytnej buduje własne miejsce, którego atmosfera sprzyja rozwojowi życia
emocjonalnego. To inne oblicze człowieka XVII i XVIII wieku, który szuka wyciszenia wśród natury, obserwując przemijanie i popadając w zamyślenie. Ogród staje się
świadkiem wyznań miłosnych, uroczystości rodzinnych, samotności po starcie bliskiej osoby. Badania prowadzą do wniosków, że „rewolucja purytańska bardzo silnie
zaatakowała ogród geometryczny przyciętymi drzewami i krzewami – twór ludzkiego rozumu”3. Obcowanie z różnymi formami natury wywoływało emocje, utrwalane
na kartach pamiętników. Pani de Genlis, baczna obserwatorka francuskiego dworu
końca XVIII wieku, zanotowała wrażenia z pobytu w ogrodach Nawarry:
były ogromne i łączyły się z rozległym pysznym lasem. Wody tu były wspaniałe; piękna
i szeroka naturalna rzeka przemierzała ogrody i tworzyła tam strumienie, kaskady, które
szumiał w dzień i w nocy i o każdej porze. Cudowne piękno cienistych miejsc i wód, owa
majestatyczna puszcza otaczająca zewsząd i opasująca ogrody, obfitość kwiecia, niezliczona ilość drzew i rzadkich krzewów4.

Urzekająca natura została zakłócona przez wstawienie groty, która miała „jeno
wygląd wielkiej bryły”5. Taka sztuczna interwencja burzyła wrażenie jakie robiła
przyroda.
Koniec XVIII wieku przyniósł nową wrażliwość. Ludzie, wsłuchani w swoje dusze i serca, rozkoszowali się chwilami spędzanymi w samotności, na marzeniach.
Z dala od zgiełku, oddając się pracom wiejskim, chętnie przebywali na odludziu.
Najczęściej takiego wyboru dokonywała arystokracja, zmęczona tłocznym i hałaśliwym życiem dworskim, która przyjmowała pozę wyznawców prostoty. Była to
jednak prostota wydumana i z solidnym zapleczem materialnym, dającym pełny
komfort. Pociąg do wiejskiej sielanki i anonimowości widać m.in. u królowej Marii
Antoniny, żony Ludwika XVI. Jej wioska Hameau stała się dla niej synonimem prywatności i zerwania z ceremoniałem w bliskości z naturą.
Przeobrażenia, jakie zaszły w XVIII wieku, w rozumieniu idei ogrodów stworzyły
zupełnie nową wartość. Trzeba zwrócić uwagę, że ogród powstający w duchu barokowym to swoistego rodzaju przedłużenie pałacu i jego salonów. To w nim zamykał się
ten ceremoniał towarzyszący życiu towarzyskiemu i bogatej etykiecie. W ogrodzie
toczyło się przecież mnóstwo zabaw, przedstawień teatralnych, koncertów, konwersacji6. Chętnie jedzono posiłki na łonie natury7. Fundamentem tej formy aktywności
3
4
5
6

Tamże, s. 229.
S.-F. de Genlis, 1985. Pamiętniki, Warszawa, s. 252–253.
Tamże, s. 253.
A. Jakuboszczak, 2008. Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (1718–1791) i jej salon
towarzyski, Poznań, s. 198.
7 „Zawieziono nas jak poprzednio kolaskami i przy pogodzie jak na zamówienie, do zachwycającej wioski; w dużej krytej strzechą chacie podano obiad. Nigdy dotychczas
nie jadłam potraw tak wybornie dobranych, tak apetycznie i smacznie przyrządzonych.
Między innymi było danie z pomieszanych razem owoców kandyzowanych i świeżych,
zalanych pianką, w przybraniu z polnych kwiatuszków i ptasich gniazdek, w każdym
z czterech rogów”. H.-L. d’Oberkirch, 1981. Wspomnienia, Warszawa, s. 83.
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była grupa, mniejsza lub większa, jednak gwarna i hałaśliwa. Nowe prądy filozoficzne, związane z Oświeceniem, wprowadziły na pierwszy plan jednostkę, która będzie
walczyła o swoją intymność, wyjątkowość. Przyroda nie jest już tłem dla licznego towarzystwa, lecz dla osoby poszukującej wytchnienia od sztucznej ceremonialności.
Ogród staje się azylem dla pragnących kontemplować, a przyroda ma wspomagać
w tworzeniu tej atmosfery. Natura wprowadzona została w świat egzotyki. Obecny
jest Bliski i Daleki Wschód, Chiny. Kobiety stały się admiratorkami tych nowinek
i to one, zdaniem Gerarda Ciołka, specjalisty w dziedzinie historii ogrodów, były inicjatorkami nowych trendów w sztuce ogrodowej i nowej epoki – „stulecia kobiet”8.
W całej Rzeczpospolitej, w tym także w Wielkopolsce, zachodziły zmiany w budownictwie siedzib szlacheckich. Złożyło się na to kilka czynników. Z pewnością
rozbudzone zostały aspiracje lokalnych elit. Widoczne jest ich zainteresowanie
sztuką9. Nie bez znaczenia pozostały wyjazdy zagraniczne i możliwość czerpania
z obcych wzorców. Zmieniły się także oczekiwania wobec rezydencji. Nadal miały
przypominać o znaczeniu i potędze rodu. Zwrócono jednak uwagę także na warunki mieszkania. Oczekiwano już nie tylko okazałej siedziby, ale również wygodnych
oraz funkcjonalnych pomieszczeń10. Widać więc, że funkcje rezydencji były dwojakie – mieszkalne i reprezentacyjne – i wzajemnie się uzupełniały. Tym samym nie
dziwi, że chętnie sięgano w epoce klasycyzmu ku założeniom symetrycznym i osiowym. Ten właśnie układ dyktował wygląd całego otoczenia pałacu czy innej siedziby. Przestrzeń wypełniona była alejami dojazdowymi, przeddziedzińcami oraz cour
d’honneur. Taką kompozycję domykały bramy. Tu widoczny jest cały splendor właścicieli. Chętnie, w najbardziej widocznym miejscu, jako ozdobę stosowano herb lub
monogram. Sam pałac otoczony został przez oficyny i pawilony, zamykające całość
dziedzińca. W takim układzie nie mogło zabraknąć natury. W XVIII wieku w Polsce przez dłuższy czas dominował ogród w stylu francuskim. W centralnym punkcie
zbiegały się aleje. Gdzieś w tle pozostawała okolica, która nie odgrywała tak istotnej
roli jak założenie ogrodowe. Szkoła holenderska wprowadziła punkty widokowe na
wzniesieniu (kopcu), który pozwalał na ogarnięcie wzrokiem szerszej perspektywy.
W końcu wieku Oświecenia wkroczyła do Rzeczpospolitej kultura angielska.
Miała ona do zaoferowania nową estetykę, która znalazła wielu zwolenników w Europie. Angielskie ogrody były przeciwieństwem francuskiego stylu. Obowiązywać
miała wtedy prostota i potrzeba bezpośredniego odwołania się do natury.
Wypływająca z polskich ideałów sarmackich koncepcja wiejskiego mieszkania
wyrażała się poprzez siedliskość jej otoczenia. Dodatkami były natura, przepych
i wygody. W opinii Barbary Bożętki zespół szlachecki to sprzężony ze sobą system:
dziedziniec, dwór i ogród11. W epoce baroku obowiązywała zasada, że rezydencję
8 G. Ciołek, 1954. Ogrody polskie, Warszawa, s. 118.
9 D. Matyaszczyk, 2009. Rodzina Radomickich i jej fundacje w Wielkopolsce, [w:] Ziemia wschowska w czasach starosty Hieronima Radomickiego, red. P. Klinta, M. Małkus
i K. Szymańska, Wschowa-Leszno, s. 17–56.
10 Z. Ostrowska-Kębłowska, 1970. Pałace wielkopolskie z okresu klasycyzmu, Poznań, s. 11.
11 B. Bożętka, 2007. Parki i ogrody historyczne w krajobrazie województwa wielkopol-

