
OGRODY KLASZTORNE – ZARYS HISTORII
Paradoksem może wydawać się fakt, że choć ruch monastyczny narodził się na pustyni, to mnisi niemal od samego 
początku bardzo dbali, aby ich siedziby były otoczone różnoraką roślinnością. I tak surowa pustynia stała się dla nich 
bramą, przez którą powracali do rajskiego ogrodu. Wraz z rozwojem życia monastycznego widzimy rośliny pieczołowicie 
uprawiane w przyklasztornych ogrodach i sadach; ich plony stanowiły nieodzowny składnik codziennej diety, spotyka-
my je w kościołach i kaplicach jako element dekoracyjny, w infi rmerii korzystano z ich leczniczych właściwości. Rośliny 
stanowiły najczęściej powtarzany motyw dekoracyjny w rzeźbie, architekturze, malarstwie – jak choćby na sklepieniach 
tynieckiego krużganka; widzimy je w bordiurach czy inicjałach rękopisów albo przedmiotach i szatach liturgicznych – 
na kielichach, lichtarzach lub ornatach i kapach.
Jednym z najstarszych źródeł, które podaje precyzyjne informacje o klasztornych ogrodach, jest plan opactwa w Sankt 
Gallen. Na jego podstawie można wyróżnić kilka rodzajów założeń ogrodowych. W samym centrum klasztoru, w prze-
strzeni otoczonej krużgankami, widać ogród główny. Jest on podzielony na cztery części, oddzielone od siebie dwiema 
krzyżującymi się ścieżkami. Na ich przecięciu znajduje się studnia, która dostarczała wody do podlewania roślin i jed-
nocześnie symbolizowała rajskie źródło życia. 
Harmonia i piękno wirydarzowego założenia odpowiadały jego sakralnej funkcji: krużgankami podążały do kościoła 
procesje; na nim mnisi gromadzili się przed liturgią, tam czytali i rozmyślali; krużganek i wirydarz z ogrodem stanowiły 
zatem doskonałą przestrzeń dla modlitwy i duchowej lektury. Niemniej jednak na wspomnianym planie Sankt Gallen 
widać jeszcze trzy inne ogrody: warzywny, sad oraz, w pobliżu infi rmerii, ogródek ziołowy. 
Niemal współcześnie z planem Sankt Gallen powstało dzieło opata Reichenau, Walafryda Strabo, Liber de cultura hor-
tum (O pielęgnacji ogrodu), zwane najczęściej jako Hortulus. Autor wymienia 23 rośliny, które należy uprawiać w klasz-
tornym ogrodzie; dodatkowo podaje informacje o jego układzie: ogród podzielony jest na dwa rzędy po cztery grządki, 
a grządki boczne przedzielone są dodatkowo na pół; grządki otoczono drewnianymi płotkami, tak aby nie obsuwała się 
ziemia (robiono je z plecionki z młodych gałęzi kasztanowca).
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Paradoksem może wydawać się fakt, że choć ruch monastyczny narodził się na pustyni, to mnisi niemal od samego początku bardzo dbali, 
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na sklepieniach tynieckiego krużganka; widzimy je w bordiurach czy inicjałach rękopisów albo przedmiotach i szatach liturgicznych – na 
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ok. 830 r. Na jego podstawie można wyróżnić kilka rodzajów założeń ogrodowych. W samym centrum klasztoru, w przestrzeni otoczonej 
krużgankami, widać ogród główny. Jest on podzielony na cztery części, oddzielone od siebie dwiema krzyżującymi się ścieżkami. Na ich 
przecięciu znajduje się studnia, która dostarczała wody do podlewania roślin i jednocześnie symbolizowała rajskie źródło życia. 
Harmonia i piękno wirydarzowego założenia odpowiadały jego sakralnej funkcji: krużgankami podążały do kościoła procesje; na nim mnisi 
gromadzili się przed liturgią, tam czytali i rozmyślali; krużganek i wirydarz z ogrodem stanowiły zatem doskonałą przestrzeń dla modlitwy 
i duchowej lektury. Niemniej jednak na wspomnianym planie Sankt Gallen widać jeszcze trzy inne ogrody: warzywny, sad oraz, w pobliżu 
infi rmerii, ogródek ziołowy. 
