
W STRONĘ RAJU... HISTORIA I SYMBOLIKA KLASZTORNYCH OGRODÓW

Średniowieczne klasztory intrygowały i wciąż budzą zainteresowanie nie tylko swym malowniczym położeniem, pięknem architektury i sztuki, uroczystą liturgią i dostojnym śpie-
wem gregoriańskiego chorału, rzadkimi rękopisami żmudnie przepisywanymi przez mnichów, słowem – całą swą tajemniczością, egzotyką i niedostępnością, skrzętnie chronioną 
masywnymi murami. Lecz klasztor to nie tylko zamieszkujący go ludzie i kamienie, to również i ogród: zarówno ten otaczający budynki z zewnątrz, jak również i ten znajdujący się 
w samym sercu klasztornego kompleksu, zwany wirydarzem czyli zieleńcem. 
Już od samego początku ruchu monastycznego w IV w. na pustyniach Egiptu i Palestyny mnisi zakładali i uprawiali przy swych siedzibach ogrody, chcąc jakby na przekór pustynnemu 
otoczeniu udowodnić, że nie ma takiego miejsca ani takiej rzeczywistości, których nie dałoby się przemienić. W ten sposób miejsca bezwodne i bez życia stawały się kwitnącymi ogro-
dami. Już w starożytności dostrzeżono w tym głęboką symbolikę. Pustynia – miejsce dzikie, przerażające i demoniczne – dzięki wytrwałej modlitwie i pracy mnichów przemieniała się 
w ogród – na podobieństwo tego „pierwszego ogrodu” z początkowych kart Biblii, w którym pierwsi ludzie żyli w pełnej harmonii z Bogiem. Do tego motywu chcieli nawiązać mnisi. 
Powstały u samych początków monastycyzmu żywot św. Antoniego († 356), noszącego tytuł „pierwszego mnicha”, kreśli obraz ojca i patriarchy mnichów zajętego w swej pustelni u stóp 
góry Kolzim nad Morzem Czerwonym uprawą ziemi – siejącego ziarno i sadzącego jarzyny. Przykład Antoniego stał się początkiem długiej tradycji. Szybko bowiem mnisi dostrzegli, 
że ogród daje możliwość nie tylko uprawy na cele ściśle użytkowe, dostarczenia codziennej strawy dla siebie i gości, wykonywania obowiązku pracy ręcznej (bo jak wiedziano dobrze, le-
nistwo jest wrogiem duszy); ogród dawał także możliwość wytchnienia, ale przede wszystkim stawał się miejscem modlitwy i kontemplacji, rozmyślania o pięknie Bożych dzieł.
W czasach karolińskich, kiedy ukształtował się schemat klasztornej zabudowy przypominający czworobok, w jego centrum umieszczono ogród otoczony krużgankami. Przedstawia 
to „plan” opactwa Sankt Gallen, uważany za najstarszy plan architektoniczny w Europie. Według tego schematu opactwo staje się syntezą dwóch biblijnych obrazów: rajskiego ogrodu 
z pierwszej księgi Biblii oraz miasta zbudowanego w formie czworoboku z ostatniej księgi Pisma św. czyli Apokalipsy. Wymowa tej symboliki jest bardzo jasna: klasztor i mieszkający 
w nim mnisi z jednej strony przywołują stan, który człowiek utracił przez grzech (przebywanie w rajskim ogrodzie), a do którego odzyskania jest wezwany; z drugiej zaś regularny, czwo-
roboczny układ zabudowań klasztornych każe wspomnieć na Nowe Jeruzalem, którego objawienia się oczekują chrześcijanie. Stąd ogród wraz z otaczającym go krużgankiem stawały 
się przestrzenią liturgiczną, wykorzystywaną w czasie procesji, a także miejscem, w którym gromadzono się przed wspólną liturgią czy też czytano Pismo święte.
Plan Sankt Gallen dostarcza także innych informacji. Poza samym wirydarzem, mamy również i inne, wydzielone przy klasztorze miejsca, przeznaczone pod uprawę: warzyw, roślin 
owocowych na potrzeby kuchni, ale też i różnych ziół, z których korzystali chorzy i potrzebujący. Przy okazji dowiadujemy się także co uprawiano, bowiem na planie w odpowiednich 
miejscach wpisano nazwy kilkudziesięciu roślin. Model klasztoru, jaki kreśli wczesnośredniowieczny plan Sankt Gallen, powtarza i rozwija późniejsza, późnośredniowieczna i no-
wożytna, ikonografi a. Niemal bowiem na każdym przedstawieniu, czy to w miniaturach, czy na drzeworytach lub obrazach, widzimy klasztor w otoczeniu ogrodów; niekiedy są one 
skromne i ograniczone jedynie do wewnętrznego wirydarza, ale często tworzą rozległe, wzorcowo uporządkowane założenia, w których można rozpoznać z łatwością części uprawne, 
kwatery z ziołami, sady owocowe, aż po ogrody rekreacyjne. Przy niektórych klasztorach ocalałych z pożogi wojen i dziejowej zawieruchy do dziś można oglądać ogrody, które zakła-
dano setki lat temu, a które obecnie – w dobie ogólnego pośpiechu – odkrywa się jako miejsca wyciszenia i odnajdywania wewnętrznej harmonii.
Wszystkie te obrazy klasztornego ogrodu układają się w długi łańcuch tradycji, łącząc praktyczny wymiar życia z głęboką symboliką religijną. Stały się one inspiracją dla obecnej 
wystawy i zaproszeniem do spojrzenia przez pryzmat klasztornego wirydarza, uprawianych tam roślin, piękna otaczającej go architektury, na ten najwspanialszy „pierwszy ogród”, za 
którym wszyscy tęsknimy. Nade wszystko zaś – są one wezwaniem do refl eksji i poszukiwania wewnętrznej harmonii i pokoju.