skiego, Poznań, s. 20.
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z reprezentacyjnym podjazdem położoną w części środkowej, którą często otaczały
z dwóch stron oficyny oraz w oddali budynki gospodarcze, dopełniał ogród, znajdujący się za dworem, najczęściej w formie regularnego ogrodu włoskiego. I połowa
XVIII stulecia to nadal obecność ogrodów włoskich typu polskiego. Zwróćmy uwagę, że ogrody, które miały charakter użytkowy, nie straciły na walorach estetycznych.
Aleje spacerowe stały się formami upiększającymi wnętrz ogrodowych. Różne formy
i odmiany zieleni uzupełniały się, tworząc ciekawy krajobraz. Rezydencja miała wpisywać się w otaczającą ją przyrodę. Park i zaplecze gospodarcze (m.in. warzywniak)
stały się kompozycyjną całością. Konieczne było oddzielenie części o charakterze
użytkowym, tj. pól, łąk czy zabudowy wiejskiej. Naturalnym murem były drzewa
i krzewy, zebrane w szpalery i aleje.
Obok ogrodów ważną rolę odgrywały parki. Jest to specyficzny ekosystem, charakteryzujący się bogactwem rodzajów i gatunków roślin. Podobnie jak ogród korzystnie wpływał na poszczególne części krajobrazu. Dworki barokowe, często tak
zwyczajne, swoją siłę oddziaływania czerpały z wiejskiego charakteru. Ta swojskość
to atmosfera, która opiera się również na otoczeniu.
Przyglądając się tradycji polskich ogrodów, nie można uciec od dorobku Europy
Zachodniej i trendów, jakie wyznaczała w czasach nowożytnych Francja, Holandia
czy Anglia. Polacy bacznie obserwowali przemiany, jakie zachodziły w innych krajach,
a Grand Tour młodzieży sprawiały, że nowinki były na wyciągnięcie ręki. Poza granicami Rzeczpospolitej dokonywało się wiele istotnych przemian w dziedzinie uprawy
i hodowli roślin. Wprowadzono uprawę przemienną, dobrze oddziałującą na glebę:
rośliny pastewne wymieniano ze zbożami i sztucznymi łąkami, sparsetą i koniczyną.
Elity w Polsce nie miały żadnych kompleksów wobec dorobku arystokracji zachodnioeuropejskiej. Chętnie podejmowały nowinki. Ciekawą formą były ogrody
krajobrazowe. Początkowo funkcjonowały jako dzikie promenady i parki. W Rzeczpospolitej najbardziej znane parki krajobrazowe to Reytrada Urszuli Lubomirskiej
i Puławy Izabeli Czartoryskiej. Ten typ miał trzy formy założeń ogrodów krajobrazowych: sentymentalne, klasycystyczne i romantyczne. Sława polskich założeń ogrodowych polskich arystokratek dotarła do Europy Zachodniej. One same, choć chciały promować polskość, chętnie czerpały inspirację z nowinek zagranicznych. Izabela
Czartoryska w projektowaniu swojego wspaniałego parku korzystała z pomocy
Niemca Rychtera, Anglików Pope’a i Sawage’a oraz Irlandczyka Miklerna12. Puławy były wyjątkowe także z innego powodu – łączyły wiele elementów krajobrazu.
W bogatą roślinność ogrodową, parkową i leśną, naturalne rzeki wkomponowane
zostały budynki, grobowce, rzeźby, groty. Osobiste koncepcje księżnej Czartoryskiej
znalazły swój wyraz w napisanym przez nią dziele Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów (1805 rok). Autorka nawiązała już wtedy przyjaźń z Jakubem Delillem,
francuskim poetą i przede wszystkim autorem Ogrodów (I wyd. 1782), w których
wspomina również Puławy. Mottem Czartoryskiej było niezbyt mocne ingerowanie
w przyrodę i jej naturalne piękno13.
12 G. Pauszer-Klonowska, 2010. Pani na Puławach. Opowieść o Izabeli z Flemmingów
Czartoryskiej, Warszawa, s. 201.
13 Tamże, s. 209–212.
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Na obszarze Wielkopolski do ciekawych przykładów należą Sierniki Radolińskich. Główną siedzibą tego rodu był Jarocin14. Jednak Katarzyna z Raczyńskich
Radolińska, wdowa po Józefie podkomorzym wschowskim, postanowiła stworzyć
nową rezydencję. Potrzebowała odmiany po dzierżawionej Winnogórze. Wirydianna Fiszerowa, córka Katarzyny, pisała jednak, że „Winnogóra zyskała na wyglądzie
od czasów matki wdowieństwa. Wzorowała się na wszystkim co była widziała i to co
dzisiaj uchodziło by za bardzo słabe naśladownictwo, wówczas kiedy nikt się na to
zdobyć nie umiał, budziło podziw”15. Choć rezydencja znajdowała się z dala od Poznania, właścicielka dbała, by w niczym nie ustępowała tym ze stolicy Wielkopolski.
Pokoje umeblowała „wykwintnie jak na owe czasy, a kuchnia wyborna”16. Katarzyna
Radolińska spędzała dużo czasu w Rogalinie Kazimierza Raczyńskiego, gdzie chętnie
mieszkała w bardzo dobrych warunkach. Sierniki okazały się jednak lekarstwem na
codzienne troski, w jakie obfitowało życie samotnej wdowy. Fiszerowa zanotowała:
By oderwać się od tych wszystkich kłopotów, matka umyśliła wystawić pałac w jednym
z naszych majątków, położonych w Polsce, zwanych Sierniki. Skoro tylko powzięła ten
zamiar, zaapelowała do przyjaciół o przesłanie jej projektów. Poświęciła temu przedsięwzięciu całe swoje dochody, wszystkie starania i udało się jej stworzyć małe arcydzieło17.

Wystawienie tam godnej rezydencji i uczynienie w tej okolicy miejsca, do którego chcieliby przyjeżdżać ludzie, było sporym wyzwaniem, ponieważ „Sierniki otoczone lasem i moczarami, były pustkowiem, wymagającym wielu zabiegów i położonym zdala od dróg uczęszczanych, od znajomych matki i okolic, z którymi się
zżyła”18. Radolińska jednak się nie poddawała. Budowa Siernik przypadła na lata
1786–1789 i pochłonęła znaczne sumy19. Zaznaczmy, że sztuka ogrodowa pociągała
za sobą ogromne koszty. Przypadki całkowitej zmiany pierwotnego planu ogrodu
były w okresie baroku i klasycyzmu na ogół rzadkie. Renesansowe i wczesnobarokowe założenia, oparte na geometrycznych podstawach, umożliwiały bez większych
problemów wprowadzić motywy inspirowane dziełami Le Nôtre’a i jego kontynuatorów20. Ze względów finansowych generalnych zmian w założeniach dużych unikano.
Znane przykłady dotyczą małych ogrodów – jest to chociażby ogród Sanguszków po
nabyciu go przez Henryka Brühla21.
Godna szczególnej uwagi w zakresie organizacji zespołu ogrodowo-parkowego przez kobiety jest działalność Teofilii z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej. Ta
bardzo przedsiębiorcza dama urodziła się 28 grudnia 1714 w Kórniku. Była córką

R. Kąsinowska, 2012. Pałac w Jarocinie: dzieje rezydencji i jej właścicieli, Jarocin.
W. Fiszerowa, s. 130.
Tamże, s. 132.
Tamże, s. 178.
Tamże.
Z. Ostrowska-Kębłowska, Pałace, s. 62–63.
M. Skwarczyńska, 2005. Ogrody króla Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii w latach
1737–1766, Warszawa, s. 65–67.
21 G. Ciołek, Ogrody, s. 94–95.
14
15
16
17
18
19
20
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Zygmunta Działyńskiego, starosty nieszawskiego22 i Teresy ze Szczekarzowic Tarło
h. Topór. Pierwszym mężem panny Działyńskiej, w 1732 roku, został Stefan Szołdrski. Doczekali się oni syna Feliksa Antoniego Ignacego Szołdrskiego23. Małżeństwo
zostało przerwane śmiercią Stefana. Zmarł on w 1736 roku i młoda Teofila została
wdową. Dopiero po kilkunastu latach zdecydowała się na ponowny ślub. W styczniu
1748 roku wyszła za Aleksandra Hilarego Potulickiego. Nie było to udane małżeństwo, które nie pozostawiło potomstwa. Potuliccy rozwiedli się przed 1753 roku24.
Teofila przeżył samotnie kolejne 37 lat swojego życia. Zmarła 26 listopada 1790 roku
w Kórniku. Miała wówczas 76 lat25.
Główną rezydencją Teofili był właśnie Kórnik. Działyńska26 okazała się bardzo
dynamiczną i przedsiębiorczą kobietą. Majątek przejęła po śmierci ojca i doprowadziła do jego rozkwitu. Nie była ona jednak pierwszą właścicielką, która starała się
dodać blasku rezydencji. Żyjący w XV wieku Mikołaj z Górki h. Łodzic, kanclerz kapituły katedralnej, postawił sobie za cel stworzenie z rezydencji w Kórniku siedziby
rodu, która miałaby charakter wyraźnie reprezentacyjny27. Konieczne było powiększenie bryły. Górkowie, znaczący ród wielkopolski, mieli wielkie ambicje polityczne28. Stanisław Górka przyjmował w Kórniku jadącego na koronację do Krakowa
Henryka Walezego29. Zapewne wtedy zamek musiał być już imponującą budowlą,
godną podejmowania samego króla i jego dworu. Już wtedy w majątku znajdował
się Zwierzyniec, czyli las położony na zachodniej stronie jeziora kórnickiego. Po
śmierci Stanisława Górki majątek kórnicki przeszedł w ręce Czarnkowskich, a następnie Grudzińskich, którzy jednak nie dbali już tak bardzo o dobra i sam zamek30.
Przejęcie przez Teofilę zarządu nad majątkiem zaowocowało powstaniem rezydencji
22 S. Ochmann, 1981. Działyński Zygmunt, w: Wielkopolski Słownik Biograﬁczny, Warszawa-Poznań, s. 169.
23 Feliks zmarł bezpotomnie w 1796 roku, przeżywszy matkę zaledwie o 6 lat.
24 Około 1755 roku Potulicki ożenił się ponownie. Wybranką była Teresa Eleonora Po-