Niemal współcześnie z planem Sankt Gallen powstało dzieło opata Reichenau, Walafryda Strabo, Liber de cultura hortum (O pielęgnacji 
ogrodu), zwane najczęściej jako Hortulus. Autor wymienia 23 rośliny, które należy uprawiać w klasztornym ogrodzie; dodatkowo podaje in-
formacje o jego układzie: ogród podzielony jest na dwa rzędy po cztery grządki, a grządki boczne przedzielone są dodatkowo na pół; grządki 
otoczono drewnianymi płotkami, tak aby nie obsuwała się ziemia (robiono je z plecionki z młodych gałęzi kasztanowca).
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Ukształtowany w czasach karolińskich schemat powtarzano w kolejnych stuleciach, dostosowując wielkość i rozkład 
ogrodów do miejscowych warunków, co potwierdzają zarówno źródła ikonografi czne i pisane, jak również same zacho-
wane założenia klasztorne. Przykładowo na rysunku (z ok. 1160 r.) przedstawiającym plan wodociągów w opactwie 
Canterbury widać obok wirydarza z pawilonem studni, ogródek ziołowy, sad i winnicę. Podobnie jak Walafryd Strabo 
również i późniejsi mnisi i mniszki podejmowali w swych pismach tematykę związaną z roślinami, ich znaczeniem oraz 
właściwościami, jak choćby powstały w 2. poł. X w. traktat z opactwa Glanstonbury (Glastonbury Leechdom) albo spisa-
ne w XII w. dzieła mniszek: Hildegardy z Bingen (Liber subtilitatum – Księga różnych naturalnych dzieł stworzonych, 
znana też jako Physica lub Causae et curae), czy Hortus deliciarum Herrady z Landsbergu, dla której ogród nabrał też 
znaczenia symbolicznego. W tym samym czasie w kronice klasztoru Fontevraud zapisano interesujące spostrzeżenie: 
„Rozmaite ogrody warzywne i ziołowe służą nam za żywe księgi. Wzorując się na nich, większą liczbę roślin uprawiamy 
na polach poza murami klasztornymi”. 
Benedyktyńską tradycję przejmowały powstające od XII w. nowe zakony (cystersi, kanonicy, a następnie franciszkanie 
i dominikanie). Dominikanin Albert Wielki (zm. 1280) jest autorem cieszącego się wielką popularnością dzieła De 
vegetabilibus libri VII, które można określić jako próbę systematycznego ujęcia zagadnień botanicznych. W księdze VI 
autor zawarł alfabetyczny spis kilkudziesięciu ziół oraz ich właściwości, a w części pierwszej księgi VII pomieścił uwagi 
o sztuce ogrodowej, wyróżniając w rozdziale 14. (De plantatione viridariorum) problematykę roślin sadzonych w wiryda-
rzach. Można jednak powiedzieć, że idee inspirowane klasztornymi ogrodami już w średniowieczu wykroczyły daleko 
poza klasztorne mury. Od XIII w. dokonywała się powolna transformacja funkcji ogrodu, w tym także klasztornego: 
obok aspektu czysto użytkowego ogród stawał się miejscem dostarczającym radości i wytchnienia – ziemskim rajem. 
Żyjący pokolenie po Albercie Wielkim, boloński prawnik Pietro de Crescenzi (zm. ok. 1320), w dziele Opus ruralium 
commodorum libri XII sklasyfi kował różne typy ogrodów począwszy od niewielkich ogródków ziołowych, przez średniej 
wielkości ogrody z klombami tarniny i róż, drzewami owocowymi, winnicami i łączkami, aż po wielkie założenia ze 
stawami rybnymi, ptaszarniami i pawilonami rekreacyjnymi. Jego wskazówki wykorzystywano szeroko w późniejszych 
czasach, kiedy to nastąpił prawdziwy rozkwit sztuki ogrodowej.
Odzwierciedlające niebiańską harmonię klasztorne ogrody stały się również wzorcem dla zakładanych w kolejnych epo-
kach miejskich ogrodów aptecznych i botanicznych, w których w pełni wykorzystywano rozległą wiedzę dawnych mni-
chów na temat roślin.

