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ARCHEOLOGIA W PROCESIE REWALORYZACJI OGRODÓW
TRUDNE POCZÑTKI

Prace konserwatorskie w zespo∏ach pa∏acowo-
ogrodowych, wedle norm obowiàzujàcych w bar-

dziej rozwini´tych oÊrodkach badawczych Europy,
muszà byç poprzedzone wszechstronnymi badania-
mi, a ich wyniki w jak najszerszym stopniu wyko-
rzystane w projektach rewaloryzacji. W procesie ba-
dawczym uczestniczy tam z regu∏y zespó∏ sk∏adajàcy
si´ z przedstawicieli kilku dyscyplin naukowych. 
W przypadku zabytkowego za∏o˝enia ogrodowego
czy parkowego w zespole nie mo˝e zabraknàç

architekta, architekta krajobrazu, historyka, history-
ka sztuki, geodety, botanika, dokumentalisty i ar-
cheologa. 

W Europie Zachodniej, gdzie taka organizacja
prac badawczych ma d∏ugà tradycj´, wspó∏praca ar-
cheologów i innych specjalistów wydaje si´ naturalna.
Tymczasem w Polsce archeolodzy sà nadal rzadko
zapraszani do udzia∏u w realizacji zadaƒ konserwa-
torskich prowadzonych w za∏o˝eniach ogrodowych 
i parkowych. 

ARCHEOLOGIA

1. Hampton Court, widok na ogród od strony po∏udniowej po przeprowadzonym pe∏nym procesie rewaloryzacji. Fot. T. Morysiƒski.
1. Hampton Court, view of the garden from the south after complete revalorisation. Photo: T. Morysiƒski.
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Archeologia ogrodowa w Europie
Zachodniej
Za poczàtek archeologii ogrodowej uwa˝ane sà wy-
kopaliska przeprowadzone, na polecenie rzàdu w∏o-
skiego, na terenie ogrodów willi Hadriana w Tivoli 
w 1870 r. Podstawowym celem, jaki tam postawili
przed sobà archeolodzy, by∏o ustalenie pierwotnego
rozplanowania tzw. kana∏u Nilu. Kolejnych badaƒ ar-
cheologicznych, zakrojonych na zdecydowanie wi´k-
szà skal´, dokonano tak˝e we W∏oszech, w ogrodach
Pompejów w latach 1910-1923. Kontynuowa∏a je 
w latach 60. XX w. Wilhelmina Jashemski, która po
raz pierwszy zastosowa∏a metod´ rozpoznawania sza-
ty roÊlinnej na podstawie odlewów gipsowych sy-
stemów korzeniowych roÊlin1. 

W Europie Zachodniej badania archeologiczne
w∏àczono na sta∏e w proces badawczy i konserwator-
ski rewaloryzacji ogrodów i parków w latach 80. 
i 90. XX w. Najwi´cej tego typu prac wykonano 
w Wielkiej Brytanii, gdzie przebadane zosta∏y takie
obiekty, jak: Painshill, Wimpole Park, Audley End,
Biddulph Grange, Chatecherault czy Chiswick.
Badania prowadzono tak˝e w Niemczech w ogrodach
Poczdamu i Schlossgarten w Fuldzie. Ekspedycje
archeologiczne obecne by∏y równie˝ w Shoenbrunn

w Austrii, Het Loo w Holandii czy Schloss Waldegg
w Szwajcarii. 

O korzystnym wp∏ywie archeologii na proces re-
waloryzacji ogrodów ostatecznie przekona∏y history-
ków sztuki i architektów krajobrazu badania wykopali-
skowe przeprowadzone przez Briana Diksa w Hamp-
ton Court pod Londynem na terenie jednej z siedzib
królewskich (il. 2)2. Przynios∏y one rewelacyjne 
wyniki, na które z∏o˝y∏y si´ zarówno zastosowanie 
z ogromnà dok∏adnoÊcià badawczà metody szeroko
p∏aszczyznowej na terenie ca∏ego ogrodu, jak i bar-
dzo dobry stan zachowania warstw archeologicznych
obiektu. W przypadku ogrodu w Hampton Court to
w∏aÊnie wyniki obserwacji archeologicznych pozwo-
li∏y na ustalenie wielu szczegó∏ów dotyczàcych szaty
roÊlinnej, uk∏adu przestrzennego ogrodu czy te˝ jego
wyposa˝enia. Pozwoli∏o to architektom krajobrazu,
wspó∏pracujàcym z archeologami, na dokonanie mo-
˝liwie pe∏nej i wiarygodnej rewaloryzacji ogrodu (il. 1).

