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Filozofia ogrodu i filozofia w ogrodzie

Spekulować filozoficznie na temat ogrodu to szukać odpowiedzi na pytanie, 
„czym jest ogród?”: nie ten czy tamten ogród, ale ogród w swej istocie, ogród pod 
względem tego, co powoduje, że ogrodem jest każdy ogród, w którym zdarza się 
nam bywać; może to być ogród malowniczy albo krajobrazowy; ogród zachod-
ni albo ogród wschodni; ogród gotycki, renesansowy bądź barokowy; ogród, 
w którym rośliny rosną swobodnie, bądź ogród, którego wygląd został nadany 
nożycami posłusznymi ars topiaria. Odpowiedzi na pytanie, „czym jest ogród?”, 
można zaś zacząć szukać dopiero wówczas, gdy pytanie to zada się explicite i gdy 
równie explicite zaczniemy się zajmować koniecznością, która od zawsze kaza-
ła ludziom kształtować naturę w myśl rozmaitych poetyk ogrodnictwa w taki 
sposób, by z natury oswojonej przez człowieka uczynić przedmiot przeżywanej 
kontemplacji a  zarazem przedmiot życia kontemplującego, w  tym kontemplu-
jącego samo siebie. Dla człowieka natura jest pierwotnym środowiskiem życia, 
przez tysiące lat zapewniał on sobie byt dzięki jej wytworom: wykorzystywał 
produkty roślinne i zwierzęce, u wód gasił pragnienie, z materiałów naturalnych 
zaś budował sobie dach i wykonywał ubrania.

Ideał, do którego dąży owo konieczne wytwarzanie w  naturze, wytwarza-
nie natury, wytwarzanie z naturą (a  to właśnie mamy na myśli, gdy mówimy 



 56 Rosario Assunto

o  ogrodnictwie), wyznaczony jest odzyskaniem za pomocą naszego działania 
wyobrażenia natury dziewiczej, ale zarazem pozbawionej dzikości, oswojonej, 
ale nie sztucznej. Jest to ideał natury, który zawiera w sobie z jednej strony nasze 
wyobrażenie o tym, jaką ona była na samym początku, zanim jeszcze rozpoczęła 
się historia pojęta jako stopniowe oddalanie się od natury, a z drugiej – wyobra-
żenie o tym, jaka będzie natura, gdy, zgodnie z naszymi nadziejami, już dojdzie 
do jej odnowy. Ta odnowa nastąpi zaś u kresu historii, historii, której bieg uległ 
odwróceniu i nie polega już na wyobcowywaniu się z natury i oddalaniu się od 
niej (a tak biegnie historia w dzisiejszej utylitarystyczno-technologicznej epoce, 
która zawitała wszędzie, za co jedni wychwalają ją, a inni potępiają), lecz jest od-
nową i odzyskiwaniem natury, która dla nas, z nami i w nas pojedna się w sobie 
samej i z sobą samą. W pierwszym „Paradisus voluptatis”, w którym – jak wieść 
niesie – z gleby wyrosły drzewa „omne signum pulchrum visum et ad vescendum 
suave” i gdzie na samym środku rosły drzewo życia i drzewo poznania, a z jedne-
go źródła wypływały cztery rzeki i gdzie żyły „zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki 
powietrzne”1, a przy tym nie było niedoli – w tym oto niebiańskim ogrodzie Jan 
van Eyck wraz ze swymi tajemniczym bratem Hubertem przedstawił rozdziały 7, 
21, 22 Apokalipsy: najwyższe i wieczne piękno natury uwolnionej od wszelkiego 
zepsucia i rozpadu. „Nolite nocere terrae et mari, neque arboribus”; „Et vidi cae-
lum novum et terram novam”; „Hic est fons aquae vitae”2.

Ideał, który leży u podstaw rozmaitych form, według których ludzie od za-
wsze zakładali ogrody i je ozdabiali (zależnie od kultur i gustów kładąc nacisk 
albo na delikatny wdzięk, albo na majestatyczną podniosłość lub pompatycz-
ność), to ideał absolutnego pojednania człowieka z  naturą jako pradawnego 
szczęścia, utraconego, lecz możliwego do odzyskania. To właśnie dla pojedna-
nia człowieka z naturą Dante Alighieri, florentczyk z urodzenia wychodząc, ze 

„srogiego boru”3, pełnego dzikich zwierząt („śmierć chyba większe zna gorycze”, 

1     Rdz 2,19; poprzedni fragment (Rdz 2,9) brzmi: „miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące”. 
Cytaty za: Biblia Tysiąclecia, Poznań–Warszawa 1980.

