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Ważne pojęcia z poprzednich zajęć: 

 

• HORTUS CONVLUSUS 

 

• FUGA MUNDI 

Ogród Biblijny w Myczkowcach 

https://www.youtube.com/watch?v=SdwJMy7nfg8 

https://www.youtube.com/watch?v=SdwJMy7nfg8


Michel Pastoreau, Średniowieczna gra 

symboli, Warszawa 2006. 

 

Stanisław Kobielus, Florarium christianum. 

Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność 

i średniowiecze, Kraków 2006. 

 

Katalog parków i ogrodów w Polsce, t. 1: 

Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant  

z Plantami i Wawelem,  

red. Janusz Bogdanowski, Warszawa 1997. 



Lilia 
 

Starożytność 

 

Mit: Herkules, aby stać się 

nieśmiertelny, tak mocno ssał 

mleko Hery, że kilka kropel 

upadło na ziemię i wyrosły  

z nich lilie. 



Tacuinum sanitatis, Zbiór lilii 



Albert Wielki 

 
Zalecał utrzeć liście lilii oraz 

jej nasiona, zmieszać  

z winem i nakładać na 

miejsca chore na różyczkę. 

Pliniusz Starszy o lilii 

złotogłów 

 
w celach leczniczych 

stosowano jej cebulki, łodygę, 

liście oraz sok przeciw jadowitym 

wężom, stanom zapalnym, 

owrzodzeniom, łysieniu. 



BIBLIA 

 
Izrael, gdy nawrócił się do Boga został przez proroka Ozeasza 

porównany do kwitnącej lilii (Oz 14,6) 

 

W świątyni Salomona kapitele kolumn Jakima i Boaza miały kształ lilii  

(1 Krl 7,19) 

 

W apokryficznej Czwartej Księdze Ezdrasza spośród wielu kwiatów na 

świecie Bóg wybrał dla siebie lilię, co miało wskazywać na szczególne 

wybraństwo Izraela 

 



Porównania do lilii w Pieśni nad Pieśniami 

 
Dotyczą Oblubieńca i Oblubienicy 

 

W egzegezie biblijnej ich piękno odnoszono jednak przede 

wszystkim do Chrystusa. Do niego miały odnosić się słowa:  

„Jam kwiat polny i lilia polna” (PnP 2,1). Chrystus był lilią ze 

względu na pokorę, prostotę, zrodzenie z Dziewicy, pochodzenie 

z Nazarteu (nazwę tę tłumaczono jako „kwiat”) 

 

Tekst Pieśni nad Pieśniami odnoszono również do Matki Boskiej, 

Kościoła, aniołów, naśladowców Chrystusa 



Lilia jako znak zaufania do Boga: „A o odzienie czemu się troszczycie? 

Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują, ani nie przędą.  

A powiadam Wam, że ani Salomon w całej chwale swojej nie był 

odziany jak jedna z tych” (Mt 6,28-29) 

San Apoliinare 

Nuovo, 

Ravenna, VI w. 



San Vitale, 

Ravenna, 

VI wiek 



Giovanni da Paolo, Stworzenie 

i wypędzenie z raju, 1445, 

Metropolitan Museum of Art  

w Nowym Jorku 



Symbolika maryjna 
 

Petrus Kantor (francuski teolog): „Matkę 

Bożą można przyrównać do lilii ze 

względu na wspólne z nią właściwości: 

słynie z piękna, rozsiewa zapachy, leczy 

rany i wyrasta na ziemi nieurodzajnej”. 

 

Liber floridus – ilustracja wyobrażająca 

lilię wśród innych roślin odnoszonych do 

Marii wraz z fragmentem cytatu z Pieśni 

nad Pieśniami: „Sicut lilium inter spinas sic 

amica mea inter filias”. 



Mistrz Jerzy, 

Zwiastowanie, 1517, 

Muzeum Narodowe 

w Krakowie 

Mistrz 

Bawarski, 

Zwiastowanie, 

ok. 1500  

Lilia miała 

potwierdzać 

„szczególne 

wybraństwo” i 

„potrójne 

dziewictwo Marii” 



Róża, lilia i fiołek często łączone jako kwiaty 

odnoszące się do Najświętszej Marii Panny: 

Rosa caritatis 

Lilium castitatis 

Viola humilitatis 

 

Św. Bonawentura łączył je jednak z 

Chrystusem: „Zawierał […] w sobie piękno, 

jakie ma każdy kwiat: fiołek pokory, lilia 

czystości, róża cierpliwości i miłości oraz 

krokus wstrzemięźliwości” 

 

Będą Czcigodny uważał lilię za symbol 

Zmartwychwstania, wspaniałości Boga, 

dobrych uczynków i wiecznego szczęścia. 

 

Św. Augustyn: „Są, bracia moi, w owym 

ogrodzie Pana nie tylko róże męczenników, 

lecz i lilie dziewic, bluszcze małżonków, fiołki 

wdowieństwa”. 

 



Św. Klara „pierwsza roślinka” zasadzona przez   

św. Franciszka 

Wirydarz klasztoru San Damiano  

w Asyżu 



Tomasz z Celano o śmierci Klary: 

 

„Nazajutrz, po święcie świętego Wawrzyńca, ta najświętsza dusza 

opuszcza życie doczesne, aby zostać uwieńczoną wawrzynem 

wiecznej nagrody. Jej duch, porzuciwszy świątynię ciała, szczęśliwie 

wchodzi do nieba. Błogosławione to wyjście z doliny nędzy,  

które było dla niej wejściem do życia w pełni szczęścia! W zamian za 

skąpe pożywienie teraz cieszy się już na uczcie z niebianami.  

W zamian za lichy popiół otrzymuje szatę chwały wiecznej jako 

błogosławiona w królestwie niebieskim”. 



Św. Agnieszka Czeska,  

najmłodsza córka Przemysła Ottokara I;  

urodziła się ok. 1205-1211, zmarła 1282 



Sebastian Piskorski,  

Kwiecie żywota błogosławionej Salomei,  

Kraków 1691 

Do jakiego Krakowa przybyły Klaryski? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n818sg7Yav

I 

https://www.youtube.com/watch?v=n818sg7YavI
https://www.youtube.com/watch?v=n818sg7YavI


Ogrody krakowskich klarysek, 

plan założenia 



Północna kwatera ogrodowa wirydarza klasztoru Klarysek 

(1982) 

















Pigwowiec pośredni 

Tawuła 

wczesna 

Hortensja wielokwiatowa 



Liguster pospolity 

Liguster jajowatolistny 



Trzmielina 

Żywotnik zachodni 

Wiciokrzew 

przewierceń 



Dominikanki na 

Gródku, 

pozostałości 

Bramy Rzeźniczej 



Zachowane barokowe zasady kompozycji:  

osiowość, dominanta, przesunięcie ośrodka kompozycji  

i dynamiczne jego podkreślenie, zaakcentowanie jednej 

osi kosztem drugiej, stopniowanie wysokości roślin, 

kulisowość, malowniczość”. 





berberys 

migdałowiec 

Klon japoński 



cynie 

Tytoń ozdobny 

Galardia 

Naparstnica 

Funkia pospolita 

Ciemiernik biały 

Łzy Hioba 











Ogród sióstr Wizytek 
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Dzień w Klasztorze Karmelitanek Bosych z Gniezna 
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https://www.youtube.com/watch?v=tvMYipFSX9E