Poczàtki wspó∏pracy polskich 
archeologów i architektów krajobrazu
W krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej, w tym tak-
˝e i w Polsce, metody archeologiczne w procesie po-
zyskiwania êróde∏ do studiów nad historià ogrodów

2. Widok od po∏udniowej strony ogrodu w Hampton Court w trakcie prowadzenia prac archeologicznych. Fot. B. Dix (za: The King’s Privy
Garden at Hampton Court Palace, s. 101).
2. View of Hampton Court gardens from the south in the course of archaeological excavations. Photo: B. Dix (after: The King’s Privy Garden
at Hampton Court Palace, p. 101).
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3. Widok na zespó∏ pa∏acowo-ogrodowy Branickich w Bia∏ymstoku. Fot. W. St´pieƒ.
3. View of the Branicki palace-garden complex in Bia∏ystok. Photo: W. St´pieƒ.

wykorzystywane by∏y do niedawna sporadycz-
nie. Do jednych z pierwszych, a zarazem najwi´k-
szych prac archeologicznych w tym zakresie na-
le˝y zaliczyç badania na terenie ogrodu Branic-
kich w Bia∏ymstoku, które odby∏y si´ w 1997 r.
(il. 3). Ich celem by∏a próba rekonstrukcji pier-
wotnej kompozycji ogrodu. Wykopaliska prze-
prowadzono w wybranych miejscach, a dotyczy-
∏y one zarówno architektury zieleni, jak i innych
antropogenicznych struktur tego barokowego
za∏o˝enia. Ze wzgl´du na znaczny stopieƒ znisz-
czenia warstw nie sta∏y si´ jednak prze∏omem 
w dziele rozpoznania pierwotnego rozplanowa-
nia przestrzennego ogrodu3. Ciekawszych wy-
ników dostarczy∏y dopiero kolejne dwa sezony
badawcze w latach 1998-1999. W ich trakcie
natrafiono na relikty p∏yt dennych fontann
barokowych (il. 4), ods∏oni´to tak˝e fundamenty
ogrodowych pawilonów4. I choç badania te, jak
ju˝ wspomnia∏em, nie przyczyni∏y si´ w znaczà-
cym stopniu do poznania pierwotnego za∏o˝enia
ogrodu Branickich, by∏y pierwszym w Polsce

4. Przyk∏ad prac archeologicznych w Bia∏ymstoku z odkrytymi fragmen-
tami zniszczonych barokowych elementów architektonicznych oraz z re-
liktami p∏yt dennych fontann barokowych. Fot. A. Kola.
4. Example of archaeological work in Bia∏ystok with unearthed damaged
fragments of Baroque architectural elements and relics of bottom plates of
Baroque fountains. Photo: A. Kola.



przypadkiem wykorzystania êróde∏ archeologicznych
w realizacji projektu rewaloryzacji za∏o˝enia ogro-
dowego (il. 5). 

Kolejnym przyk∏adem zastosowania metod ar-
cheologicznych by∏y badania prowadzone w parku 
w Pu∏awach. Archeolodzy poÊwi´cili w nich zdecy-
dowanie mniej uwagi kwestiom przestrzennym, kon-
centrujàc si´ na rozpoznaniu systemu wodociàgów 
i wodnych urzàdzeƒ ogrodowych5. Prace wykopa-
liskowe wykonano tak˝e na terenie parku w Nie-
borowie – Arkadii, w rezydencji biskupów kieleckich
w Wolborzu, gdzie celem badaƒ by∏o rozpoznanie
kompozycji tarasów ogrodowych, oraz w za∏o˝eniu
pa∏acowo-parkowym w Oporowie6. 

Prace archeologiczne prowadzono ponadto 
w 1995 r. na Tarasie Mauzoleum w Parku Mu˝ako-
wskim. Mia∏y one na celu rozpoznanie reliktów znisz-
czonego mauzoleum rodziny von Arnim, a w szcze-
gólnoÊci okreÊlenie jego formy przestrzennej, stanu
zachowania i mo˝liwoÊci ekspozycji. Archeolodzy
powrócili do parku w 2005 r. i rozpocz´li wykopa-
liska o charakterze rozpoznawczym na terenie tzw.
Domku Angielskiego. Brali udzia∏ tak˝e w pracach
rewaloryzacyjnych w parku w Mys∏akowicach, gdzie
skoncentrowali si´ na okreÊleniu przebiegu, szero-
koÊci i rodzaju nawierzchni alejek parkowych. 

