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Vrt Hidcote Manor je eden izmed naj-
slavnejših angleških vrtov 20. stole-
tja, narejen v slogu oblikovanja vrtov
'Arts and Crafts'. Sestavljen je iz serije
zaokroženih enot, vrtnih sob, ki so ob-
dane z živo mejo iz tise, božjih drevc,
pušpanov, bukev in gabrov. Vsaka iz-
med njih ima svoj značaj. Na izhodu iz
posameznih sob se povsod odpirajo le-
pi pogledi na zelene griče in pašnike v
okolici, ki dajejo občutek povezanosti
s krajino, hkrati pa mu zaprte vrtne so-
be omogočajo občutek odmaknjenosti
od zunanjega sveta. V vsaki izmed vr-
tnih sob lahko obiskovalec odkrije kaj
novega, naj bo to zanimiva rastlina, le-
pa kombinacija, vodnjak ali lepo obli-
kovana vrtna klop, ki ga vabi, da se use-
de in prepusti opazovanju neštetih de-
tajlov ali skladne celote.

V rt je nastal po zamislih Lawrencea
Johnstona, leta 1871 v Parizu roje-
nega Američana, ki je večino življe-

nja prebil v Angliji. Njegov oče Elliott je iz-
hajal iz družine vplivnih baltimorskih ban-
kirjev, njegova ekscentrična mati Gerthru-
de pa iz New Yorka. Po ločitvi staršev je
večino otroštva preživel v Evropi. Leta
1893 se je preselil v Anglijo, kjer je študiral
na prestižni univerzi Cambridge. Po diplo-
mi je zaprosil za angleško državljanstvo. Za
svojo novo domovino je celo služil vojsko
in si prislužil čin majorja. Njegova mati je
bila zelo vplivna ženska, ki se je vdrugo po-
ročila z nadvse uspešnim upokojenim bor-
znikom Winthropom iz New Yorka. Ker ji
je bil način življenja v Evropi, posebno v
Angliji, pisan na kožo, je leta 1907 kupila
posest Hidcote Manor. V tistem času je bi-
lo na 140 hektarov velikem posestvu posa-
jenih le nekaj starih, velikih dreves. John-
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1. Glavna stavba je bila zgrajena
v 17. stoletju. Obnovili so jo na
začetku Johnstonovega bivanja
v Hidcote Manor.
2. Vrt Hidcote Manor je znan tudi po
svojih enobarvnih cvetličnih gredah.
Na fotografiji je Rdeča greda, ki jo
krasijo rdeče cvetoče trajnice,
vrtnice ter manjše grmovnice ter
drevesa z rdečimi listi.
3. Hidcote Manor obišče več kot
130.000 obiskovalcev na leto, saj
velja za enega izmed najslavnejših
angleških vrtov 20. stoletja.
Sestavljen je iz serije zaokroženih
enot, t. i. vrtnih sob, ki so obdane
z živimi mejami.
4. Vsaka izmed vrtnih sob je obdana z
živo mejo. Te so iz tis, gabrov, bukev
ali božjih drevc. Vrt je znan tudi po
topiarijih najrazličnejših oblik.
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ston jih je ohranil, saj se je zavedal njihove
neprecenljive vrednosti. Na posestvu je bi-
lo tudi več manjših koč in osrednje poslo-
pje iz 17. stoletja. Zemljišče je rahlo na-
gnjeno in izpostavljeno mrzlim vetrovom.
Johnston se je takoj lotil načrtovanja in
urejanja posestva. S tem se je ukvarjal še
40 let in ustvaril enega najlepših in najzani-
mivejših angleških vrtov 20. stoletja. Zani-
mivo je, da je tak vrt ustvaril Američan,
brez formalne izobrazbe s hortikulturnega
področja, le z občutkom za rastline, nara-
vo, umetnost in vse lepo. To je bilo za ta-
kratne angleške poznavalce vrtov in vrtne
kulture precej nesprejemljivo, saj se John-
ston pri oblikovanju ni naslonil na takratni
slog oblikovanja, temveč je ustvaril unika-
ten vrt. Seveda mu je pri tem pomagalo tu-
di družinsko bogastvo, iz katerega je črpal
finančna sredstva za drage posege v pro-
storu.