Ukształtowany w czasach karolińskich schemat powtarzano w kolejnych stuleciach, dostosowując wielkość i rozkład ogrodów do miejsco-
wych warunków, co potwierdzają zarówno źródła ikonografi czne i pisane, jak również same zachowane założenia klasztorne. Przykładowo 
na rysunku (z ok. 1160 r.) przedstawiającym plan wodociągów w opactwie Canterbury widać obok wirydarza z pawilonem studni, ogródek 
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z roślinami, ich znaczeniem oraz właściwościami, jak choćby powstały w 2. poł. X w. traktat z opactwa Glanstonbury (Glastonbury Le-
echdom) albo spisane w XII w. dzieła mniszek: Hildegardy z Bingen (Liber subtilitatum – Księga różnych naturalnych dzieł stworzonych, 
znana też jako Physica lub Causae et curae), czy Hortus deliciarum Herrady z Landsbergu, dla której ogród nabrał też znaczenia symbo-
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Benedyktyńską tradycję przejmowały powstające od XII w. nowe zakony (cystersi, kanonicy, a następnie franciszkanie i dominikanie). Do-
minikanin Albert Wielki (zm. 1280) jest autorem cieszącego się wielką popularnością dzieła De vegetabilibus libri VII, które można okre-
ślić jako próbę systematycznego ujęcia zagadnień botanicznych. W księdze VI autor zawarł alfabetyczny spis kilkudziesięciu ziół oraz ich 
właściwości, a w części pierwszej księgi VII pomieścił uwagi o sztuce ogrodowej, wyróżniając w rozdziale 14. (De plantatione viridariorum) 
problematykę roślin sadzonych w wirydarzach. Można jednak powiedzieć, że idee inspirowane klasztornymi ogrodami już w średniowieczu 
wykroczyły daleko poza klasztorne mury. Od XIII w. dokonywała się powolna transformacja funkcji ogrodu, w tym także klasztornego: 
obok aspektu czysto użytkowego ogród stawał się miejscem dostarczającym radości i wytchnienia – ziemskim rajem. Żyjący pokolenie po 
Albercie Wielkim, boloński prawnik Pietro de Crescenzi (zm. ok. 1320), w dziele Opus ruralium commodorum libri XII sklasyfi kował 
różne typy ogrodów począwszy od niewielkich ogródków ziołowych, przez średniej wielkości ogrody z klombami tarniny i róż, drzewami 
owocowymi, winnicami i łączkami, aż po wielkie założenia ze stawami rybnymi, ptaszarniami i pawilonami rekreacyjnymi. Jego wskazówki 
wykorzystywano szeroko w późniejszych czasach, kiedy to nastąpił prawdziwy rozkwit sztuki ogrodowej.
Odzwierciedlające niebiańską harmonię klasztorne ogrody stały się również wzorcem dla zakładanych w kolejnych epokach miejskich ogro-
dów aptecznych i botanicznych, w których w pełni wykorzystywano rozległą wiedzę dawnych mnichów na temat roślin. Warto zatem pa-
miętać, że jeśli dzisiaj w miastach można cieszyć się zielenią parków i ogrodów, to swój skromny udział mają w tym również średniowieczni 
mnisi.
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OGRODY OPACTWA W TYŃCU
Pierwszą pewną informację na temat tynieckiego ogrodu zawdzięczamy Janowi Długoszowi. Opisując w 2. poł. XV 
w. opactwo wspomina, że „jest tam również znaczny sad mający wiele bardzo płodnych drzew. Są również u stóp góry 
dwa ogrody, w których sieje się i sadzi kapustę i wiele innych potrzebnych do kuchni warzyw. A trzeci ogród, zasadzo-
ny wiśniami, ma wiele uli”. Choć Długosz nie podał bardziej precyzyjnych danych na temat ich lokalizacji, to możemy 
jednak ustalić ich położenie w oparciu o zachowane do dziś nowożytne inwentarze (z 1689 i 1739 r.). Wspomniane 
ogrody znajdowały się u podnóża wzgórza klasztornego po dwóch jego stronach: od południa, gdzie graniczyły ze stawa-
mi rybnymi, młynem i browarem oraz od północy, zajmując częściowo stok sąsiedniego wzgórza, Winnicy. Inwentarze 
opisują ogrodzony sad położony na północno-zachodnim zboczu wzgórza klasztornego, między zamkiem/opatówką a 
Winnicą; prowadziła do niego furtka w pobliżu bramy zamkowej, natomiast druga znajdowała się na dole, nad Wisłą. 