INTO PARADISE: THE HISTORY AND SYMBOLISM OF THE MONASTIC CLOISTER GARDENS 

Medieval monasteries are intriguing. Today, they still ignite interest not only through their picturesque locations, but by the beauty of their architecture and art, through their solemn liturgy and noble Gregorian chants, through the 
rare manuscripts that have been laboriously copied by monks – in a word, through all their mystery, exoticism and inaccessibility, carefully hidden within the walls of the monastery. But a monastery is not only people who live there 
and the stones that make up its buildings; it is also a garden – both the one that surrounds the building from outside but also the one that is at the very middle of the compound, the herb garden or viridarium.
From the very beginning of the monastic movement in the fourth century in the deserts of Egypt and Palestine, the monks planted and cultivated gardens next to their dwellings, as if trying to prove, in spite of the desert around them, 
that there is no such place, and no reality that cannot be transformed. In this way, places deprived of water and life became blossoming gardens. Even in the ancient times this was seen as deeply symbolic. The desert, a wild, frightening 
and demonic place, was transformed into a garden through the persevering prayer and work of the monks, calling to mind that fi rst garden in the early pages of the Bible. This motif was what the monks wanted to express. The garden 
was a place where men and God lived in harmony. An account of St Anthony of the Desert (who died in 356AD), which is dated from the beginning of the monastic movement, shows the desert father (often called the fi rst monk) as 
a patriarch and the father of monks, keeping himself busy at his hermitage at the foot of Kolzim mountain by the Red Sea. There, he cultivated the land by sowing crops and vegetables. The example of St Anthony started a long tra-
dition. Quickly, monks realised that the garden not only provided the environment to grow useful crops, which provided food for themselves and their guests, but it also gave them an opportunity to fulfi l their duty of manual labour, 
as it was recognised that idleness is an enemy of the soul. The garden also gave opportunity to rest, and most importantly it became a place of prayer and contemplation, and of meditation on the beauty of God’s creation.
In Carolingian times, where the habit of building monasteries based on quadrangles became the norm, the focal point was often centred upon a viridarium garden, surrounded by cloisters. This may be seen in the plan for St Gall’s 
abbey, which is considered to be the oldest surviving architectural plan in Europe. According to its scheme, the abbey becomes a synthesis of two biblical images: the garden of paradise described in Genesis, and a city built on a square 
that is mentioned in the Apocalypse of St. John. The meaning of these symbols is clear. The monastery and those living in it on one hand recall the times when men lived in the Garden of Eden, the state that was lost through sin, but 
to the regaining of which man is called. On the other hand the regular, quadrangular shape of the monastery buildings reminds us of the New Jerusalem, which Christians await. Hence the viridarium, with its surrounding cloisters, 
becomes a liturgical space used during processions, when liturgy was celebrated together, or for the reading of the Holy Word.
The St Gall plan gives us further information. Apart from the viridarium there are also other, marked places intended for the cultivation of vegetables, fruit trees for the needs of the kitchen, and also herbs, which the ill and needy 
made use of. It is possible to know what was grown, as on the plan there are notes listing various plants. The model of the monastery that we see in the medieval plan of St Gall is the inspiration for later, medieval iconography. In ne-
arly all of the representations, be it in miniatures, woodcuts or paintings, we see monasteries surrounded by gardens. Sometimes they are modest and limited to the internal viridarium, but often they show large, ordered, swathes of 
land where arable land, herb beds, orchards and leisure gardens are all distinguishable. In some of the monasteries that have survived the wars and troubles over the centuries, we can still admire gardens that were planted hundreds of 
years ago. It is in these gardens that today, in times of rush and busyness, we can fi nd places of peace, quiet and internal harmony.
All of these images for a monastery garden form a long chain of tradition, which links the everyday, practical aspect of life with a deep religious symbolism. They became an inspiration for this exhibition and an invitation to observe through 
the abbey viridarium, through the plants grown there, through the beauty of surrounding architecture, the most wonderful “fi rst garden”, which we all long for. Most of all, they are a call to refl ect and look for internal harmony and peace. 