tocka h. Pilawa. Była ona damą Krzyża Gwiaździstego (od 3 maja 1745) urodzoną
w 1722 roku w Tremboli. Zmarła w 1762 roku w Warszawie. Nie było to jej pierwsze
małżeństwo, gdyż była bezdzietną wdową po Józeﬁe Nakwaskim, kasztelanie rawskim, zmarłym w grudniu 1749.
25 Teoﬁla z Działyńskich Szołdrska Potulicka, choć to postać bardzo ciekawa, nie doczekała się jeszcze pełnej biograﬁi. Z pewności zapowiadany biogram w Polskim Słowniku
Biograﬁcznym powinien choć w pewnym stopniu uzupełnić braki. M. Kosman, 1978.
Opowieści kórnickie, Poznań, s. 72–82, 91–93.
26 W niniejszych rozważaniach używać będę przede wszystkim nazwiska panieńskiego Teoﬁli.
27 A. Karłowska-Kamzowa, Zamek kórnicki w średniowieczu i epoce nowożytnej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 9–10 (1974), s. 23.
28 A. Łączyńska, 1966. Infuły i szyszaki: opowieść o wielkim rodzie Górków, Warszawa.
29 K. Lepszy, 1959–1960. Górka Stanisław, PSB, t. VIII, Wrocław-Warszawa-Kraków,
s. 416–421.
30 Wyraźnie widać to w inwentarzu spisanym przez Katarzynę z Komorowa Grudzińską
w 1653 roku. Zob. M. Olszewska, 1968. Dwa inwentarze klucza kórnickiego z XVII wieku, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” z. 7 , s. 197–218.
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w stylu francuskim. Właścicielka chciała z zamku stworzyć pałac, który upiększyłby
dodatkowo ogród w stylu francuskim. Ostatecznie siedziba otrzymała lżejszy wygląd i zieleń formowana była w stylu znad Sekwany. Budynek pozostał centralnym
punktem, od którego odchodziły promieniście aleje. Najważniejsza z nich była osią
widokową, usytuowaną centralnie od zamku. Zwieńczeniem alei były dwa rzędy posadzonych równolegle drzew. Od zachodu właśnie do tej alei przylegał prostokątny
ogród z dwoma sadzawkami oraz geometryczne partery kwiatów. Południowa strona
wypełniona była przez tzw. gabinety31 i kolisty placyk. Odchodzące od niego ścieżki
prowadziły do budynków przeznaczonych do hodowli jedwabników. Alicja Karłowska-Kamzowa zwróciła uwagę, że związek miasta z zamkiem był i pozostaje czytelny
nawet w obecnym układzie miejskim Kórnika, a oś widokowa, jaka powstała w czasach Teofili, przetrwała zmiany wprowadzone przez kolejnych właścicieli majątku32.
Światło na działalność Teofili z Działyńskich w zakresie zarządzania ogrodem
i lasem kórnickim rzucają dokumenty rękopiśmienne, znajdujące się w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Kórnicka pod sygnaturą BK 780. Całość liczy 536
kart. Zawartość jest bardzo różna. Są tu kontrakty, inwentarze roślin, kwity, ordynacje i mandaty wydane dla majętności kórnickiej i bnińskiej. Pośród opracowań najważniejszą pozycją jest monografia zamku w Kórniku autorstwa Róży Kąsinowskiej,
która również traktuje o tamtejszym ogrodzie33.
Ozdobą ogrodu przy zamku w Kórniku była woda (ryc. 1). Kanał opasający rezydencję wymagał nieustannych prac. Trzeba było go oczyszczać, wzmacniać i pogłębiać, aby robił odpowiednie wrażenie estetyczne i oczywiście nie stanowił zagrożenia
dla budynku. W 1767 roku roboty przy kanale zlecono majstrowi Janowi Haltwasserowi, który zajmował się także fontanną w ogrodzie przy zamku runowskim34. Prace
były zaplanowane na sierpień i należało dotrzymać terminu, ponieważ czekało go
jeszcze przygotowanie stawów w Kórniku, za gościńcem, do takiego stanu, żeby mogły zostać zarybione. W „linii kanału” sadzono drzewa35. W 1771 roku ogród kórnicki zdobiły fontanny. Woda wypływała z paszczy lwa i wieloryba i krokodyla do
misy, a lew opierał się o tarczę z herbem rodu Działyńskich36. Do dnia dzisiejszego
zachowały się jedynie szczątki lwa i misy (ryc. 2). Dla lepszego kontrastu z wodotryskami ścieżki bukszpanowych parterów zostały wysypane żółtym piaskiem37.
Tylko w niewielkim stopniu w ogrodzie była obecna ekspozycja rzeźby. Nie poszła więc Teofila śladem „podlaskiego Wersalu”, jak nazywano białostocki pałac
z ogrodem i parkiem, gdzie dekoracją było prawie sto posągów, waz i innych eks31 Gabinety to jakby ogród w ogrodzie, gdyż są to mniejsze, wydzielone części powiązane
z centralnym placem poprzez drogi rozchodzące się w sposób gwiaździsty. G. Ciołek,
Ogrody polskie, s. 54.
32 A. Karłowska-Kamzowa, Zamek kórnicki, s. 24.
33 R. Kąsinowska, 1998. Zamek w Kórniku, Kórnik.
34 BK 780, k. 359. Runowo znajduje się 5,5 km na północny-wschód od Kórnika.
35 BK 780, k. 329.
36 R. Kąsinowska, Zamek w Kórniku, s. 180.
37 E. Raczyński, 1842. Wspomnienia Wielkopolski to iest województwa poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, t. 1, Poznań, s. 286-287.
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ponatów38. Spis z 1771 roku po raz pierwszy wspomina, że w ogrodzie znajdują się
altany. Były to dwa murowane obiekty. W ich linii i za nimi wysadzono nowe drzewa. Jak widać, ogród rozwijał się nie tylko w materii roślinności, ale także w małej
architekturze.
Osiemnaste stulecie było przełomowym dla badań nad roślinami39. Było to wynikiem znaczących odkryć z zakresu botaniki, a także geografii. Istotne znaczenie
miał również fakt, że powstawało coraz więcej ogrodów botanicznych i arboretów.
Twórcą pierwszego arboretum, było ono jednak amatorskie, był René du Bellay, biskup z Mans, w swojej siedzibie w Touvoye (we Francji) w XVI wieku. Już w XVIII
wieku admirał Henri Louis Duhamel du Monceau stworzył pierwsze arboretum dla
celów naukowych. Do swojego majątku w Veigny sprowadził cedry z Libanu i cyprysy z południa Stanów Zjednoczonych. W 1784 roku jego kolekcja drzew liczyła już
prawie 700 rodzajów. Należy zaznaczyć, że we Francji w tym okresie odnotowano
poważny kryzys w zalesianiu, więc działalność proweniencyjna Duhamela du Monceau, widoczna przede wszystkim w jego Traité des forêts (t. I–V), była szczególnie
doceniana40.
Również w Polsce można zaobserwować w tym czasie zainteresowanie naukami
przyrodniczymi. Jeszcze siedemnastowieczne prace o gospodarstwie i ogrodnictwie,
które docierały nie tylko do magnaterii, ale również do średniej i drobnej szlachty,
jak Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemianskiey Jakuba Kazimierza Haura (I wyd. Kraków 1676) miały swoje wydania w połowie XVIII wieku
(m.in. w 1757 roku).
Kluczem do sukcesu w prowadzeniu ogrodu musiał być z punktu widzenia Teofili właściwy ogrodnik. Róża Kąsinowska w monografii zamku kórnickiego ustaliła, że za rządów Działyńskiej zatrudnionych zostało w Kórniku w sumie siedmiu
ogrodników. Byli to Dobias vel Dobius, Karol Zieliński, Franciszek Anyżewski, Piotr
Anyżewski, Geisler, Cielikowski oraz Muszalski41. Kontrakt z Karolem Zielińskim
z 18 marca 1764 roku pokazuje, jakie były oczekiwania Teofili wobec zatrudnionego
pracownika. Miał on w pierwszej kolejności zadbać o utrzymanie porządku w ogrodzie, ale również, śledząc nowinki, wprowadzać je dla ulepszenia tego, co już jest.
Koniecznie musiał zadbać o drzewa i warzywniak, aby niczego nie brakowało. Oczywiście przestrzegano przed sprzedawaniem i wynoszeniem produktów bez zgody
pańskiej. Istotne było też, żeby „wiernie, trzeźwie i pilnie zachowywać” się, ponieważ
otrzyma solidne wynagrodzenie. Obok gotówki (200 zł) również zboże, warzywa,
masło i piwo oraz wieprza42.
Ogrodnicy nie byli jedynymi osobami zaangażowanymi do prac. Odsyłano tych,
który zatrudnienie obejmowało wiele miesięcy, ale w wykonywanych przez nich
obowiązkach zdarzały się przestoje. Tak było z chmielarzem Mathiasem Storchem
38 A. Oleńska, 2011. Jan Klemens Branicki „Sarmata nowoczesny”, Warszawa, s. 244.
39 M. Nowiński, 1970. Dzieje roślin i upraw ogrodniczych, Warszawa, s. 164.
40 B. Dupont de Dinechin, 1998. Duhamel du Monceau : un savant exemplaire au siècle