2     Mowa o Ołtarzu Gandawskim; cytaty z Apokalipsy św. Jana: „Nie wyrządzajcie szkody 
ziemi ni morzu, ni drzewom” (Ap 7,3), „I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową” (Ap 21,1), 

„I ukazał mi rzekę wody życia” (Ap 22,1).
3    Cytaty za: Dante Alighieri, Boska Komedia, przeł. E. Porębowicz, Warszawa 1959.
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Piekło, pieśń I, w. 77–78), pokonuje trudny i męczący szlak wewnętrznego sa-
modoskonalenia, by wejść na szczyt „góry, rodzicy wesela”, czyli znaleźć się 
w miejscu, w którym człowiek i natura zdają się całkowicie uspokojeni w pięk-
nie spontanicznego ogrodu przewyższającego ludzkie możliwości: „Widzisz te 
krzewy i kwiaty, i zioła,/ Które ta gleba sama z siebie rodzi?” (Czyściec, pieśń 
XXVII, w. 134–135).

Dziś powiedzielibyśmy, że srogi bór, niegościnna i  groźna natura, w  któ-
rą zapuścił się człowiek-Dante, by polując na „złudne cienie” pokonać szlak 
oczyszczenia, czyli dojść do „lasku, / co swoim gęstym, żywym liściem chroni” 
(Czyściec, pieśń XXVIII, w. 1–2), to park naturalny, spontaniczny; usilnie stara 
się go zniszczyć współczesny człowiek, mylnie biorąc wolność w naturze za 
wolność od natury, która to natura przeistacza się zarazem w siłę do wykorzy-
stywania przeciwko niej samej. W rezultacie kwestionuje się dziś sens istnienia 
pinety „w Chiassi na morskim brzegu”, którą w swym petrochemicznym szale 
zaczął człowiek opasywać śmiercionośnymi rafineriami4. A to właśnie ten las 
miał na myśli Dante, opisując las-ogród stanowiący kres jego katarktycznej 
wspinaczki, przedsięwziętej po tym, jak uprzednio zszedł w mrok, w którym 
stanął twarzą w twarz ze złem. Tam, w dole, człowiek całkiem wziął rozbrat 
z naturą, zaś podobizny roślin i ptaków gniazdujących w gałęziach drzew były 
zniekształcone: miejsce zieleni zajął kolor brunatnoczarny, taki, jaki mają 
cyprysy, które wskutek zaburzenia biologicznej równowagi powietrza i gleby, 
wywołanego rozwojem techniki, zostały dziś skazane na śmierć; taki sam ko-
lor mają też pinie, którym petrochemiczne wyziewy nie pozwalają oddychać: 

„Liść nie zielony tam, lecz jakiś siny; / Gałąź nie gładka, lecz jakaś żylasta; / 
Zamiast owoców – zatrute jeżyny” (Piekło, pieśń XIII, w. 4–6).

To antyogród (czyż dziś nie mówi się o antysztuce?), antyogród samobójców, 
antyogród, w którym my, czytelnicy z XX wieku, siłą rzeczy umieścimy inży-
niera Kiryłowa z Biesów Dostojewskiego. Postać ta niszczy w sobie życie po 
to, by wyciągnąć ostateczne konsekwencje płynące z wyemancypowania siebie 
jako dorosłego człowieka od tej absolutnej Zasady, którą nowoczesny huma-

4     Chodzi o  dzisiejszą pineta di Classe, nadmorski las na południe od Rawenny, wzmian-
kowany w Boskiej Komedii.
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nizm zwalcza w  swej manii całkowitego podporządkowywania sobie natury. 
Ten antyogród każe nam także myśleć o  żywopłotach, zalecanych przez nie-
których jako bariery między nitkami autostrad – mają to już być nie prawdziwe 
rośliny, lecz żelazne krzaczki wetknięte w ziemię i na rozmaite sposoby przy-
kryte udawanymi liśćmi z  syntetycznych materiałów, krzaczki bezobsługowe. 
W dalszym ciągu – w miejscu leżącym w Boskiej Komedii już za antyogrodem 
samobójców – nostalgię za światem-ogrodem, czyli za naturą wolną, lecz oswo-
joną, swego czasu jeszcze niezniszczoną przez wypaczoną inteligencję ludzką, 
wyraził Wergiliusz, przywołując szczęśliwe królestwo Saturna oraz legendar-
ną górę na Krecie, na której grecko-rzymska mitologia umieściła Ziemski Raj: 