Prze∏omowe dokonania
Do najwi´kszych, a zarazem najwa˝niejszych prac
archeologicznych nale˝à wykopaliska w ogrodzie 
i parku w Wilanowie rozpocz´te w 2003 r.7

Prowadzone by∏y na terenie dziedziƒca pa∏acowego,
tarasu górnego oraz groty. Docelowo objàç majà ca∏y

obszar tego wspania∏ego za∏o˝enia. Badania te, reali-
zowane przez Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków (KOBiDZ), majà na celu nie tylko
dok∏adne i kompleksowe przebadanie ogrodu i parku
wilanowskiego, ale przede wszystkim stworzenie
modelowej metody badawczej, którà w przysz∏oÊci
b´dzie mo˝na stosowaç z powodzeniem w innych
zespo∏ach pa∏acowo-ogrodowych. SpecjaliÊci KOBiDZ
przyk∏adajà szczególnà wag´ do opracowywania
i testowania nowych technologii dokumentacyj-
nych, dzi´ki którym mo˝liwe stanie si´ szybsze, bar-
dziej dok∏adne i obiektywne rejestrowanie wyników
badaƒ. 

Potrzeba wypracowania interdyscyplinarnej me-
tody badawczej w odniesieniu do ogrodów i parków
jest konieczna m.in. i z tego wzgl´du, ˝e w ostatnich
latach zwi´ksza si´ liczba inwestycji obejmujàcych
restauracj´ dworów, pa∏aców, zamków bàdê klaszto-
rów, których integralnà cz´Êcià sà ogrody czy parki.
W Polsce zarejestrowanych jest blisko 9 tys. parków
i ogrodów, wÊród których zespo∏y XIX-wieczne sta-
nowià a˝ 78 proc. Na drugim miejscu pod wzgl´dem
liczebnoÊci znajdujà si´ obiekty pochodzàce z XVIII w.
(10 proc.), na trzecim zaÊ parki z XX-wieczne (9 proc.).
Najmniej zewidencjonowanych jest obiektów Êrednio-
wiecznych, renesansowych i barokowych (zaledwie
po 1 proc.) (il. 6). 

Dane te trudno jest uznaç za w pe∏ni wiarygodne
z punktu widzenia archeologa, poniewa˝ za∏o˝enia te
datowane sà najcz´Êciej wedle zachowanego stylu
lub ostatniej kompozycji ogrodowej czy parkowej.
SpoÊród wszystkich 9 tys. obiektów tylko 28 proc.
jest wpisanych do rejestru zabytków, a zatem mniej
ni˝ co trzeci podlega pe∏nej ochronie prawnej.
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5. Przyk∏ad jednego
z parterów ogrodo-
wych po wykonaniu
prac rewaloryzacyj-
nych. Fot. D. Sikora.
5. Example of one of
the garden parterres
after revalorisation.
Photo: D. Sikora.
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6. Mapa ukazujàca najcenniejsze za∏o˝enia pa∏acowo-ogrodowe 
w Polsce. Wyk. M. Rymkiewicz.
6. Map showing the most valuable palace-garden premises in
Poland. Prep. by: M. Rymkiewicz.

7. Przyk∏ad ikono-
grafii (Bernardo Bel-
lotto, Pa∏ac w Wi-
lanowie od strony 
ogrodu, 1776 r., zbio-
ry Zamku Królew-
skiego w Warsza-
wie).
7. Example of icono-
graphy (Bernardo
Bellotto, Palace in
Wilanów Seen from
the Gardens, 1776,
collections of the
Royal castle in
Warsaw).

gu∏y kompleksy zabytkowe o szczególnym znaczeniu
dla dziedzictwa kulturowego. Zatem ranga plano-
wanych prac badawczych powinna byç adekwatna do
znaczenia obiektu.

Podstawowym wymogiem wszelkich prac zwià-
zanych z poznawaniem historii zabytkowego obiektu
jest wykonanie kwerendy êróde∏ pisanych i ikono-
graficznych (il. 7, 8, 9). W przypadku zespo∏ów

Jedynie dla kilkunastu obiektów zieleni wykonano
cz´Êciowà lub pe∏nà koncepcj´ rewaloryzacji, 
a tylko w przypadku kilku w procesie tym bra∏ udzia∏
archeolog. W szeroko zakrojonym programie prac ar-
cheologicznych obejmujàcym g∏ównie badania ratow-
nicze i poprzedzajàce inwestycje liniowe, wykopali-
ska podejmowane w ogrodach i parkach stanowià,
niestety, jego znikomà cz´Êç. 

