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Czym są ogrody dla człowieka:

- tryumfem nad przyrodą?

- sybstytutem natury?

- dziełem sztuki?  

- rajem odzyskanym 
lub odzyskiwanym?

Tivoli - Italia



Definicje pojęcia „ogród”

Źródłosłów

Trzy aspekty ogrodu: 

przyrodniczy, 

społeczny, 

religijny

„Ogród to fenomen powstający na skrzyżowaniu sztuki, 
literatury, wątków filozoficznych, a także mód 
i codziennych obyczajów”

Tivoli, Italia



Co symbolizuje ogród?

szczęście

modlitwę

czystość

zbawienie

dziewictwo

dom

odosobnienie

schronienie

piękno

radość 

medytację

LukasCranach
Adam i Ewa



Ogród klasztorny – wirydarz – symbol RAJU



Uprawa ziemi w Raju

Non laboriosa sed deliciosa



Loreto, bazylika, portal

Do raju drzwi otwarte, ale rzadki zdoła/ Przebić się 
przez ogniste miecze archanioła - Adam Mickiewicz



Wirydarz 

Wirydarz w Monreale



Kamień Pomorski - wirydarz



Quadrivium nauk:

arytmetyka, astronomia,

muzyka, geometria

„Ta nauka przygotowuje 
duszę w najwyższym 
stopniu do prawidłowego 
wyciągania wniosków...”

Klemens Aleksandryjski

Alegoria - Euklides i Pitagoras



Kształty wirydarza klasztornego 
– namiastki raju

- kwadrat

- koło

- pięciobok

- ośmiokąt



Kwadrat

Symbol -

piękna

sprawiedliwości

stabilności

świata

człowieka

cnót 
kardynalnych



Koło

Forma 
doskonała

Obraz nieba i 
samego 
Boga



Wigwam Indian z plemienia 

Oglala (Siuksowie) 

Wszystko co czyni Indianin, czyni w kręgu. (…) 

Niebo jest okrągłe (…) Podobnie wiatr, ten w 

całej swojej potędze tworzy wir. (…) Słońce 

wstaje i zachodzi, kreśląc krąg. Księżyc czyni to 

samo (…) Życie człowieka to krąg…. 

Czarny Łoś (1863-1950)



Wirydarz
w Hiszpanii

Wirydarz
w Polsce



Plan opactwa 

Saint Gallen (612 r.)

wirydarz

Jałowiec sabina 
(Juniperus sawina)



„Rajskie” rośliny

jabłoń i tuja

bluszcz 

miodunka

żmijowiec



tulipan

oset

dziewanna

„Rajskie” rośliny



„Rajskie” rośliny

Jukka zwisła
Śnieżyczka przebiśnieg



„Zaprawdę, wirydarz jest rajem, obszarem chronionym przez 
szaniec dyscypliny, w którym mieści się mnogość cennych 
skarbów” - św. Bernard z Clairvaux



Czy warto poszukiwać raju ziemskiego??

Thomas Merton: „Raj jest wszędzie wokół nas, 
a my tego nie pojmujemy”

Thor Heyerdahl: „...szczęście pochodzi z wnętrza... 
Człowiek może znaleźć raj we własnym umyśle i 
sposobie życia i w sposobie życia, w umiejętności 
odkrycia pradziwych wartości życiowych...”



Matka Herrada z Landsbergu (XII w.)

Słowa ziemski raj 

oznaczają kolejno lub równocześnie

duszę chrześcijanina, czyste sumienie,

życie klasztorne, wirydarz, 

Kościół nawadniany przez cztery rzeki 

Ewangelii,

a wreszcie – Jeruzalem niebieską

Hortus deliciarum