KLASZTOR IDEALNY

Powstały ok. 830 r. szkic przyziemia kompleksu klasztornego w Sankt Gallen można określić 
mianem jednego z najstarszych zachowanych „planów” architektonicznych. Został on wykona-
ny w Reichenau, dla Gozberta, opata Sankt Gallen. Plan o wymiarze 112x77,5 cm narysowa-
no czerwonym atramentem na pięciu zszytych razem kawałkach pergaminu. Uwzględniono na 
nim każdy aspekt klasztornego życia – od kościoła, aż po łóżka w dormitorium i kojce dla kur 
i gęsi. Znajdujące się na marginesach dopiski dodatkowo pomagają w identyfi kacji zabudowań; 
opisano także mury i pomieszczenia znajdujące się pod poziomem podłogi. 
Budynki klasztorne tworzą czworobok; centrum kompleksu stanowi kościół, a po jego połu-
dniowej stronie są najważniejsze pomieszczenia mieszkalne i użytkowe. Wszystkie te pomiesz-
czenia znajdują się wokół przylegającego do kościoła dziedzińca – wirydarza, otoczonego ze 
wszystkich stron arkadowym krużgankiem, w samym zaś środku jest ogród. Zasadniczy kom-
pleks (claustrum) otaczają równomiernie rozłożone zabudowania o rozmaitym przeznaczeniu: 
nowicjat, infi rmeria – budynek chorych; dom gości, szkoła, dom opata i pomieszczenia me-
dyków; warsztaty, budynki gospodarcze, mieszkania dla służby i rzemieślników, hospicjum dla 
ubogich i pielgrzymów wraz z salą jałmużnika. 
Dziś przyjmuje się, że plan ten stanowi wyobrażenie klasztoru idealnego, nie zaś przeznaczo-
nego do bezpośredniej realizacji. Jest on świadectwem reformy życia klasztornego w czasach 
karolińskich zgodnie z postanowieniami synodu w Akwizgranie w 817 r., kiedy to Reguła św. 
Benedykta stała się obowiązująca dla wszystkich klasztorów na terenie Cesarstwa. Plan jest od-
biciem słów św. Benedykta z 66. rozdz. Reguły: „Klasztor zaś, jeśli to możliwe, tak powinien 
być zorganizowany, żeby można było znaleźć w obrębie jego murów wszystko, co niezbędne, a 
więc wodę, młyn, ogród, jak również różne warsztaty rzemieślnicze, tak aby mnisi nie musieli 
włóczyć się na zewnątrz, co nie przynosi zgoła pożytku ich duszom”.
Patrząc na plan Sankt Gallen można również dostrzec podobieństwo do biblijnego obrazu raj-
skiego ogrodu i Niebiańskiej Jerozolimy. Klasztor jawi się zatem jako ziemskie odbicie rzeczywi-
stości eschatologicznej, synteza pierwszych i ostatnich kart Biblii: opisu raju z Księgi Rodzaju 
i miasta zbawionych z księgi Apokalipsy św. Jana. Utracona przez pierwszych ludzi harmonia 
życia z Bogiem w raju oraz oczekiwana przez chrześcijan nowa Jerozolima jak gdyby poprzez 
zasłonę bogatej symboliki klasztornych zabudowań i ogrodu, celebrowaną przez mnichów litur-
gię i podejmowaną przez nich pracę, stają się widzialne już tu i teraz. Pośród chaosu obecnego 
czasu, klasztor i jego mieszkańcy są uobecnieniem i zapowiedzią początkowej harmonii, która 
powtórnie ma nadejść przy końcu świata.