des lumières, CME.
41 R. Kąsinowska, Zamek w Kórniku, s. 249.
42 BK 780, k. 327.
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(zatrudniony w 1758 roku), który został oddelegowany do ogrodu włoskiego, przez
który rozumiano wówczas ogród ozdobny m.in. w stylu francuskim43. W kwietniu
1760 wydelegowano ośmiu mężczyzn i cztery kobiety. Być może wiązało się to z nasileniem prac wiosennych. Była to praca dorywcza, gdyż pracownicy mieli otrzymywać dniówki, a nie jak wspomniany chmielarz – ustalone z góry roczne wynagrodzenie44. Zdarzało się jednak, że osoby zatrudnione w ogrodzie przechodziły do
innych obowiązków. Tak właśnie stało się z Dorotą, określaną jako „Ogrodowa”, która została gospodynią na jednym z folwarków. Do tej pory pracowała uczciwie i tego
właśnie oczekiwano od niej w nowym miejscu45.
Karol Szeliński był kolejnym ogrodnikiem w dobrach Teofili z Działyńskich.
Objął swoje obowiązki u progu nowego sezonu robót. W okresie przedwiośnia
z pewnością było mnóstwo pracy w otoczeniu pałacowym. Zawarcie kontraktu
z początkiem lutego wskazuje, że oczekiwano od niego przystąpienia do prac wraz
z początkiem okresu wzmożonych działań ogrodowych. To dobry moment na rozpoczęcie prac przez nowego człowieka, który ma trochę czasu na zorientowanie się
w obowiązkach, ponieważ w lutym powoli podejmowano przygotowania do wysiewu i sadzenia. Można wtedy było przekopać ogród (jeśli ziemia nie okazała się zamarznięta) czy nawozić rośliny (zwłaszcza te szklarniowe). Kolejnym zadaniem było
wysadzenie do doniczek fuksji, petunii, werbeny i ustawianie na oknach pomieszczeń. Należało także oczyścić stare drzewa owocowe. Młode drzewa wymagały przycięcia. Specyfikacja statków ogrodowych […] dnia 18 marca Ad 176146 ukazuje nam
warsztat, jakim dysponował ogrodnik w dobrach, a także pozwala ustalić jakie czynności wchodziły w zakres jego aktywności. Miał do swojej dyspozycji siekierę, piłę,
dłuto, taczki, młotek i inne przedmioty. Listę zamyka graca, opisana jako narzędzie
„do chędożenia drzewa”. Jest to przyrząd motykopodobny z szerokim ostrzem, który
znajdował zastosowanie w usuwaniu chwastów, spulchnianiu gleby, a także przerzedzania roślin. Sporo czasu poświęcano pieleniu.
Z pewnością wśród powierzonych ogrodnikowi prac była troska o utrzymanie
gleby we właściwym stanie. „Specyfikacja statków ogrodowych” wskazuje na to, że
dbano o odpowiednie nawilżenie gleby w okresach, gdy deszcze nie dopisywały.
Brak systemu nawadniającego zastąpić miała prac rąk ogrodnika i jego pomocników. Do swojej dyspozycji mieli trzy konwie drewniane i dwie blaszane oraz ceber
do noszenia wody. Oczywiście konwie mogły służyć także do przechowywania wody
(także deszczówki), tak potrzebnej w czasie letnich susz.
Wśród dokumentów dotyczących ogrodów, parku i lasów będących w posiadaniu
Teofilii znajdujemy Specification in oranżerie z października 1771, czyli końca sezonu47. Jest to długa lista roślin różnego rodzaju i gatunku, ukazująca bogactwo ogrodu kórnickiego. Warto zatrzymać się nad kilkoma z nich, co pozwoli ukazać profil
43
44
45
46

BK 780, k. 49.
BK 780, k. 178.
BK 780, k. 318–319.

Specyﬁkacja statków ogrodowych, które odbiera Karol Szeliński dnia 18 marca Ad
1761. BK 780, k. 320.

47 BK 780, k. 374–375.
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i harmonogram prowadzonych prac. Jako jedna z pozycji wymieniony został melon, nie sprecyzowano jednak, jaki dokładnie. Trzeba jednak przypomnieć, że melon
to roślina dyniowata (gatunek ogórka). W zależności od gatunku będzie różnił się
kolorem, wielkością i smakiem. Wysiewa się je na przełomie marca i kwietnia początkowo do doniczek, by potem umieścić w szklarni. Znane starożytnym Grekom
i Rzymianom przywędrowały do Polski w siedemnastym wieku. Najpopularniejszą
polską odmianą jest melba, która osiąga wagę do kilograma i co najważniejsze, jest
odporna na zimno i świetnie uprawia się ją w szklarniach. Melon wymieniany jest
wśród „potrzeb ogrodnych”, czyli w spisie podstawowych warzyw i ziół w przygotowaniu uczty według wskazówek Stanisława Czernieckiego w jego Compendium ferculorum z 1682 roku48.
Wśród ziół zatrzymać się warto nad rozmarynem i bazylią. Ta pierwsza roślina,
której zanotowano sztuk „sto osiemdziesiąt dziewięć dico”, jest ziołem rozpoznawalnym przede wszystkim ze względu na bardzo intensywny zapach. Dzięki temu miała
i ma szerokie zastosowanie w kuchni. W wspomnianej książce kucharksiej Compendium ferculorum, w rozdziale „w którym się zamyka sto sposobów gotowania potraw
mięsnych”, czytamy: „Trzeba też wiedzieć, że na każdy rosół włożyć co potrzeba, żeby
wodą albo wiatrem nie śmierdział, to jest pietruszki albo kopru, cebule albo czosnku, kwiatu muszkatułowego albo rozmarynu, albo całkiem pieprzu według smaku”.
Dodaje także „limonia też i rozmaryn żadnego nie oszpeci rosołu”49.
Jego drugim znakiem rozpoznawalnym są wąskie liście, w kolorze ciemno-zielonym i białym od spodu. Osiąga wysokość do 2 m (w doniczkach i ogródkach).
Przyprawia się nim jagnięcinę, wieprzowinę, cielęcinę, królika, kaczkę. Zioło miało
także i inne zastosowanie. Znany był wśród kobiet, gdyż regulował cykl miesiączkowy, a także przypisywano mu właściwości poronne. Napary pijano w czasie przeziębienia czy bóli reumatycznych oraz niestrawności. Nalewka pomagała w depresji
i pobudzeniu. W przypadku zwichnięć stosowano kompresy.
Bazylia, która miała być uprawiana w ogrodzie kórnickim w 1770 roku, znana
jest w Polsce pod kilkoma nazwami: bazylia wonna, bazylek ogrodowy, balsam, bazyliszka polska, a w staropolskich książkach kucharskich jest to „bazylika”. Jest rośliną z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) i jedną z najciekawszych przypraw. Etymologia tego słowa to bardzo ciekawa historia. Greckie słowo basileús oznacza króla.
Bazyleus to cesarz bizantyjski. Jego żona to „bazylissa”. Wydaje się, że w nazwie zawarte są atrybuty wielkości, królewskości, pochodzące od greckiego słowa basíleios
(królewski). W Polsce znana była zapewne historia wywodząca się ze starożytnego
Rzymu, gdzie nazwa bazylii – Basilescus – odwoływała się do plującego ogniem bazyliszka pilnującego skarbów. Zioło miało chronić przed śmiertelnym spojrzeniem
potwora, zaadoptowanego również do polskich legend. Początkowo bazylia nie miała dobrej renomy. Św. Hildegarda z Bingen odradzała jej spożywanie, gdyż u osób,
które ją jadły, miały lęgnąć się robaki. Tezę tę powtarza Marcin Siennik w swoim

48 S. Czerniecki, 2010. Compendium ferculorum, albo zebranie potrwa, wydali i opracowali
Jarosław Dumanowski i Magdalena Spychaj, Warszawa, s. 95, 98.
49 Tamże, s. 103.
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dziele Herbarz to iest ziół opisanie z 1568 roku50. Jednak to właśnie w XVI wieku
uprawa bazylii stała się popularna, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Do polskich
ogrodów prawdopodobnie przywędrowała z Włoch. Wspomniany Marcin Siennik
podaje liczne właściwości lecznicze bazylii i jej skuteczne działanie na: bezpłodność
kobiet, infekcje górnych dróg oddechowych, problemy trawienne (dolegliwości żołądkowe i biegunki, zaparcia), kłopoty ze wzrokiem. Wiadomo także, że odstrasza
komary i przeciwdziała świądowi po ukąszeniu przez te owady. Stosuje się ją także w modnej dzisiaj aromaterapii. Bazylia jest także ziołem, które znalazło szerokie
zastosowanie w kuchni. W Kucharzu doskonałym Wojciecha Wielądki znajdujemy
kilkadziesiąt przepisów, gdzie bazylia dodaje smaku i aromatu – od sosów po dania
główne z drobiu, dziczyzny, wołowiny czy ryb. W jednym z nich czytamy:
Weź dwa kawałki łososia świeżego grubości na pół palca, umarynuj przez godzinę z oliwą przednią, pietruszką, cebulą, trochę grzybków, pół odnóżki czosnku, szarlotką, usiekaj
wszystko drobno, pół bobkowego liścia, tymianku, bazyliki miałko utartej, z solą i pieprzem, zrób potym dwie skrzyneczki papierowe wielkości sztuk łososia, wysmaruj od
spodu oliwą, ułóż na półmisku. Włóż tego łososia w skrzyneczki z waszystką zaprawą,
posyp chlebem tartym, wstaw w piec […]; gdy się łosoś ugotuje i z wierzchu pięknie się
przyrumieni, na wydaniu wpuść dostatkiem z cytryny soku51.