Warto jednak podkreÊliç, ˝e z roku na rok przy-
bywa miejsc, w których prowadzone sà takie w∏aÊnie
badania, a dzi´ki wspó∏pracy specjalistów wielu dys-
cyplin nauki wzrost wiarygodnoÊci otrzymywanych
wyników badaƒ przek∏ada si´ na jakoÊç wykonywa-
nych prac projektowych.

Interdyscyplinarny charakter prac 
i dokumentacji
Badania archeologiczne prowadzone w ogrodach czy
parkach muszà przybieraç interdyscyplinarny charak-
ter. Niedopuszczalne sà takie formy prac wykopali-
skowych, które proces badawczy upraszczajà do mi-
nimum, np. prace ratownicze czy te˝ polegajàce wy-
∏àcznie na nadzorze. Jest przecie˝ oczywiste, ˝e sà to
stanowiska specyficzne, do których badacze muszà
podchodziç w sposób szczególny. Pa∏ace, zamki,
dwory czy te˝ klasztory wraz z otoczeniem to z re-
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8. Przyk∏ad êróde∏ pisanych (za: The King’s Privy Garden at
Hampton Court Palace, s. 6).
8 Example of written sources (after: The King’s Privy Garden at
Hampton Court Palace, p. 6).

pa∏acowo-ogrodowych tego typu przekazów jest na
ogó∏ wiele, choç ró˝ny bywa ich stan zachowania.
Mozolna kwerenda, trwajàca cz´sto przez wiele
miesi´cy, pozwala poznaç i uporzàdkowaç dost´pne
êród∏a. Ich opracowanie stawia przed badaczem ko-
lejne pytania i nakazuje prowadzenie dalszych obser-
wacji naukowych, których celem jest odpowiedê: do
jakiego stopnia zebrane informacje odnoszà si´ do
sfery projektowej, a do jakiego dotyczà zrealizowa-
nej koncepcji. Odpowiedê mo˝e byç uwiarygodniona
przez archeologa, który na podstawie wyników prac
terenowych jest w stanie stwierdziç, które ze êróde∏
odpowiada historycznej prawdzie. Nale˝y jednak
przy tym pami´taç, ˝e choç nie tylko archeolog wy-
korzystuje informacje uzyskane dzi´ki przeprowa-
dzonej kwerendzie, to tylko on mo˝e zweryfikowaç
je w terenie. Warto zatem przestrzec konserwatorów
i projektantów ogrodów, aby nie ufali Êlepo zapisom
êród∏owym czy przekazom ikonograficznym, ale ko-
rzystali z ustaleƒ dokonanych podczas badaƒ archeo-
logicznych.

9. Plan Ogrodu Wilanowskiego, 2. po∏. XVIII w., 64 x 95 cm, akwarela, zbiory Biblioteki Narodowej w Pary˝u, sygn. Vd. 29T6.Ft.6.
9. Plan of Wilanów Gardens, second half of the eighteenth century, 64 x 95 cm, water colour, collections of the Bibliotheque Nationale in
Paris, call no. Vd. 29T6.Ft.6.
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10. Ogród Wilanowski, przyk∏ad inwentaryzacji za pomocà laserowego skanera 3D.
Wyk. K. Czajkowski.
10. Wilanów Gardens, example of inventories prepared with the help of a 3D laser
scanner. Prep. by: K. Czajkowski.

ner laserowy i tachimetr (il. 10),
q otrzymanie dokumentacji z zaznaczeniem wyskalo-

wanego, pozbawionego zniekszta∏ceƒ optycznych,
jednolitego, fotorealistycznego obrazu dokumento-
wanej powierzchni (il. 11, 12). 

inwentaryzacji i ocenie historycznego drzewostanu.
CzynnoÊci te wykonywane przez architekta krajo-
brazu, botanika i historyka ogrodów pozwalajà na
wst´pnà wycink´ drzewostanu chorego bàdê samo-
siewu. Archeologowi zabieg ten u∏atwi dost´p do

Zaznaczyç nale˝y, ˝e ogród wraz z jego otocze-
niem powinien byç zarejestrowany przed rozpocz´-
ciem prac, w trakcie ich prowadzenia, oraz po ich za-
koƒczeniu. Nie mo˝na bowiem zapominaç, ˝e ka˝dy,
nawet niewielki etap prac archeologicznych powi-
nien zostaç solidnie udokumentowany. Archeologia
bowiem w znacznie wi´kszym stopniu, ni˝ inne
dyscypliny nauk, niszczy w trakcie eksploracji swoje
podstawowe êród∏o wiedzy – warstwy historyczne.
Dlatego przed wykorzystaniem archeologicznej eks-
ploracji warstw nale˝y wykonaç wszystkie mo˝liwe
badania nieinwazyjne. 