Johnston, iskalec redkih rastlin

Do leta 1910 je bila narejena že glavna za-
snova vrta, ki je začela dobivati svoje zna-
čilne oblike do leta 1920. Takrat je bilo tu s
polnim delovnim časom zaposlenih 12 vr-
tnarjev. Zanimivo je, da o vrtu ne obstajajo
nobeni zapiski, skice ali načrti. Kot da je
Johnston vse ustvarjal na pamet. V tistih
letih se je tudi prvič odpravil na potovanja z
namenom, da bi odkrival nove rastlinske
vrste. Prepotoval je tako rekoč ves svet, od
švicarskih Alp, Andov, Južne Afrike, povz-
pel se je na Kilimandžaro, prepotoval goz-
dove Burme in Junana, Tajvana in Kitajske.
Potoval je skupaj z velikimi zbiralci rastlin,
znanimi kot 'plant hunterji' ali lovci na ra-
stline, kot sta bila George Forrest in Collin-
gwood Ingram. Domov je prinesel veliko
število redkih rastlin, ki so dolgo časa za-
znamovale njegov vrt. Po posestvu in po
Johnstonu samem se imenuje tudi veliko

5.. V vrtu ne manjka vodnih motivov. Za-
nimivo oblikovani kamniti bazeni so
polni lokvanjev najrazličnejših barv. V
ozadju v kroglo strižena tisa.
6. Mogočna cedra kraljuje nad vrtno
sobo z vrtnicami in formalno striženo
živo mejo iz pušpana. Vrtnice so bile
najljubše rastline Johnstonove matere.
7. Poleg glavne stavbe je na posestvu
še množica manjših stavb. V njih sta
zdaj kavarna, v kateri strežejo ekolo-
ško pridelano hrano in napitke, ter za-
nimiv vrtni center.
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Hidcote Manor Garden
Hidcote Bartrim
nr Chipping Campden
Gloucestershire

Več informacij na
www.nationaltrust.org.uk
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rastlin. Naj omenim samo najpogostejše –
Lavandula angustifolia 'Hidcote', Hyperi-
cum 'Hidcote Variegated', Fuchsia 'Hidco-
te Beauty' in mnoge druge.
Vrt je nastajal polnih 40 let. Veliko število
vrtnih sob (28 različnih), vsaka s svojim
značajem, ločene z različnimi živimi meja-
mi, redka drevesa in druge rastline, čudo-
vite cvetlične grede, vodnjaki, bazeni in
osrednji paviljon v osi vrta je le nekaj zna-
čilnosti posestva. Zanj so značilne tudi
enobarvne cvetlične grede, ki so jih pozne-
je posnemali mnogi vrtnarji in oblikovalci
vrtov. Poleg osrednjega paviljona je zelo
znan element vrta tudi velik okrogel ba-
zen, obdan z vrtnicami, ter množica najra-
zličnejših topiarijev. Cvetlične grede, na
katerih prevladujejo najrazličnejše trajnice,
obdane s čebulnicami, manjšimi grmovni-
cami in sezonskim cvetjem, so v okras vrta
čez vse leto, od zgodnje pomladi do pozne
zime.

Zaton in obnova pod National Trustom

Leta 1948 je Johnston posestvo predal v
roke National Trusta, neprofitne organiza-
cije, ki skrbi za zgodovinske vrtove, pose-
stva in gradove po Veliki Britaniji. To je bil
prvi vrt, ki je prešel pod pokroviteljstvo te
organizacije. Sam se je preselil na jug Fran-
cije, v Serre de la Madone, in tam leta
1958 umrl.
Potem ko je vrt prevzel National Trust, je
bil dolga leta neprimerno in nezadostno
oskrbovan. Izgubilo se je veliko redkih ra-
stlin, ki jih je Johnston prinesel s svojih po-
potovanj. Šele leta pozneje so se začeli za-
vedati pomena vrta, ki je privabljal čedalje
več obiskovalcev. Za Hidcote Manor je bilo
pomembno tudi leto 2006, ko je National
Trust prejel donacijo 1,6 milijona funtov.
Do leta 2012 naj bi bila končana obnovi-
tvena dela, katerih cilj je, da bi vrt zažarel v
prvotni podobi, kakršno je imel v 30. letih
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prejšnjega stoletja, hkrati pa bi postal izo-
braževalno središče na najvišji ravni.
Vendar je že zdaj Hidcote Manor eden iz-
med najbolj obiskanih vrtov v Angliji. Na
leto si ga ogleda 130.000 obiskovalcev. Ti
se lahko, ko se naužijejo lepot vrta, odpo-
čijejo in okrepčajo v restavraciji in kavarni,
v kateri strežejo ekološko pridelano hrano
in napitke z bližnjih kmetij. V majhnem vr-
tnem centru so naprodaj tudi najrazličnejše
redke rastline z vrta, vrtnarsko orodje ter
knjige.
Hidcote Manor je vsekakor eden najlepših
in najzanimivejših angleških vrtov 20. sto-
letja. Ki je angleški kljub temu, da ga je
ustvaril v Franciji rojeni Američan, ki ga ta-
kratna hortikulturna javnost ni priznavala
in sprejela.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar Satler