Ten ostatni składnik, czyli cytryna, również był uprawiany w ogrodach Teofili. Inwentarz roślin z 1768 roku wymienia „Starych cytrynowych drzew sztuk szesnaście,
Cytrynowych okulyzowanych trzynaście, ablegrow cytrynowych sztuk trzydzieści,
dzików cytrynowych sztuk trzydzieści”52. Znajdowały się one w oranżerii, budynku
specjalnie do tego przystosowanym, gdzie utrzymywano odpowiednią temperaturę
i wilgotność. W tej chwili nie ma już na świecie dziko rosnących cytryn. Do Europy
sprowadzono je w XI wieku, a popularność zawdzięczają krzyżowcom. Drzewka są
atrakcyjne dla oka, ponieważ są właściwie nieustannie zielone i kwitnące. Same cytryny można zbiera do dziesięciu razy w roku. Właściwie cytryny są koloru zielonego.
Żółte to owoce przejrzałe lub o sztucznie uzyskanym kolorze (poddane działaniu etylenu). Znajdują bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Zwróćmy jeszcze uwagę na
fakt, że część drzewek była poddawana okulizacji, czyli oczkowaniu. Ten sposób przeszczepiania należy do szybkich i wygodnych, zwłaszcza jeżeli jest sporo drzew. Okulizowanie przeprowadza się latem, czyli w okresie, gdy jest stosunkowo mniej prac, co
zapewne było ważne przy ogromie zajęć w ogrodzie kórnickim. Cytryny są wymagającą rośliną, gdyż należy przesadzać je co rok. W lecie muszą być obficie podlewane,

50 M. Siennik, 1568. Herbarz to iest ziół tutecznych, postronnych y zamorskich opisanie,
drukarnia Mikołaja Szaffenberga, s. 27–28.
51 Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem z francuskiego
przetłomaczony i wielą przydatkami pomnożony przez Wojciecha Wielądka, 2012. Wydał
i opracował Jarosław Dumanowski przy współudziale Aleksandry Kleśty-Nawrockiej,
Warszawa, s. 175–176.
52 Specyﬁkacja ziela tutejszego y drzewa, które Franciszek Aniżewski odbiera od Karola
Zielińskiego ogrodowego die 18 marty 1768. BK 780, k. 362.
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a w upalne dni konieczne jest zmywanie liści53. Właśnie obecność drzewek cytrusowych wskazuje na czerpanie przez Teofilę ze wzorców francuskich przy tworzeniu
ogrodu kórnickiego. To one, wystawiane na powietrze w ciepłe dni, czyniły otoczenie
doskonalszym, gdyż wiecznie zielone i długo owocujące wprowadzały życie.
Pomiędzy warzywami wymieniony został seler (prawdopodobnie korzeniowy),
dziś już trochę zapomniany, choć coraz modniejsza staje się odmiana selera naciowego. Nie mniej w sztuce kulinarnej w przypadku selera wykorzystywano zarówno
korzenie, jak i liście, i to już od ponad 2000 lat. Jest to bardzo łatwa do uprawy roślina, która nie ma specjalnych wymagań. Co ciekawe, cała roślina zawiera olejki, które
mają między innymi właściwości odstraszające owady. Jest to niedoceniane warzywo,
gdyż niewiele osób wie, że w selerze jest dwa razy więcej witaminy C niż w owocach
cytrusowych. Oprócz tego zawiera on witaminę B kompleks, kwas foliowy i witaminę
PP, niewielkie ilości beta-karotenu, a także witaminę E. Wśród warzyw korzeniowych
zawiera najwięcej fosforu, ma również dużo wapnia, potasu oraz cynku. Seler miał
szerokie zastosowanie w kuchni staropolskiej, gdzie stanowił jeden ze składników
bazy warzywnej, obok kapusty, marchwi, pietruszki, cebuli, do postnych bulionów.
Kucharz doskonały przestrzegał adeptów sztuki gotowania: „Selery zaś białe i miękkie, dają na sałatę z remuladą słoną, pieprzem, oliwą, octem i musztardą, kładą się
w rosół, lecz trzeba ich mało, ponieważ mają wielką moc, nad inne jarzyny”54. Oczywiście seler nie był jedynym warzywem. Kontrakty z różnymi pracownikami zatrudnionymi w majątku Działyńskiej wskazują, że na zagonach rosły buraki, marchew,
kapusta, brukiew, rzepa, pasternak55. Właśnie te jarzyny stanowiły część wynagrodzenia i w zależności od zajmowanego stanowiska ich ilość ulegała zwiększeniu lub
zmniejszeniu. Wśród roślin, które znajdowały zastosowanie w kuchni, a znalazły się
wśród wymienianych w specyfikacjach, były także laur i majeranek oraz karczochy.
Osobną grupę stanowią rośliny ozdobne. Wśród nich znajdujemy rośliny wieloletnie, jak rosiczka tropikalna, niezbyt wymagająca w hodowli o różowych i jasnofioletowych kwiatach, lubiąca duże ilości światła. Uroku dodawały ogrodowi jakobinie
w trzech różnych kolorach, m.in. czerwona. Obecnie kupić można jedynie mieszańce gatunkowe, które osiągają do dwóch metrów. Okazały kwiat, osiągający do 50 cm,
wywinięty jest na zewnątrz. Swoim urokiem zachwyca w czasie kwitnienia w lipcu
i sierpniu. Warto odnotować szarłat wyniosły, zwany amarantusem. Jest to jedna
z najstarszych roślin uprawnych, ale w tej chwili określa się go zbożem XXI wieku
– ma bardzo dużo składników odżywczych i co najważniejsze, nie zawiera glutenu,
stał się więc doskonałą alternatywą dla pszenicy. Ma też dużo błonnika i wysoką zawartość witamin z grupy D oraz A, E, i C, żelazo, skwalen oraz magnez. W czasach
staropolskich szarłat uchodził za afrodyzjak, który wprawdzie bez zapachu, ale miał
wspomagać w miłosnych poczynaniach (stąd noszono go ze sobą)56.
53
54
55
56