Konieczne wydaje si´ przeprowadzenie rozpozna-
nia z wykorzystaniem urzàdzeƒ geofizycznych: kon-
duktometru, czy te˝ georadaru (il. 13). To dzi´ki wy-
nikom tych prac mo˝emy nie tylko lepiej i trafniej
planowaç badania wykopaliskowe, ale równie˝ otrzy-
mywaç dane przydatne do sporzàdzenia projektu rewa-
loryzacji za∏o˝enia (il. 14). Przed rozpocz´ciem badaƒ
archeologicznych nale˝y pami´taç o przeprowadzeniu

W archeologii olbrzymie znaczenie
majà dok∏adnoÊç i obiektywizm wykona-
nej dokumentacji polowej8. Jest to szcze-
gólnie istotne w przypadku archeologii
ogrodowej, udokumentowane elementy
uk∏adu przestrzennego wykorzystywane
sà bowiem w projekcie rewaloryzacyj-
nym. Dokumentacja archeologiczna nie
mo˝e pozostawaç w sprzecznoÊci z wy-
konanà przez architektów czy konserwa-
torów manualnych. Musi zatem istnieç
programowa integracja dokumentacji spo-
rzàdzanej przez wszystkich uczestników
procesu badawczego, a zw∏aszcza archi-
tektów, architektów krajobrazu, paleobo-
taników, historyków sztuki i projektantów.

W przypadku dokumentacji archeo-
logicznej szczególnie wa˝ne sà dwa ele-
menty:
q sporzàdzenie dokumentacji o sta∏ym

marginesie b∏´du, do czego s∏u˝y ska-

potencjalnego obszaru badawczego. Nale˝y mieç na
wzgl´dzie, ˝e – jak ju˝ wspomina∏em – badania ar-
cheologiczne majà charakter niszczàcy. Dlatego te˝
lokalizacja wykopów musi byç tak precyzyjnie zapla-
nowana, aby nie uszkodzi∏y one tych elementów
kompozycji ogrodowej, które ze wzgl´du na wartoÊç
artystycznà lub historycznà przewidziane sà do adap-
tacji w procesie rewaloryzacji ogrodu. Rozpocz´cie
badaƒ powinno poprzedziç wykonanie bardzo szcze-
gó∏owej dokumentacji stanu wyjÊciowego obszaru
obj´tego badaniami9.

Nowe doÊwiadczenia
Jak wskazuje praktyka w przypadku wykopalisk 
pro-wadzonych w ogrodach nale˝y stosowaç metod´
badaƒ szerokop∏aszczyznowych, a warstwy wybieraç
plastycznie, rejestrujàc z du˝à dok∏adnoÊcià ka˝dy
element ich topografii (il. 15). To w∏aÊnie dzi´ki 
zastosowaniu eksploracji szerokà p∏aszczyznà 

11. Przyk∏ad dokumentacji ortofotograficznej profilu wykopu w Wilanowie. Wyk. K. Czajkowski.
11. Example of orthophotographic documentation of an excavation profile in Wilanów. Prep. by: K. Czajkowski.
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12. Przyk∏ad dokumentacji ortofotograficznej bry∏y pa∏acu w Wilanowie, fragment fasady od strony ogrodu. Wyk. M. G∏adki.
12. Example of orthophotographic documentation of the palace solid in Wilanów, fragment of facade facing the garden. Prep. by: M. G∏adki.

14. Przyk∏ad wyników badaƒ
geofizycznych przeprowadzo-
nych w Hampton Court.
14. Example of the results of
geophysical research conduct-
ed at Hampton Court.

13. Ogród Wilanowski, badania za pomocà georadaru. Fot.
A. Go∏embnik.
13. Wilanów Gardens, research conducted with the help of a geo-
radar. Photo: A. Go∏embnik.

z równoczesnym rejestrowaniem stropu ka˝dej 
z warstw mo˝emy uzyskaç wyniki, które pozwolà na
rozpoznanie wiele istotnych zagadnieƒ zwiàzanych 
z rozplanowaniem, u˝ytkowaniem i szatà roÊlinnà
ogrodu. 