„Leżą śród morza puste lądów ławy – / Mówił Mistrz – ostrów Kretą się nazywa; 
/ Za jego króla świat był cny i prawy. / Tam góra Ida, bywało, opływa / W wody 
i gaje, w łąki pełne krasy; / Dziś ona martwa, niby rzecz nieżywa” (Piekło, pieśń 
XIV, w. 94–99).

Jak to często bywa, poezja wyprzedza filozofię (dostrzegają to ci, którzy 
potrafią ją czytać i  nie uważają jej wyłącznie za określoną technikę posługi-
wania się znakami językowymi). Otóż, w  tym odwołaniu do mitu wieku sa-
turnijskiego (które trzeba odczytywać, mając w pamięci pierwsze tercyny poe-
matu), a potem w dwudziestej ósmej pieśni Czyśćca (tam, gdzie mowa o tym, 
że człowiek wewnętrznie wolny odnajduje pierwotną radość, jaką dają tonie 
wody i  listowie, i  którą wzmaga jeszcze obecność dziewcząt odznaczających 
się delikatnością i  wdziękiem obejścia i  ruchów, czyli tą delikatnością i  tym 
wdziękiem, które zindustrializowany świat chce wygnać: „Stopami stałem, lecz 
źrenicą chciwą / Biegłem oglądać za rzeczułki tonie / Różnego kwiecia świe-
żość osobliwą. / Nagle zjawiła się po tamtej stronie – / Jako się zjawia rzecz 
niespodziewana, / Że swą dziwnością wszystek zmysł pochłonie – / Niewiasta; 
sama szła i rozśpiewana, / I zbierająca spośród kwiatów kwiecie, / Którym jej 
dróżka była malowana”, Czyściec, pieśń XXVIII, w. 34–42) – w tych miejscach 
za pomocą obrazów utkanych harmonią języka Dante opisuje ideał, który my 
tutaj próbujemy ująć w sposób pojęciowy. Ludzie zawsze próbowali na różne 
sposoby urzeczywistnić ten ideał w sztuce ogrodowej: twórcy ogrodów bowiem 
stawiali sobie za cel oddać za pomocą swej sztuki tę doskonałość natury samą 
w sobie, która to, co w naturze jest efektem konieczności, podnosi do rangi celu 
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wolności, w kontemplacji zaś nadaje nieskończony wymiar naturalnym wido-
kom, czyniąc je swoim celem. Chodzi tu o te widoki, które użytek i konsump-
cja – dyktowane czy to prywatną chciwością prowadzącą do parcelacji terenów, 
czy to chciwością publiczną, która niszczy klomby i ścina drzewa, by uzyskać 
wolną przestrzeń przeznaczoną na rozrywkę tak zwanych mas – traktują jako 
środek do czegoś innego i jako takie skazują na zagładę.

Ogród to zatem tożsamość sztuki i natury, to sztuka jako natura i natura 
jako sztuka. Sztuka, podporządkowując tu sobie mechaniczną przyczynowość 
natury, uwalnia naturę od jakiegokolwiek determinizmu. Tworząc zaś widoki 
podporządkowane ludzkiej twórczości artystycznej, natura bierze odwet na 
utylitaryzmie, który instrumentalizuje ją, traktując wyłącznie i po prostu jako 
dobro konsumpcyjne – albo i nawet jako dobro kultury, tak jak to dzisiaj się 
mówi, rozciągając konsumpcję dóbr w sensie materialnym również na piękno 
natury i sztuki. Musimy w tym miejscu zatem zobaczyć, jaki szczególny sens 
zyskuje w  ogrodzie rozkosz estetyczna, która od użytkowania tym się róż-
ni, że nie konsumuje (nie niszczy) przedmiotu, a nawet nie przywłaszcza go, 
lecz podnosi jego wartość do nieskończoności, nadając wymiar nieskończony 
temu, co w ramach konsumpcji i użytku ma jedynie charakter przejściowej 
użyteczności.