Mała encyklopedia przyrodnicza, Warszawa 1957, s. 620.
Kucharz doskonały, s. 203.
BK 780, k. 408–409.
A. Spólnik, 1993. Nazwy roślinnych afrodyzjaków w staropolskich herbarzach, [w:] Historia leków naturalnych, t. IV Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych,
red. B. Kuźnicka, Warszawa, s. 56–57.
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Bardzo okazale na rabatach ogrodu kórnickiego prezentowały się irysy, hiacynty, goździki i tuberozy. Do egzotyczniejszych należą pacioreczniki indyjskie. Jest to
kwiat sezonowy, który może być uprawiany zarówno na rabatach, jak i w donicach.
Wymagają stale wilgotnego podłoża, by ich kwiaty w kolorze białym, czerwonym,
kremowym, łososiowym, pomarańczowym, purpurowym, różowym, wielobarwnym, żółty, mogły kwitnąć od sierpnia do listopada. Taką mozaikę barw dopełniała
lawenda francuska (arabska). Należy ona do półkrzewu z zachodniego rejonu śródziemnomorskiego. U nas uprawiana sezonowo, odnawiana z zimowanych roślin matecznych. Pędy osiągają 50–60 cm wysokości. Melissa aut Cedronella turcica urzekała spacerujących po ogrodzie przepięknymi różowymi kwiatkami. Występują one
w dość dużych kwiatostanach. Delikatna kolorystyka kwiatów współgra z jasnozielonym kolorem liści, które mają eukaliptusową woń. Cedronella jest kwiatem, który powinien być wysadzany najpierw do pojemników, a dopiero później do gruntu.
Zima to dla nich trudny okres – wymagają troski, ponieważ mróz bardzo źle na nie
oddziałuje. Cedronella znana była ze swoich właściwości leczniczych. Napar z suszonych liści stosowano w infekcjach górnych dróg oddechowych i w katarze. Przynoszą także ulgę przy ukąszeniach komarów oraz w dolegliwościach artretycznych.
Natomiast kwiaty stosowano jako afrodyzjak.
W Specyfikacji… z 1768 roku57 wyliczono wśród roślin aloes: stary (1 szt.), perłowy (1 szt.) oraz młody (9 szt.). Obecnie aloes występuje w ponad 180 gatunkach
w Afryce Płd., Arabii, na Maskarenach, wreszcie jeden w rejonie Morza Śródziemnego, wiele gatunków w krajach tropikalnych. Już 3000 lat p.n.e. był stosowany jako
środek leczniczy. Do Europy Środkowej i Zachodniej sprowadzony został w XII
wieku przez Alberta Wielkiego w postaci wysuszonego soku żywicznego. Miał właściwości silnie przeczyszczające, a smak gorzki. Sok ten zawiera aloinę, która znana
jest i dzisiaj (w farmacji i weterynarii). Stosowano ją również do wyrobu farb. Aloes
jest rośliną ozdobną z pięknym, wydłużonym kwiatem w kolorze żółtym. Aloe arborescens, czyli aloes drewniejący, który ma kwiaty w gęstych gronach na łodyżkach
kwiatonośnych, lśniące koralowe, sprowadzony został do Europy w końcu XVII
wieku i był przede wszystkim rośliną doniczkową, ozdobną58. Obok znajdowało się
roślina nazwana geranium maschatum w ilości 5 sztuk. Można ją zidentyfikować
jako pelargonię plamiącą (muszkatel). Pierwsze pelargonie poznane zostały w końcu XVII wieku. Pierwszy opis, sześciu gatunków, pochodzi z dzieła Hortus Elthamensis autorstwa Dilleniusa z 1732 roku. Według Linneusza pelargonie zalicza się
do rodzaju Geranium. L’Hértier w swojej pracy Geraniologia z 1787 pokazał, że należy wyodrębnić rodzaj Pelargonium. Przypomnijmy, że spis powstał w 1768 roku,
a więc zanim uporządkowano rodzaje geranium. W XVIII wieku hodowla pelargonii
raczkowała, by rozwinąć się w XIX wieku na szeroką skalę. Poprzez częste krzyżowanie uzyskano liczne odmiany59. W ogrodzie kórnickim sadzono także lewkonie.
Pochodzi ona z okolic śródziemnomorsko-atlantyckich i urzeka wonnymi kwiatami w kolorze różowym, lila, czerwonymi i białymi. Znana była z opisów już w XVI
57 BK 780, k. 362.
58 M. Nowiński, 1977. Dzieje roślin i upraw ogrodniczych, Warszawa, s. 324–325.
59 Tamże, s. 317.
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wieku pióra Leonharta Fuchsa60 i Hieronimusa Bocka, sławnych botaników61. Teofila
mogła cieszyć oko lewkoniami późną zimą lub w okresie przedwiośnia, ponieważ
hodowano odmianę zimową.
Urozmaiceniem dla kolorowych kwiatów były krzewy oraz drzewka. Wśród wymienianych roślin znajdujemy drzewko oleandra pospolitego. W Europie Środkowej
zazwyczaj uprawiano je w kubłach, trzymanych pod dachem, i dopiero na wiosnę
wystawiano na powietrze, by mogła kolorowo i obficie kwitnąć. Wystrzegano się
jednak bezpośredniego kontaktu z tą rośliną, ponieważ uważano ją za silnie trującą
zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Ale jak zauważył wspomniany już botanik Hieronimus Bock, „wypędza jad”. Sporo uwagi poświęcił mu Konrad von Gesner, opisując ogrody w Bazylei62. Oleandrom towarzyszyły cyprysy (17 szt.). Autor spisu nie
precyzuje tu, jaki gatunek rósł w ogrodzie. Być może był to cyprys wiecznie zielony
(Cupressus sempervirens), który jest od wielu wieków gatunkiem sadzonym w parkach, ogrodach czy na cmentarzach (ryc. 3). Drzewko nie tylko upiększało ogród,
ale także mogło dostarczyć bardzo trwałego drewna, które jest odporne na szkodniki. Inną bardzo ciekawą rośliną było drzewko granatu. Granat zjawił się w Europie,
a dokładnie w Hiszpanii, dzięki Arabom, ale znany był już w czasach Mojżesza, ponieważ wykorzystywano go w praktykach religijnych. Oczywiście ma zastosowanie
w kuchni – w napojach, deserach, ale także z granatu robi się wina. Granat znany jest
także ze swoich właściwości upiększających, zatrzymujących procesy starzenia.
Trzynaście sztuk opuncji (figa indyjska) zostało zanotowanych w specyfikacji
z 1771 roku63. Mogła być używana do tworzenia żywopłotów. Była uprawiana przez
Indian w Ameryce Środkowej (Meksyk) jeszcze przed zbożami. W XVI wieku przybyła do krajów śródziemnomorskich, a ponieważ szybko się rozrasta, wkrótce wraz
z agawą stała się wszechobecna. Hortus Eystettensis Basiliusa Beslera z 1613 roku
wspomina figę indyjską obok kaktusów. Opuncja miała dotrzeć na Śląsk w II połowie XVII wieku i dalej rozprzestrzeniać się w tej części Europy. Inną rośliną wijącą
się przy płotach i krzakach był kokornak pospolity. Jest to roślina, która ma jasno60 Leonhart Fuchs – jeden z czterech ojców niemieckiej botaniki. Żył w XVI wieku. Czołowy naturalista niemieckiego Renesansu. Jego głównym dziełem było De historia stirpium
commentarii (Bazylea 1542), w którym opisał m.in. ok. 400 gatunków roślin występujących na terenie Niemiec.
61 Hieronymus Bock – jeden z czterech ojców niemieckiej botaniki. Żył na przełomie XV
i XVI wieku. Jeden z czołowych naturalistów niemieckiego Renesansu.
62 Konrad von Gesner (1516–1562) – kształcił się w Zurychu, Strasbourgu, Bourges i Paryżu. Pracował jako nauczyciel w Zurychu, ale dla poprawienia swojej sytuacji udał się do
Bazylei, by tam studiować m.in. medycynę. Prowadził praktykę lekarską. Został doktorem ﬁlozoﬁi. Był wybitnym botanikiem. By zgromadzić jak najliczniejszą kolekcję eksponatów, podróżował po Europie. Po wielu latach założył ogród botaniczny i pierwszy
gabinet historii naturalnej. Do jego największych osiągnięć należy opracowanie systemu
botanicznego. W jego ramach wydzielił klasy, rodzaje i gatunki. Kryterium wydzielającym te poziomy była budowa nasienia i kwiatu. Najważniejsze dzieło Opera botanica
wydane zostało w 1753 roku. S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, 1862. Warszawa, t. IX, s. 840.
63 BK 780, k. 374.
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żółty kwiat. Nie należy do często spotykanych i jest właściwie w tej chwili rośliną
dziką64.
W majątku kórnickim Teofili z Działyńskich ważne miejsce zajmowały sady.
W epoce, gdy właścicielami byli Górkowie, sady znajdowały się w części północno-wschodniej, za podwórzem gospodarczym65. W XVIII wieku drzewa owocowe
znajdowały się w kilku miejscach: m.in. oranżerii i ogrodzie. Specyfikacja z 18 marca
1768 roku, spisana w związku z przekazaniem obowiązków ogrodnika Franciszkowi
Anyżewskiemu, wspomina o 15 jabłoniach. Notujący dodał również, że są to „stare” drzewka, nie podał jednak odmiany. Jabłka były cennym owocem. Od najdawniejszych czasów znajdowały zastosowanie zarówno w potrawach słodkich, słonych
i jako dodatek czy wręcz osobne danie. Zauważono, że wspomagają trawienie (dzięki
swojej kwasowości) tłustych potraw mięsnych66. Czereśnie znajdowały się w dwóch
miejscach: przy figarni (12 szt.) oraz nad kanałem (6 szt.). Było także dziewięć drzewek brzoskwiniowych, trzy mirabelki oraz jedna morela. Całości dopełniały grusze
i śliwy. Nie zabrakło także trzech sztuk orzecha włoskiego. Drzewo to, potrafiące żyć
do stu lat, pojawiło się w Polsce we wczesnym średniowieczu. Owoc był, i oczywiście nadal jest używany do robienia nalewek i likierów. Kucharz doskonały, osiemnastowieczna książka kucharska Wojciecha Wielądka, pokazuje, w jaki sposób był
wykorzystywany w gotowaniu w okresie staropolskim. Orzechy miały swoje miejsce w części deserowej. Wielądek proponuje zrobienie w okresie letnim i jesiennym
„komputu” z orzechów włoskich „młodocianych” lub „nowych”, czyli duszonych, gotowanych lub zalanych syropem owoców, które jednak nie są tak słodzone jak konfitura67. Warto zwrócić uwagę, że właściwie całe drzewo można „przerobić”. Zarówno
liście, jak i kora oraz łupiny owocu, a nawet kwiaty po przetworzeniu dostarczają
barwnika w kolorze brunatnym. Znajdował on zastosowanie w koloryzacji włosów,
wełny czy drewna. Drewno z orzecha, o wspaniałej barwie, ma ogromną wartość.
Jest szczególnie poszukiwane przez stolarzy, a zwłaszcza meblarzy. Nadawało się
również do produkcji kolb muszkietów i karabinów.
Szczególną troską otaczano również szkółki. Badania Róży Kąsinowskiej wskazują, że gdy właścicielką była Teofila, znajdowały się one w trzech miejscach w dobrach
i rozciągały się na imponującym obszarze. Wnioskować to można z liczby sadzonek,
szacowanej na 1600 sztuk w jednej ze szkółek68. Całość była przemyślanym pomysłem, gdyż regularnie dosadzano nowe drzewka, sumiennie rozróżniając te pojawiające się w nowym sezonie od starych. W kalkulacji nie brakowało także podziału
na te szczepione i dzikie. Dodatkowym troski wymagały liczne drzewa morwowe.
Edward Raczyński utrwalił w swoich wspomnieniach obraz części ogrodu, która zoKsięga ilustrowana wiadomości pożytecznych, 1899. Warszawa, s. 393.
A. Karłowska-Kamzowa, Zamek kórnicki, s. 12.
M. Toussaint-Samat, 2002. Historia naturalna i moralna jedzenia, Warszawa, s. 567–568.
Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem z francuskiego
przetłomaczony i wielą przydatkami pomnożony przez Wojciecha Wielądka, 2012. Wydał
i opracował Jarosław Dumanowski przy współudziale Aleksandry Kleśty-Nawrockiej,
Warszawa, s. 83–85.
68 R. Kąsinowska, Zamek w Kórniku, s. 203.
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stała poświęcona na hodowanie jedwabników (dwa murowane budynki), otoczonej
licznymi morwami. Tkaniem zajmowały się specjalnie zaangażowane kobiety, już
w zamku kórnickim, pod czujnym okiem Teofili69.
* * *
Lasy stanowiły istotną część majątku kórnickiego. Określiły rodzaj działalności
i stanowiły ważny element przynoszący dochód. Należy przypomnieć, że bór to typ
biocenozy leśnej. Występuje w kilku wariantach: bagienny, górski, iglasty, mieszany,
mieszany górski, mieszany świeży, mieszany wilgotny itp. Bór to również kategoria
warunków leśno-siedliskowych, w których powinien być określony poziom wód
gruntowych i dominujący gatunek, np. świerk70. Natomiast las, według definicji encyklopedycznej, „to zespół biologiczny złożony z określonej szaty roślinnej, z wybitnym udziałem form drzewiastych, związanych z nią bezpośrednio lub pośrednio
świat zwierzęcy oraz kształtowane przez nie substrat skorupy ziemi, woda i klimat”71. Przywołanie tych dwóch pojęć uświadamia, że mowa jest o istotnym kompleksie
czynników, które determinują aktywność człowieka niezależnie od epoki, o jakiej
mowa.
Obszary leśne były z jednej strony źródłem dochodu, gdyż drewno pochodzące
ze ścinki sprzedawano na lokalnym rynku. Z drugiej strony, dostarczały towaru koniecznego do utrzymywania i funkcjonowania siedzib, ale także do sprawnego działania życia gospodarczego. Zarządzanie lasami Teofila Szołdrska powierzała różnym
osobom. I tak za lasy kórnickie odpowiedzialny był Świderski, ekonom majątku72.
W 1761 podpisano roczny kontrakt z Tomaszewskim, który był leśniczym73. Cztery lata później „za pilnowanie drzewa z boru” ponosił odpowiedzialność Gottlieb
Bohn, który został zaangażowany w pracach w zamku runowskim należącym do
Teofili74.
Szerzej warto omówić kontrakt, jaki został podpisany z Tomaszewskim, leśniczym majątku kórnickiego75. Jest to jedyna umowa z leśniczym, jaka zachowała się
wśród dokumentów gospodarczych wydanych przez Teofilę Szołdrską. Kontrakt
składa się z dwóch części. Pierwsza precyzuje warunki materialne i finansowe angażu. W drugiej części został przedstawiony zakres obowiązków i właśnie ten fragment, zapewne w tylko ułamkowym ujęciu, dostarcza nam informacji o organizacji
zarządzania obszarem leśnym należącym do majątku Działyńskiej. Podstawowe zadania Tomaszewskiego to dozór „Borów, Lasów y Granic, y według tu przyłączonych
punktów rządził”. Te precyzujące punkty dotyczyły dozoru borowych, odpowiada69 E. Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, s. 287.
70 Słownik encyklopedyczny dla leśników, drzewiarzy i myśliwych, 1959. Warszawa,
s. 37–38.
71 Słownik encyklopedyczny, s. 197-199.
72 Ordynnacja lasów na rok teraźniejszy 1758, BK 780, k. 11–12.
73 BK 780, k. 225–228.
74 BK 780, k. 354.
75 BK 780, k. 225–228.