Do najwa˝niejszych odpowiedzi, jakie mo˝emy
uzyskaç dzi´ki badaniom archeologicznym, zaliczyç
nale˝y okreÊlenie:

q pierwotnego poziomu ogrodu i stropów kolejnych
faz jego u˝ytkowania, rozmieszczenia parterów
ogrodowych, szpalerów, alei, wg∏´bników, boskie-
tów, sal ogrodowych, teatrów, labiryntów oraz in-
nych form architektury ogrodowej;

q ukszta∏towania terenu parku lub ogrodu. W tym
przypadku obserwacje badaczy dotyczyç b´dà
ekspozycji plateau ogrodu, nachylenia skarp, tara-
sów lub parterów ogrodowych, czy te˝ sprecyzo-
wania z dok∏adnoÊcià do kilku milimetrów g∏´bo-
koÊci wg∏´bników;

q typów oraz uk∏adów kompozycyjnych w parterach
i wg∏´bnikach;

q rozmieszczenia baz pod dekoracje rzeêbiarskie,
wazy lub donice (il. 16);

q uk∏adu kompozycyjnego i rozmieszczenia drzew
w szpalerach, alejach, labiryntach czy salach ogro-
dowych; 

q rozplanowania i rozmieszczenia alejek ogrodo-
wych, z podaniem nie tylko kàtów, pod jakimi by∏y
nachylone, ale tak˝e ich szerokoÊci, d∏ugoÊci, kon-
strukcji oraz materia∏u, z jakiego zosta∏y wykonane;



q ukszta∏towania i przebiegu kana∏ów, w tym rów-
nie˝ kraw´dzi ich linii brzegowej; 

q lokalizacji oraz rozplanowania budowli ogrodo-
wych, takich jak: schody, rampy, mury tarasowe,
groty czy pomaraƒczarnie;

q lokalizacji oraz mo˝liwoÊci ustalenia form fontann,
kaskad czy wodotrysków. 

Odpowiednio prowadzona eksploracja umo˝li-
wia odnajdywanie miejsc, w których ros∏y roÊliny, 
a nast´pnie sporzàdzanie odlewów gipsowych ich

systemów korzeniowych. Dzi´ki temu jesteÊmy 
w stanie okreÊlaç m.in. ich gatunek, wielkoÊç, oraz 
z du˝à dok∏adnoÊcià wskazaç miejsce i poziom, 
w którym ros∏y. 

W przypadkach badaƒ o takim charakterze pa-
mi´taç nale˝y o bezwzgl´dnej koniecznoÊci pobiera-
niu próbek gleby pozyskanej w trakcie eksploracji
warstw i obiektów do badaƒ paleobotanicznych, po-
niewa˝ analizy ich treÊci umo˝liwiajà dok∏adniejszà
identyfikacj´ gatunków roÊlin.
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16. Dokumentacja ortofotograficzna odkry-
tych w trakcie badan wykopaliskowych w Wi-
lanowie fragmentów baz wraz z alejkami.
Wyk. R. Kamiƒski.

relikty ogrodu królewskiego z koƒca
XVII w.
relikty ogrodu z 2. po∏. XVII w.

16. Orthophotographic documentation of
fragments of vase bases discovered in the
course of excavations conducted in Wilanów.
Prep. by: R. Kamiƒski.

relics of the royal garden from the end of
the seventeenth century.
relics of the garden from the second half
of the eighteenth century.

15. Ogród Wilanowski, plan wykopu na 
poziomie XVII-wiecznej alejki ogrodowej,
widoczna XIX-wieczna fontanna. Wyk.
R. Kamiƒski.
15. Wilanów Gardens, plan of a dig at 
the level of a seventeenth-century garden
avenue, with a visible nineteenth-century
fountain. Prep. by: R. Kamiƒski.



66

Zabytki ruchome w projektach
rewaloryzacyjnych ogrodów
Podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na te-
renie ogrodów archeolodzy natrafiajà na wiele zabyt-
ków ruchomych, które sà wspania∏ym êród∏em po-
szerzania wiedzy z zakresu historii kultury material-
nej. Ich szczególny walor poznawczy wynika z faktu,
˝e wiele z nich pojawia si´ w êród∏ach pisanych 
i ikonograficznych. U∏atwia to ich rekonstrukcj´, 
datowanie, ustalanie proweniencji czy te˝ okreÊlenie
praktycznego zastosowania. Przedmioty te majà po-
nadto du˝à wartoÊç muzealnà, cz´sto bowiem sà one
dzie∏em wybitych artystów czy rzemieÊlników. 

Dzi´ki analizie takich przedmiotów, jak: fragmen-
ty rzeêb, donic, narz´dzi, elementów tzw. bednarki
ogrodowej, mebli ogrodowych czy treja˝y, mo˝emy
pozyskaç wiele wa˝nych informacji s∏u˝àcych re-
konstrukcji ogrodu. 