THE IDEAL MONASTERY

The sketch of the ground fl oor of the St Gall monastic compound could be described as one of the oldest surviving architectural 
blueprints, as it dates from 830AD. It was drawn in Reichenau for Gozbert, abbot of St Gall. The manuscript is 112cm by 77.5cm, 
and was drawn using red ink on fi ve pieces of vellum which have been sewn together. Every aspect of monastic life is refl ected in the 
plan – from the church, through to beds in the dormitories, to pens for chickens and geese. The notes written in the margins help 
in further identifying the various buildings. The walls have also been described, as well as rooms under the ground fl oor. 
The monastic building forms a quadrangle. In the centre of the compound there is a church, and on its south side are the more 
important living quarters and offi ces. All of the rooms are placed around a square – the viridarium – which is itself is surrounded by 
cloistered colonnades. This complex is next to the church. The main compound (claustrum) is uniformly surrounded by numerous 
buildings: those for the novitiate; the infi rmary for the care of the sick; a guest house; a school; the abbots’ lodgings; the medicine 
room; workshops; outbuildings; servants quarters; craftsmen lodgings; a hospice for the poor and pilgrims; and the almoner’s room.
Today it is believed that the plan is one of an ideal monastery, rather than of one intended for construction. It is a witness to the 
reforms within the monastic way of life that took place in Carolingian times, refl ecting decisions made at the Synod of Aachen in 
817 when St Benedict’s rule was adopted for all monasteries within the Holy Roman Empire. The plan is a refl ection of St Bene-
dict’s words, which he wrote in the 66th chapter of the Rule: “If it can be done, the monastery should be so established that all the 
necessary things, such as water, a mill, gardens and various workshops, may be within the enclosure, so that there is no necessity for 
the monks to go about outside of it, since that is not at all profi table for their souls.”
The Plan of St Gall also draws a parallel between the biblical images of the Garden of Eden and the Heavenly Jerusalem. The mo-
nastery is seen as an earthly refl ection of the eschatological reality: the paradise described in Genesis and the city of the elect from 
St. John’s Apocalypse are here joined in a building plan that synthesises imagery from the fi rst and the last pages of the Bible. The 
fi rst people lost the harmony of dwelling with God in paradise. Now the New Jerusalem awaits Christians through the chaos of the 
present moment, in which the monastery and its inhabitants both herald and realise the returning harmony that comes at the end 
of the world. The monastic buildings and gardens and their rich tapestry of symbolism; the liturgy celebrated by the monks, and the 
work undertaken by them, all therefore strive to make this eternal truth incarnate and visible.



