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Sprehod po angleških vrtovih: Sissinghurst Castle

Pomladni navdih vrtnih sob
Sissinghurst Castle Garden, ki slovi
po hkratnem upoštevanju načel pravil-
nega in svobodnega hortikulturnega
oblikovanja, velja za enega izmed naj-
lepših angleških vrtov 20. stoletja, za-
to vsako leto pritegne množico obi-
skovalcev z vsega sveta. Posestvo je
znano po svoji zgodovini – v zgodovin-
skih knjigah grad prvič omenjajo že v
srednjem veku –, arhitekturi in po vr-
tu, ki ga je leta 1930 začela ustvarjati
pisateljica in pesnica Vita Sackville-
West skupaj z možem Haroldom Nicol-
sonom, zgodovinarjem in diplomatom.

L eži na jugu Anglije, v Kentu, v bližini
vasice Cranbrook. Oskrbo vrta je ko-
nec šestdesetih let 20. stoletja pre-

vzel National Trust, vodilna angleška orga-
nizacija, ki skrbi za zgodovinske stavbe,

posestva in vrtove širom po Veliki Britaniji.
Je od vlade neodvisna organizacija, ki se fi-
nancira s prispevki članov, obiskovalcev
njihovih vrtov in posesti ter s pomočjo ra-
zličnih donatorjev.
Za vrt Sissinghurst Castle so značilne ne-
formalno in po zanimivih barvnih shemah
urejene cvetlične grede, na katerih najra-
zličnejše trajnice dopolnjujejo vrtnice, če-
bulnice, manjše grmovnice in sezonsko
cvetje. Cvetlične grede so postavljene zno-
traj močnega in pravilnega arhitekturnega
okvirja. Ta je sestavljen iz opečnatih zidov
in iz strogo oblikovanih živih mej. Višje žive
meje so iz tise in gabra, nižje obrobe pa iz
pušpana. Znotraj vzdolžnih in prečnih osi,
ki gradijo serijo zaprtih celot oziroma
manjših vrtnih enot, ki jim Angleži pravijo
'outdoor rooms', vlada sproščenost pisano

cvetočega rastlinja. Vrtni kompleks tako
sestavljajo Rožni, Podeželski, Zeliščni in
Beli vrt, na veliki površini pa se razprostira
tudi travnik s sadovnjakom. Največjega
občudovanja obiskovalcev je deležen Beli
vrt (White Garden), eden prvih in najbolj
znanih enobarvnih vrtov v Evropi.

Poltisočletne korenine

Zgodovina Sissinghurst Castle Garden se-
ga daleč nazaj v 15. stoletje. Takrat so pre-
dniki poznejše gospodarice in stvariteljice
tega vrta, Vite Sackville-West, zgradili
manjše grajsko poslopje, od katerega sta
se do danes prihranila le opečnata stavba
na vhodu v vrt iz leta 1490 in elizabetinski
razgledni stolp iz leta 1565. V obdobju od
1756 do 1763 je bil v gradu zapor za fran-
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coske vojne ujetnike in v tistem času so ve-
čino zgradbe tudi porušili. Vita Sackville-
West in njen mož Harold Nicolson sta leta
1930 kupila posestvo. Vrt, ki sta ga takrat
začela načrtovati, sta po osmih letih dela
odprla za javnost in obiskalo ga je prvih
800 ljudi. Leta 1967, nekaj let po lastničini
smrti, je vrt, ki je z vsakim letom pritegnil
več obiskovalcev, njen sin Nigel Nicolson
podaril National Trustu.
Vita Sackville-West je bila izredno zanimi-
va in za tisti čas zelo nenavadna ženska.
Poleg tega, da je ustvarila tako edinstven
in s prefinjenim okusom narejen vrt, je kot
pesnica in pisateljica izdala več kot dvajset
del. Pisala je biografske knjige, poezijo, ro-
mane, celo vrtnarske članke. Med številni-
mi potovanji po svetu sta nastala tudi dva
njena potopisna romana. Njeno osebno ži-
vljenje je bilo zelo razburkano. Z možem
sta pripadala svetu evropske aristokracije.
Družbo je pretresla tako z afero s svojo
mladostno prijateljico Violet Trefusis, s ka-

tero sta leto dni potovali po Španiji in Italiji,
kakor z zvezo s takrat že znano pisateljico
Victorio Holt.
Izmed njenih knjig sem imela priložnost
prebrati le tisto z naslovom In Your Gar-
den, V vašem vrtu, v kateri je zbrala pri-
spevke, ki jih je za časopis The Observer pi-
sala med letoma 1946 in 1950. Članki so
urejeni po mesecih in so polni nasvetov in
opažanj iz vrtnarskega sveta, kljub temu
pa se bere skoraj kot roman z vrtnarsko
vsebino.