Do najcenniejszych zabytków pozyskiwanych
w wyniku badaƒ wykopaliskowych nale˝à fragmenty
rzeêbiarskie z wyposa˝enia ogrodu czy pa∏acu. Na
ich podstawie konserwatorzy mogà wykonywaç
kopie, które ponownie znajdà miejsce wÊród ogro-
dowej i parkowej zieleni, a oryginalne fragmenty
zasilà ekspozycje muzealne. 

Kolejnymi interesujàcymi znaleziskami sà u∏amki
kamiennych lub ceramicznych waz, donic i gazonów,

17. Waza w Hyde
Parku, Londyn. Fot.
T. Morysiƒski.
17. Vase in Hyde
Park, London. Photo:
T. Morysiƒski.
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18. Fragmenty waz znalezione
podczas badaƒ w Wilanowie.
Fot. P. Kobek.
18. Fragments of vases discover-
ed during excavations conducted
in Wilanów. Photo: P. Kobek.

które stanowi∏y niegdyÊ nieod∏àcznà cz´Êç wyposa-
˝enia reprezentacyjnych cz´Êci ogrodów (il. 17, 18).
Mo˝na je podzieliç na dwie grupy. Do pierwszej za-
liczamy pojemniki dekoracyjne, stawiane w repre-
zentacyjnych pomieszczeniach pa∏acu, które – po-
dobnie jak rzeêby – stanowià nierzadko unikatowe
pod wzgl´dem muzealnym zabytki. Za szczególnie
cenne uznaç mo˝emy obiekty znalezione w czasie
prac prowadzonych w grocie i na tarasie górnym 
w Wilanowie. Natrafiono tam bowiem na kilkadzie-
siàt fragmentów waz sprowadzonych ok. 1729 r. 
z terenów dzisiejszej Holandii (okolice Delft) na
specjalne zamówienie ksi´˝nej Sieniawskiej (il. 19).
Do drugiej grupy w∏àczyç mo˝na doniczki cera-
miczne wykonywane przez miejscowych garncarzy10.
S∏u˝à one nie tylko poszerzaniu wiedzy z zakresu
rzemios∏a garncarskiego czasów nowo˝ytnych, ale
tak˝e sà êród∏em cennych informacji, przydatnych 

w ustalaniu rodzaju roÊlin oraz u∏atwiajàcych od-
twarzanie uk∏adu kompozycyjnego ogrodu. 

Przeprowadzona analiza fragmentów donic z Wi-
lanowa wykaza∏a, ˝e u˝ywano ich do wielu celów. 
W przypadku donic o formie zbli˝onej do misy mo-
˝emy sàdziç, ˝e posadzono w niej roÊliny o systemie
korzeni wiàzkowych. Porównujàc t´ informacj´ z prze-
kazami zapisanymi w inwentarzach ogrodowych, je-
steÊmy w stanie ustaliç, ˝e ros∏y w nich prawdopo-
dobniedrzewka cytrusowe (il. 20). W ogrodzie wila-
nowskim natrafiono tak˝e na liczne fragmenty donic,
które wkopywano w ziemi´ a˝ po kraw´dê wylewu.
Analiza ich kszta∏tów wykaza∏a, ˝e sadzono w nich
roÊliny cebulowe, bulwiaste lub o korzeniach palo-
wych. Wkopywanie doniczek w pod∏o˝e mia∏o kilka
zastosowaƒ praktycznych. Do najwa˝niejszych na-
le˝a∏y oszcz´dnoÊç wody do podlewania oraz za-
bezpieczenie przed gryzoniami i grzybami. Nie bez

19. Fragment wazy fajansowej datowanej na ok. 1721 r. znaleziony w trakcie badaƒ w Wilanowie. Wyk. K. Czajkowski.
19. Fragment of a faience vase, dated as about 1721 and discovered in the course of excavations conducted in Wilanów. Prep. by:
K. Czajkowski.



znaczenia by∏a te˝ ∏atwoÊç wyjmowania roÊlin z do-
nic na okres zimowania czy ich mno˝enia. Prowadzàc
zatem badania nad odnalezionymi w trakcie prac
archeologicznych fragmentami donic, nie tylko po-
szerzamy wiedz´ o historii ogrodnictwa, ale te˝
uzyskujemy praktyczne informacje, niezmiernie wa˝-
ne dla projektantów ogrodów (il. 21). 

W trakcie wykopalisk natrafiamy tak˝e na inne
wyroby ceramiczne, takie jak fragmenty ceramicz-
nych kloszy. Dzisiaj wiemy, ˝e ogrodnicy u˝ywali ich
do nakrywania na noc szczególnie cennych roÊlin, co
chroni∏o je przed niskimi temperaturami i zwierz´-
tami, a w ciàgu dnia przed ˝arem s∏onecznym.