SYMBOLIKA ROŚLIN

Na kształtowanie się symboliki roślin miały wpływ nie tylko ich właściwości lecznicze, ale też kształt oraz miejsca 
ich występowania. Cechy te zestawiano z walorami moralnymi, gdyż cnoty najłatwiej można omówić na przykła-
dzie kwiatów. Honoriusz Augustudunensis do poszczególnych kwiatów porównał sprawiedliwych. I tak patriarchów 
symbolizuje przez narcyza, który wskazuje na ich wiarę; prorocy wzrastają w nadziei jak hiacynt; apostołów jako 
palmy połączono z winną latoroślą, a jej grona wskazują na miłość; męczennicy błyszczą cierpliwością jak róża; 
wyznawcy jaśnieją mądrością jak krokus; dziewice bielą się czystością na podobieństwo lilii; mnisi swą pokorą uka-
zują purpurę królestwa jak fi ołek; małżonkowie zaś i pozostali wierni są symbolizowani przez inne kwiaty. 
Szczególnie trzy kwiaty posiadały jednoznaczne treści symboliczne: lilia, róża i fi ołek. Biała lilia była symbolem 
dziewic, purpurowa róża oznaczała krew męczenników, fi ołek zaś skromnych. Jednak częstotliwością występowania 
przewyższał je orlik. Orlik był symbolem Ducha Świętego i Jego darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umie-
jętności, pobożności i bojaźni Bożej, na które wskazuje kwiat złożony z siedmiu części. Brano pod uwagę piękno, 
kształt i kolor kwiatów. Ich okresowe obumieranie i odrodzenie było symbolem śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa, siew zaś i kiełkowanie nasion – symbolem słuchania i zatrzymania Słowa Bożego w sercu i duszy, zakorze-
nienia się nadprzyrodzonych cnót i darów Ducha Świętego. Kwiaty składające się z trzech elementów, takich jak 
płatki czy listki, na przykład bratek i koniczyna, były odnoszone do Trójcy Świętej. Symbioza niektórych roślin, 
na przykład winorośli z pniem, wyrażała intymną więź i współpracę Maryi z Chrystusem.
Kościół, owoc odkupienia, był porównywany do Ogrodu Pańskiego, w którym swoje miejsce miały kwiaty poszcze-
gólnych części Kościoła. Święty Augustyn głosił w swoim kazaniu: „Są, bracia moi, w ogrodzie Pana nie tylko róże 
męczenników, ale i lilie dziewic, bluszcze małżonków, fi ołki wdowieństwa”. W ogrodzie tym rozkwitały też kwiaty 
cnót: róża była cierpliwością, lilia czystością, miłość krokusem, pokora fi ołkiem, a niewinność szafi rkiem. 
W tak obfi tym znaczeniowo fl orarium można było wyeksponować również pewne przeciwstawne sobie zestawy 
roślin. Symbole płodności i obfi tości przeciwstawiano bezpłodności i jałowości, przy czym płodność mogła być 
nieraz pojmowana w sensie negatywnym i kojarzona z rozpustą. Flora symbolizująca cnoty była przeciwstawiana 
tej, którą utożsamiano z występkami, symbole nieśmiertelności przeciwstawiano znakom znikomości, religię ma-
gii, a rośliny lecznicze były w opozycji do roślin niebezpiecznych (źródło: S. Kobielus, Florarium christianum).

THE SYMBOLISM OF PLANTS
The symbolism of plants has been infl uenced not only by their healing properties, but also by their shape and where they may be found. These characteristics 
were matched to moral values, as virtues could most easily be described by referring to fl owers. Honorius of Autun made the comparison of the righteous to 
different fl owers: thus the patriarchs are symbolised by the narcissus, which points to their faith; the prophets grow in hope like a hyacinth; the apostles are 
like the shoots of the grapevine, whose fruit shows love; martyrs are marked with patience like a rose, believers shine with wisdom like the crocus; virgins are 
white with purity like lilies; monks through their humility show the purple of the kingdom of heaven like violets, married couples and the faithful are symbo-
lised by other fl owers. 
Three fl owers in particular had clear symbolic associations: the lily, rose and violet. The white lily was a symbol of virgins; the crimson rose meant the blood 
of the martyrs, and the violet referred to modesty. But one fl ower was used even more often than any of these three: the columbine. It was understood as a 
symbol of the Holy Spirit and His seven gifts, as the fl ower is compromised of seven parts: wisdom, understanding, wise counsel, knowledge, fortitude, piety 
and fear of the Lord. The beauty, shape and the colour of the fl owers were also taken into consideration, as was the time they spent “dead” in the ground, and 
their subsequent rebirth, understood to be a symbol of the death and resurrection of Christ. Similarly, sowing and sprouting was the symbol of listening and 
keeping the Word of God in heart and soul, and planting of receiving the supernatural virtues and gifts of the Holy Spirit. Flowers that had three parts, be it 
petals or leaves, were associated with the Trinity. The symbiosis of some plants, for instance the grapevine with a tree trunk, showed the intimate relationship 
and working together of Mary and Christ. 
The Church, the fruit of redemption was compared to the Lord’s Garden, where their own place had various fl owers of particular parts of the Church. St Au-
gustine, in his sermon, preached: “The garden of the Lord, brethren, includes - yes, it truly includes - includes not only the roses of martyrs but also the lilies 
of virgins, and the ivy of married people, and the violets of widows.” In this garden the fl owers of virtues also blossomed: the rose represented patience; the 
lily, purity; the crocus was love, the violet was humility and the bluebell was innocence. 
When there is a richness of meaning in the fl orarium sets of plants that are opposite provide meaningful illustrations. Symbols of fertility and abundance 
may be contrasted with bareness and futility, where fertility could have negative tones and be associated with wantonness. Plants that are linked with the virtues 
are contrasted with ones showing vices; symbols of immortality with signs of perishing; religion with magic, and healing plants with those which could harm
(source: S. Kobielus, Florarium christianum).



PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ROŚLIN
Plan opactwa Sankt Gallen dostarcza precyzyjnych informacji również o tym, jakie rośliny uprawiano 
w klasztornych ogrodach. Oprócz ogrodu w wirydarzu z ziołami i kwiatami do zdobienia ołtarzy, widać 
również ogród warzywny z symetrycznymi, prostokątnymi grządkami, służył do uprawy warzyw i ziół, 
takich jak cebula, por, seler, kolendra, koper, mak, rzodkiew, sałata, kapusta; sad obsadzano z reguły ja-
błoniami, gruszami, śliwami, pigwami, migdałowcami, kasztanowcami jadalnymi; plony z warzywnika 
i sadu stanowiły istotny składnik codziennej diety mnichów.
Natomiast w pobliżu infi rmerii znajdował się osobny ogródek ziołowy, podobnie jak warzywny, utrzy-
many w symetrycznym układzie; służył on do uprawy podawanych chorym i słabym roślin leczniczych, 
przykładowo: rozmarynu, szałwii, ruty, mięty, kminku czy kopru. Klasztorni medycy przygotowywali 
z nich wywary do picia i inne napoje, maści do smarowania lub okładów. Umiejętnie korzystano także 
z roślin trujących. Podpatrywano przy tym zwierzęta. Przepiórki podobno bez szkody spożywały ciemię-
życę, która ma własności trujące, działała mianowicie przeczyszczająco. Według św. Ambrożego, słynna 
z jadu cykuta, której owoce jedzą bez szkody szpaki, u człowieka osłabiała silne wybuchy namiętności.
Rośliny będące częścią dzieła stworzenia, mimo że były dobre (Rdz 1,11–12), dodatkowo jeszcze sakra-
lizowano poprzez ich poświęcenie, błogosławienie i egzorcyzmowanie. Przykładem jest średniowieczna 
modlitwa poświęcenia ziół: „Boże, któryś na początku świata przykazał zielonym roślinom, aby wzrasta-
ły i mnożyły się, zanosimy do Ciebie w modlitwie pokorne błagania, ażebyś w Imię Twoje pobłogosławił 
i uświęcił te zioła, zebrane gwoli lekarskiego użytku, tak aby wszyscy, którzy zażywają sporządzone z nich 
napoje i maści, bądź przykładają je sobie do ran, mogli zasłużyć na zdrowie ducha i ciała. Amen”.

PRACTICAL USE OF PLANTS
The plan of St Gall abbey also gives precise information about the types of fl owers that were being cultivated in monastery gardens. Apart from 
the viridarium garden with herbs and fl owers used for the decoration of the altar, a vegetable garden is also represented with symmetrical, rec-
tangular fl owerbeds used for growing plants like onion, leeks, celery, coriander, dill, poppy, radish, lettuce, and cabbage. In the orchard there are 
apple trees, pear trees, plum trees, quinces, almonds, and chestnuts. The crops of the vegetable garden and the orchard formed an important 
part of the monks’ everyday diet. 
Near the infi rmary there was a separate herb garden, similarly to the vegetable garden in its symmetrical composition. It was used for growing 
medical plants such as rosemary, sage, rue, mint, cumin or fennel, which were administered to the ill and weak. The abbey medics prepared vario-
us infusions and drinks, ointments for rubbing into the skin, or compresses. They also knew how to make use of poisonous plants, by observing 
animals. Apparently quails may harmlessly eat varatrum, which can be poisonous but which also has laxative functions. St Ambrose notes that 
starling may consume the hemlock fruit, which is famed for its poison, to no ill effect, and if taken by men in the right quantities, it reduces 
strong outbursts of passion. 
Plants are part of the creation and as such they were good (Genesis 1:11-12), and furthermore they were made sacral by consecration, blessing 
and exorcism. One example is found in this prayer to be said over herbs, which dates from the Middle Ages: “God, who at the beginning of the 
world told green plans to grow and multiply, we humbly cry to you that in your name you will bless and sanctify these herbs, gathered for healing, 
so that all who take the drinks and ointments made of them, or who put them to their wounds, may gain health of spirit and body. Amen.”