Studia_i_materialy_13.indd 154

2014-06-24 14:21:52

Kobiecą ręką. Osiemnastowieczne zespoły ogrodowo-parkowe…

155

jących za poszczególne lasy i bory. Istotne było, by leśniczy kontrolował podległych
mu pracowników, gdyż to oni mieli bezpośredni kontakt z osobami ścinającymi i zabierającymi drewno. Z punktu widzenia właścicielki ważne było, by leśnicy trzymał
„regestr”. Miał więc, poza nadzorowaniem borowych, sam również objeżdżać majątek, mając „pilne oko”. Pilnował więc wycinkę i wywóz drewna. Chcący handlować
tym towarem, m.in. w Poznaniu, zobowiązani byli stawić się u leśniczego i zdobycie stosownego kwitu. Wystawianie dokumentów poświadczających odbiór drewna
było konieczne i zalecane wszystkim osobom prowadzącym interesy dla Teofilii76.
Kwity mogły precyzować m.in. rodzaj drewna, jaki można było zabrać z lasu, a także
na jaki cel77.
Szczególnego nadzoru leśnego wymagała działalność lokalnych Olendrów. Musieli oni odprowadzać do skarbca zamku kórnickiego jeden czerwony złoty za jeden
ścięty dąb. Każdy borowy, który nie dopilnował tego obowiązku, musiał ponieść karę
finansową. Kontrakt leśniczego Tomaszewskiego wskazuje, że istniała cicha kolaboracja pomiędzy borowymi a ludźmi lokalnymi, gdyż wydawali drewno na nieaktualne kwity. Dokument wskazuje, że w majątku kórnickim próbowano prowadzić przemyślaną politykę leśną nie tylko w zakresie rozdzielania obowiązków i kompetencji.
Zwrócono uwagę na rozporządzanie samym drzewostanem. Leśniczy musiał dopilnować, aby nie ścinano drzew na cele, dla których wystarczyło drewno „leżące”. Tak
było w przypadku procesu produkcji piwa, gdzie dla obsłużenia całego warzenia wystarczało na opał to, co już było na ziemi. Podkreślono, że ważne jest, aby „lasu nie
psuli”. Piwo produkowane było zarówno przez dwór, jak i cech piwowarów w Bninie
i Kórniku, przy czym większość browarów znajdowała się w Bninie (mieszkało w tej
miejscowości 31 piwowarów; dla porównania 16 w Kórniku). Zatrudnienie „chmielowego ogrodowego” Matthiasa Torcha w 1757 roku to wyraz chęci rozwinięcia interesu browarniczego przez Teofilę Działyńską78. Drewno potrzebne było także w gorzelniach produkujących wódkę. Zadaniem Michała Malskiego pisarza generalnego,
było obok trzymania porządku w księgach, także dbanie by „kwater drzewa żeby
wcześnie dać na rąbać żeby y tych do Gorzalni nie zabrakło” oraz, żeby nie były palone gdzieś, tylko „w gorzalni pod garcam”79. Widać, że nieustannie pilnowano każdej
ilości drzewa, które opuszczało las. Duże ilości drewna pochłaniały usługi ciesielskie
i stolarskie. Budowano przecież chałupy, gościńce, zabudowania gospodarcze oraz
wiele prac we dworze czy kościele. Konieczne było również wyposażenie wnętrz,
dlatego też rozwijał się rynek usług artystycznych. Te wszystkie działania pociągały

76 „Drzewa do opału dla lepszy wygody gości pozwala mu się z borów moich, lecz

jednak za kwitowaniem”. Kontrakt Józefa Wietrzyka z Robakowa na gościniec pierzchlinowski z 1774, BK 780, k. 461.
77 Kwit dla Marcina Szmyta informuje, iż może to być jedynie drzewo brzozowe, a pieńki
mógł wykorzystać do spalenia na popiół. Kwit Marcina Szmyta z 1767 roku, BK 780,
k. 361.
78 Pensja chmielarza to 230 zł. Wynagrodzenie należy do dość wysokich. Z dziejów Kórnika…, s. 133.
79 BK 780, k. 383.
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za sobą konieczność dostarczenia jeszcze większej ilości drewna80. Kontrakt Jana Feiffra na zrobienie Galerii wskazuje na skalę zapotrzebowania na materiał. Czytamy
w nim:
Z woli y rozkazy JwJeymci Dobrodzieyki […] Jan Feiffer z hollendrów Radzewskich, który się obliguie, dać nową gallerya między dachem na pałacu, według modelu który podał
Jeymc Dobrodzieyce, do której Galleryi drzewo grube spuszczać powinien y z bielu obrobić, aby z samego drzewa bale […] były […].

Prace miały zostać zakończone na św. Michała, czyli na 29 września. Było jednak
kilka obostrzeń. Przede wszystkim praca musiała zostać wykonana solidnie. Materiał wymagał starannej obróbki, a odbiorca dokładnie określił swoje oczekiwania.
Nic nie mogło zaciekać, gdyż niepożądana woda mogła zniszczyć nie tylko nowe
elementy, ale i całą konstrukcję. Wynagrodzenie za wykonaną dokładnie robotę to
250 zł oraz 6 beczek piwa81.
Drewno jednak, tak bardzo potrzebne w życiu codziennym każdego człowieka,
stało się łatwym kąskiem dla złodziei i tych, którzy byli w potrzebie. Stąd zapewne
w dokumencie Ordynnacja lasów na rok teraźniejszy 1758 zapisano, w punkcie 11:
„Żadnemu ni drzewa leżącego a tym bardziey do ścinania naymnieyszey gałąski nie
pozwolił bez kwitu drukowanego”82. Ofiarą złodziei padały wspaniałe okazy. Bonawentura Potulicki w jednym z listów do macochy pisał:
Poiechałem powtórnie na Granice z Ekonomeme leśniczym y leśnemi gdzie znowu zrewidowawszy granice znalazłem, że w tym czasie od pierwszego obiechania mego przy
samum kopcu y na samey granciey dwa dęby z naciosami równo z ziemią ścięte y pnie
mchem y ziemia nakryte a gałęzie nawet y wióry czysto zabrane ze szlaku naymniejszego
nie było83.