Z punktu widzenia historyka ogrodów najistotniejsza
jest informacja, ˝e klosze te najcz´Êciej u˝ywano do
upraw takich roÊlin, jak szparagi, seler naciowy czy
cykoria. 

W trakcie prac archeologicznych ods∏ania si´ rów-
nie˝ wiele wyrobów metalowych. SpoÊród nich za
szczególnie wa˝ne uznawane sà te, które umo˝liwia-
jà wierne odtworzenie elementów u˝ytkowych bàdê
dekoracyjnych historycznego ogrodu, takich jak np.
fragmenty balustrad czy mebli ogrodowych (il. 22).

Ka˝da, nawet najmniejsza próba ingerencji w za-
bytkowy ogród powinna wynikaç z za∏o˝onego pro-
gramu badawczego. W procesie tym nie powinno
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20. Donica z Wilanowa, 2. po∏. XIX w. Rys. K. Czajkowski.
20. Planter from Wilanów, second half of the nineteenth century.
Design by: K. Czajkowski.

21. Donica z Wilanowa, 2. po∏. XIX w. Rys. T. Morysiƒski.
21. Planter from Wilanów, second half of the nineteenth century.
Design by: T. Morysiƒski.

22. Fragment ∏awki znalezioy
w trakcie badaƒ w Wilanowie,
XIX/XX w. Fot. A. Go∏embnik.
22. Fragment of a bench from
the turn of the nineteenth 
century, found in the course 
of research conducted in
Wilanów. Photo: A. Go∏embnik.



zabraknàç specjalistów z wielu dziedzin, w tym
szczególnie archeologów ogrodowych. To dzi´ki ich
pracy mo˝emy zweryfikowaç przekazy historyczne
oraz uzyskaç wiele istotnych informacji z zakresu
architektury ogrodowej. Prace archeologiczne dostar-
czajà tak˝e wiedzy dotyczàcej szaty roÊlinnej i wy-
posa˝enia ogrodowego. Trud kilku lat badaƒ
wykopaliskowych w ogrodach oraz ˝mudne prace
gabinetowe – zweryfikowane i uzupe∏nione innymi

êród∏ami – powinny zaowocowaç powstaniem satys-
fakcjonujàcego i zgodnego z historycznym przes∏a-
niem projektu rewaloryzacji ogrodu (il. 23). 
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Przypisy

23. Ogród Wilanowski, wst´pny projekt rewaloryzacji tarasu górnego. Wyk. D. Sikora.
23. Wilanów Gardens, project of the revalorisation of the upper terrace. Prep. by: D. Sikora.

Mgr Tadeusz Morysiƒski, absolwent i pracownik Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest za-
st´pcà dyrektora Krajowego OÊrodka Badaƒ i Doku-
mentacji Zabytków.



Conservation dealing with palace-garden complex-
es must be preceded by comprehensive studies

involving representatives of several fields of science:
architects, landscape architects, historians, art 
historians, geodesists, botanists, documentalists and
archaeologists. 

The revalorisation of the Hampton Court Gardens
was a symptomatic example of the cooperation of
landscape architects, art historians and archaeolo-
gists. The excavations conducted by Brian Dix 
produced extraordinary results, and contributed to 
a complete and satisfactory realisation of the under-
taking.

In Poland, archaeologists tend to take part in ven-
tures of this type much too rarely, but each year 
excavations are becoming increasingly frequently
appreciated as a source of knowledge about garden
and park premises expands; they are also employed in
revalorisation projects. The first instance of using
archaeological sources in implementing revalorisa-
tion projects relating to a garden premise consisted of

the excavations initiated in 1997 in the Branicki
Gardens in Bia∏ystok. 

The most prominent and largest-scale archaeo-
logical initiatives include the excavations conducted
since 2003 by the staff of the National Centre for the
Study and Documentation of  Historical Monuments
in the palace-park premise in Wilanów. Practical
research renders possible the creation and testing of
models of complex interdisciplinary studies resorting
to newest technologies. Great emphasis is placed on
registering  all the stages of the work as well as pro-
gramme-like integrated documentation prepared by
all the participants.  

The active presence of archaeologists in the
revalorisation of parks and gardens permits the veri-
fication of source material and supplies data about, 
i. a. the original spatial and compositional layout of
parks and gardens, the plants and their planning, as
well as types of garden outfitting and its distribution.
Most important, it facilitates the creation of revalorisa-
tion projects concurrent with the historical message.

ARCHAEOLOGY IN THE REVALORISATION OF GARDENS
DIFFICULT BEGINNINGS