Občudovanje, ki ga zbuja Beli vrt

Vrt Sissinghurst Castle je bil maja v polnem
razcvetu. Po opečnatih zidovih se vzpenja-
jo vrtnice in sroboti, ob njih rastejo zimze-
leni koprivčki, ki so ravno začeli odpirati
svoje živo modre cvetove. Na žalost večina
sort zimzelenih koprivčkov ni prezimno tr-
dna. Preživeli bi mogoče le na južni strani
kakšnega zidu, ki bi jim dajal zavetje pred
mrazom in vetrom. Po eni izmed sten se
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1. Elizabetinski razgledni stolp iz l. 1565
je edini ostanek razkošnega gradu iz ti-
stega časa. V stolpu s čudovitim razgle-
dom na vrt je imela Vita Sackville-West
knjižnico in svojo delovno sobo.
2. Vrt je sestavljen iz 'vrtnih sob'.
Obiskovalci se prosto sprehajajo iz ene
v drugo. Med seboj so ločene z
opečnatim zidom ali živimi mejami.
Vsaka izmed njih je ponavadi različno
tematsko oblikovana.
3. Na opečnate zidove se vzpenjajo sro-
boti in vrtnice, ki delajo družbo manj
običajnim vzpenjavkam.
4. Beli vrt je eden prvih in najbolj znanih
enobarvnih vrtov v Evropi. V njem raste-
jo predvsem trajnice, ki cvetijo belo ali
imajo srebrne liste.
5. Vrt Sissinghurst Castle je najbolj
znan po Belem vrtu, vendar je v sredini
maja izstopal tudi del, v katerem so kra-
ljevale trajnice toplih barv – rumene,
oranžne in rdeče.
6. Pogled na del vrta s stolpa. Znotraj
formalno striženih živih mej so urejene
cvetlične grede. Na njih rastejo pred-
vsem trajnice, ki jih dopolnjujejo vrtnice,
čebulnice, zanimive manjše grmovnice in
drevesa ter sezonsko cvetje.
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7. Stara figa že dolga desetletja raste
ob opečnatem zidu. Njene veje tvorijo
umetelen preplet, ki vzbuja občudova-
nje obiskovalcev.
8. Na robu zeliščnega vrta kraljuje mo-
dro cvetoča glicinija, ki raste kot sa-
mostojno drevo.

razrašča tudi zelo stara figa, privezana ob
njo tako, da je videti kot popenjavka. V
Rožnem vrtu so ob našem obisku številnim
vrtnicam, ki so začele odpirati svoje cveto-
ve, delale družbo perunike, krvomočnice,
ki jih srečujemo tudi v drugih delih vrta, vi-
jolice, in druge spremljevalne trajnice. Ob-
čudovanja vreden je bil iz lip narejen špalir
in glicinija, ki jo obrezujejo tako, da je vide-
ti kot samostojno rastoče drevo.
V Zeliščnem vrtu se nam je ponujala na
ogled zbirka dišavnic z vsega sveta. Poseb-
no vabljiva je preproga iz različnih vrst ozi-
roma sort pokrovnih materinih dušic. Ne-
katere od njih so ravno cvetele. Te, čisto ob
tleh rastoče materine dušice se vedno več-
krat uporabljajo za prekrivanje tal na me-
stih, kjer je zemlja slaba in suha, ter na le-
gah, kjer sonce pripeka večino dneva, saj
so v takih razmerah veliko bolj primerne
kot trava. Poleg tega se od njih širi prijeten
vonj.
Beli vrt je poglavje zase. V njem rastejo iz-
ključno belo cvetoče rastline in tiste, ki se
odlikujejo po listih sivomodrih odtenkov.
Vrtnicam so delale družbo krvomočnice,
perunike, volčji bobi, nočnice, grintavci,
smiljke, pustoljubi, čišljaki in številne dru-
ge. Beli vrt, ki je name deloval izredno po-
mirjajoče in enovito, je kljub odsotnosti
barv zelo razgiban, saj pridejo v njem do
izraza oblika same rastline in tudi cvetovi,
listi in stebla.
Sissinghurst Castle Garden je poln obisko-
valcev od 1. aprila, ko se začne sezona, do
15. oktobra, ko ga zaprejo za javnost. V vr-
tu ima National Trust, podobno kot je v
navadi tudi v drugih za javnost odprtih vr-
tovih, trgovino s strokovnimi in leposlovni-
mi knjigami, okraski ter s spominki, z manj-
šimi vrtnarskimi orodji in potrebščinami in
primerki rastlin, kakršne občudujemo na
posestvu. Gostom v restavraciji postrežejo
s hrano z okoliških kmetij, tako da je sveža
in odličnega okusa, ob skodelici angleške-
ga popoldanskega čaja z odličnim kre-
mnim maslom in kolački pa lahko polni idej
in čudovitih vtisov načrtujejo spremembe
in novosti, ki jih bodo vnesli v svoj vrt.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar Satler
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