Niecna praktyka nielegalnego zabierania drewna była karana surowo.
„A na ostatek dobry sługa nie służy z regestru, ale każdy rozkazy pańskie powinien pełnić, co z pożytkiem być może szkody przestrzegając y zawczasu zapobiegając wszystkiem”84. Widać wyraźnie, że od leśniczego oczekiwano przemyślanego
działania, kreatywności i pewnej inicjatywy, a z pewnością także lojalności wobec
właścicielki.
Będąc właścicielką rozległych obszarów zarówno leśnych, jak i pól, zagonów, wsi
i miasteczek, Teofila zdawała sobie sprawę, że zagrożenie pożarowe jest bardzo realne, stąd podejmowała kroki w celu zapobieżeniu tragediom. Z jej dyspozycji prowadzono intensywną kampanię uświadamiającą mieszkańców oraz nakładano restryk-

Z dziejów Kórnika…, s. 137-138.
„Kontrakt Jana Feiffra na robienie Galerii” z 1767 roku. KB 780, k. 363.
Ordynnacja lasów na rok teraźniejszy 1758, BK 780, k. 11–12.
List Michała Bonawentury Potulickiego do Teoﬁlii z Działyńskiej Szołdrskiej-Potulickiej
z 23 kwietnia 1783 roku z Więcborka. BK 7220/1, k. 165v.
84 BK 780, k. 228.
80
81
82
83

Studia_i_materialy_13.indd 156

2014-06-24 14:21:52

Kobiecą ręką. Osiemnastowieczne zespoły ogrodowo-parkowe…

157

cyjne obowiązki na władze lokalne85. Ekonomowie otrzymali konkretne wytyczne.
Niedatowany mandat dla burmistrza (zapewne Kórnika lub Bnina) wydany przez
Teofilę Działyńską w punkcie 7 precyzuje, aby przestrzegano mieszkańców, iż w parkach borowi mieli dyscyplinować pasterzy, owczarzy i „innych ludzi”, by nie zaprószono ognia86. Obawiano się wichru, który mógł poczynić szkody w drzewostanie,
choć to właśnie ogień był w oczach spisującego kontrakt z leśniczym największym
niebezpieczeństwem, zanotował więc przy tej okazji: „uchowaj Boże”. Każdego, kto
przyczynił się do wybuchu pożaru, czekała kara 5 talarów, co było znaczną sumą
dla takich ludzi jak pasterze czy owczarze. Takich przestępców zatrzymywano i pod
strażą prowadzono do zamku kórnickiego. Dla usprawnienia działań w razie pożaru nakazano budowanie w pobliżu dróg specjalnych „kwater do wody”. Pozwoliłyby
one na szybką akcję gaśniczą, „ponieważ snadno skry wiatr rozwieie zkąd szkoda y
nieszczęście bydź może”87. Stanowczość była konieczna. Pożary czyniły znaczne spustoszenie. W maju 1768 roku Teofila wyraziła zgodę na budowę nowych domostw,
gdyż stare uległy zniszczeniu przez ogień88. Właścicielka była bardzo stanowcza wobec winnych pożarów. Stanisław Garstka został wygnany z Kórnika i nigdy już nie
mógł wrócić do tych dóbr ani żadnych innych, których posiadaczką była Działyńska
(w tym także Bnina) za to, że w wyniku jego decyzji doszło do spalenia kilku domów89.
Lasy to oczywiście nie tylko drzewa czy owoce leśne, ale także zwierzyna. W majątku Szołdrskiej zatrudniano strzelców, którzy dbali o utrzymanie porządku i unikanie nielegalnych odstrzałów. Podobnie jak leśniczy, łowczy czy strzelec winni
byli dbać o interes właścicielki, pilnując jej dóbr90. Istotnym elementem ogrodu był
wspomniany już zwierzyniec. Gerard Ciołek, badacz historii ogrodów, wskazuje, że
dla lubującej się w łowiectwie szlachcie „stanowiły zazwyczaj niezbędną ich [zespołów parkowo-ogrodowych] część składową”91. Warto wspomnieć o Zwierzyńcu, gdyż
już w XVI wieku tym mianem określano obszar leśny na zachodnim brzegu jeziora
Kórnickiego. Górkowie, ówcześni właściciele tego obszaru, sprowadzić mieli cielęta
żubrów92. Prawdopodobnie na tym obszarze zielonym powstała jakaś budowla typu
willa, na wzór panującej wówczas mody (jak chociażby królewskie Niepołomice)93.
Majętnych Górków z pewnością było stać na takie przedsięwzięcie. Kórnicki zwierzyniec w XVIII wieku to między innymi jelenie i bażanty, które doglądały specjalnie zatrudnione do tego osoby94. Ta tradycja utrzymała się do drugiej połowy XIX
Z dziejów Kórnika…, s. 127.
BK 780, k. 225.
BK 780, k. 241.
BK 780, k. 192.
BK 780, k. 193.
BK 780, k. 239–240, 312.
G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1954, s. 146.
J. Fogel, A. Karłowska-Kamzowa, 1973. Nieznany zabytek architektury renesansowej
w okolicy Kórnika, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” t. 11, s. 35–36.
93 A. Karłowska-Kamzowa, Zamek kórnicki, s. 30.
94 R. Kąsinowska, Zamek w Kórniku, Kórnik 1998, s. 206.
85
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88
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wieku i z tego głównie był sławny w Polsce95. Nazwa Zwierzyniec funkcjonuje po
dziś dzień, właśnie dla tej okolicy nad jeziorem.
Podsumowując, przyroda (ogród, park, las) w otoczeniu zamku kórnickiego
w czasach Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej była kreowana bardzo świadomie. Majątek pozwalał na prace upiększające i modernizujące zarówno zamek,
jak i jego otoczenie. Równocześnie ogród i las dostarczały dochodów. Właścicielka,
choć wyraźnie miała ambicje do czerpania z obcych wzorów, zwłaszcza francuskich,
nie wkroczyła na drogę kreacji parku czy ogrodu, który realizowałby program polityczny, jak było to w przypadku Puław księżnej Czartoryskiej lub ogrodu białostockiego Jana Klemensa Branickiego96.
Trudno nie zauważyć, że park w Kórniku jest utożsamiany przede wszystkim
z pięknym arboretum. Ten dzisiejszy park, szczycący się wyjątkowym drzewostanem, swoje początki zawdzięcza Janowi Działyńskiemu (ryc. 4). Tytus Działyński
zrealizował wizję kompleksu roślinnego już bez kwiatów i części krzewów, co miało miejsce w latach 1885–1920. Działalność Fundacji Zakłady Kórnickie zmierzała
również w tym kierunku. Ostatecznie dawny ogród kwiatowy i park stały się ogrodem dendrologicznym97.
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KOBIECĄ RĘKĄ. OSIEMNASTOWIECZNE ZESPOŁY OGRODOWOPARKOWE NA PRZYKŁADZIE MAJĄTKU KÓRNICKIEGO TEOFILI
Z DZIAŁYŃSKICH SZOŁDRSKIEJ POTULICKIEJ
Streszczenie
Obcowanie człowieka z przyrodą wyrażać może się poprzez sztukę, literaturę, a także kreację kompleksów ogrodowo-parkowych. W XVIII wieku Kórnik, ze
swoim zamkiem i ogrodem, wyraźnie wyróżniał się nie tylko na tle Wielkopolski,
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ale całej Rzeczpospolitej. Zawdzięczał to przede wszystkim swojej właścicielce Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej, zwanej „Białą Damą” (1714–1790). Pod
jej opieką otaczający rezydencję zespół parkowo-ogrodowy w stylu francuskim nie
ustępował najnowocześniejszym tego typu kompleksom w Polsce. Roślinność zgromadzona w obrębie majątku kórnickiego była bardzo urozmaicona i wyszukana. Istniejące obecnie przy zamku w Kórniku Arboretum przywołuje wspomnienie osiemnastowiecznej przyrody formowanej kobiecą ręką.
Słowa kluczowe: historia ogrodów XIX w., zamek w Kórniku, Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka

WITH FEMININE HAND. GARDENS OF 18TH CENTURY ON THE
EXAMPLE OF THE KÓRNIK PROPERTY OWNED BY TEOFILA
SZOŁDRSKA POTULICKA NEE DZIAŁYŃSKA

Summary
Intercourse of man with nature may be express through art, literature, as well as
the creation of the park-and-castle complex. In the 18th century, Kórnik, with its
castle and garden, clearly stood out not only on the background of the Wielkopolska,
but throughout the Poland. It owed this to its owner Teofila Szołdrska-Potulicka nee
Działyńska called “the White Lady” (1714–1790). Due to her care of the residence,
the park-and-palace complex, in the French style, could be compared to the most
modern complexes in Poland. The vegetation in the kórnicki’s property was very varied and sophisticated. Existing Arboretum near castle in Kórnik evokes the memory of 18th-century nature moulded by feminine hand.
Keywords: history of the gardens 18th century, castle in Kórnik, Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka
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Ryc. 1. Zamek w Kórniku wraz z fosą, stan obecny (fot. A. Rydzewska)
Fig. 1.The Castle in Kórnik with moat, the contemporary view (photo: A. Rydzewska)
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Ryc. 2. Rzeźba lwa stanowiącego fragment fontanny, stan obecny (fot. A. Rydzewska)
Fig. 2. The sculpture of the lion posing the fragment of the fountain, the present state (photo:
A. Rydzewska)
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Ryc. 3. Cyprys w Arboretum kórnickim, stan obecny (fot. A. Rydzewska)
Fig. 3. Cypress tree in the Kórnik Arboretum, present state (photo: A. Rydzewska)
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Ryc. 4. Widok na aleję w Arboretum kórnickim, stan obecny (fot. A. Rydzewska)
Fig. 4. View of the avenue in the Kórnik Arboretum, present state (photo: A. Rydzewska)
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