Na początek podkreślmy, że nadając charakter celowy sprawczej przyczy-
nowości natury, sztuka ogrodów ustanawia naturę jako naturę wolną od by-
cia rezultatem czegoś innego, jak również od bycia środkiem do czegoś innego. 
Natura w  ogrodzie  – jako natura, którą artystyczne działanie ustanowiło 
celem i przedmiotem kontemplacji – to natura wyzwolona przez człowieka. 
A  o  ile my w  ogrodzie rozkoszujemy się naturą jako dziełem sztuki, jako 
przedmiotem kontemplacji wyrastającej z siebie samej i będącej swoim włas-
nym celem, o tyle nasze życie w ogrodzie uwalnia się zarówno od uwarun-
kowań przyczynowych, jak i od utylitarystycznej instrumentalizacji. Ludzka 
wolność w wolnej naturze: wolność w naturze a zarazem wolność od natu-
ry; wolność człowieka w  rozkoszowaniu się wolną naturą, wolność natury 
w  ludzkiej kontemplacji, która wyzwala naturę z  mechanicznej przyczyno-
wości i utylitarystycznego instrumentalizmu. Oto sens ogrodu jako jedności 
sztuki i natury – sztuka jako natura, natura jako sztuka. W rezultacie, kon-
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templacja ogrodu-sztuki jest tożsama z życiem w ogrodzie-naturze. Kontem-
placja jako życie, życie jako kontemplacja: estetyczna przyjemność jednoczą-
ca w  sobie życie (które  – o  tyle, o  ile jest życiem kontemplującym  – myśli 
siebie samo jako zarazem przedmiot i podmiot w akcie kontemplacji) i myśl, 
która w ogrodzie przeżywa samą siebie jako to, co pomyślane, i to co myślące: 
myślące w  przedmiocie kontemplacji (ogród-dzieło sztuki stworzone przez 
myśl-twórcę) i myślące ogród jako miejsce, w którym życie i kontemplacja są 
jednym i tym samym. Zatem, mowa tu o przyjemności jako pewnej jedności, 
w której dochodzi do utożsamienia kontemplacji natury jako myśli myślącej 
naturę z kontemplacją w naturze jako życiem przeżywającym naturę. W re-
zultacie, natura i myśl stają się tym samym: natura zostaje ukonstytuowana 
jako myśl, którą przeżywamy w kontemplacji, natomiast myśl zostaje ukon-
stytuowana jako natura pomyślana przez nas w kontemplacji. Mamy więc tu 
do czynienia z jednością myśli i życia jako jednością kontemplacji (kontem-
placji ogrodu, ponieważ jest on naturą jako rzeczywista myśl) i życia w ogro-
dzie, który jest myślą jako natura idealna.

Możemy w tym miejscu przeformułować teoretyczną definicję ogrodu i do-
określić jego esencję, mówiąc, że jest to natura jako myśl i myśl jako natura. 
Sztukę zaś, zwłaszcza sztukę ogrodową, możemy uznać za akt, w którym myśl 
przeobraża się w naturę i staje się nadającą się do kontemplacji formą natury 
jako taką (w  tym sensie w  dalszym ciągu pozostaje w  mocy definicja, którą 
w  51. paragrafie Krytyki władzy sądzenia podał Kant: sztuka pięknego gru-
powania przedmiotów natury mającego na celu wyrażenie idei estetycznych 
analogicznie do języka). Z kolei natura – jako ukształtowana tak, by wyrażać 
idee estetyczne analogicznie do języka – jawi nam się jako zmysłowa obecność 
myśli, która myśląc siebie samą jako formę natury, formę w naturze, wyraża się 
przez kształtowanie natury niczym dzieła sztuki, co czyni za pomocą grupo-
wania drzew, roślin i kwiatów z towarzyszeniem lub bez dodatkowych ozdób 
w postaci posągów, fontann, basenów, wodospadów, pawilonów, budyneczków 
czy sztucznych ruin. Czyni to zaś w taki sposób, by podobać się komuś, kto ją 
kontempluje, gdy przeżywa ogród, myśląc w ogrodzie.

Mamy tu zatem do czynienia z filozoficznym ujęciem ogrodu jako filozofią 
sztuki będącą zarazem filozofią natury. Jest to filozofia sztuki-jako-natury 