Sad ten sąsiadował z kolejnym, zlokalizowanym już na zboczu Winnicy, który ciągnął się dalej na południowy wschód, 
aż do kościoła parafi alnego. Układ ten przetrwał aż do 2. poł. XVIII w. Opactwo zamienione zostało przez konfedera-
tów barskich w twierdzę, a w wyniku działań wojennych w latach 1771–1772 zniszczono niemal doszczętnie całe jego 
otoczenie, w tym również wspomniane sady i ogrody. Widoczny do dziś układ tarasowy skarpy klasztornego wzgórza 
związany jest z dokonanymi wówczas pracami fortyfi kacyjnymi. 
Istotna zmiana w rozplanowaniu i lokalizacji tynieckich ogrodów dokonała się w latach 80. XVIII w. Opat Florian 
Janowski, podejmując po wojnie odbudowę kościoła i klasztoru, uporządkował jednocześnie przyległe doń tereny. Po 
zniwelowaniu części pozostałych po konfederatach fortyfi kacji ziemnych, w miejsce spalonych starych sadów i upraw, 
zaplanował nowy, rozległy ogród usytuowany jednak nie po północnej stronie, lecz u wschodniego podnóża wzgórza 
klasztornego. Nowy ogród otrzymał kształt nieregularnego trapezu na trzech tarasach, łagodnie opadających od północy 
w kierunku południowym. Zapewne wtedy też otoczono go murem, a u północnego szczytu, przy drodze do klasztoru, 
wykonano zadaszoną bramę z fi gurą św. Benedykta w zwieńczeniu. Dziełem opata Janowskiego jest również wysadzana 
lipami, prowadząca do klasztoru aleja.
W początkach XIX w. Kazimierz Girtler opisywał ogród następująco (1809): „Pod klasztorem na dole był ogród, przy 
nim szklarnia, a pod górą, na której na skale stał klasztor i kościół, od strony południowej długim rzędem ustawio-
ne były w ogromnych cebrach drzewa cytrynowe, pomarańczowe i fi gowe”. Po paru latach ten sam autor wspominał: 
„Sprowadził ojciec z Tyńca sześć drzew cytrynowych, jakie miał od lat paru podarowane przez księży benedyktynów 
(...). Skoro już przed supresją bieda wielka była w bogatym niegdyś Tyńcu, wyprzedawali oranżerię księża. Wtedy to w 
upominku darowali ojcu sześć ogromnych drzew cytrynowych”. Mimo kasaty opactwa i kolejnych zawieruch dziejowych 
ogród opata Janowskiego w ogólnym swym zarysie przetrwał do naszych czasów. 
Dziś, kiedy odbudowano już niemal całość klasztornej zabudowy, tyniecki ogród staje u progu kolejnej szansy na odzy-
skanie swej świetności o czym świadczą zamieszczone dalej koncepcje jego rewaloryzacji.
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opatówką a Winnicą; prowadziła do niego furtka w pobliżu bramy zamkowej, natomiast druga znajdowała się na dole, nad Wisłą. Sad ten 
sąsiadował z kolejnym, zlokalizowanym już na zboczu Winnicy, który ciągnął się dalej na południowy wschód, aż do kościoła parafi alnego. 
Układ ten przetrwał aż do 2. poł. XVIII w. Opactwo zamienione zostało przez konfederatów barskich w twierdzę, a w wyniku działań wo-
jennych w latach 1771–1772 zniszczono niemal doszczętnie całe jego otoczenie, w tym również wspomniane sady i ogrody. Widoczny do 
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Istotna zmiana w rozplanowaniu i lokalizacji tynieckich ogrodów dokonała się w latach 80. XVIII w. Opat Florian Janowski, podejmując 
po wojnie odbudowę kościoła i klasztoru, uporządkował jednocześnie przyległe doń tereny. Po zniwelowaniu części pozostałych po konfede-
ratach fortyfi kacji ziemnych, w miejsce spalonych starych sadów i upraw, zaplanował nowy, rozległy ogród usytuowany jednak nie po pół-
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W początkach XIX w. Kazimierz Girtler opisywał ogród następująco (1809): „Pod klasztorem na dole był ogród, przy nim szklarnia, a pod 
górą, na której na skale stał klasztor i kościół, od strony południowej długim rzędem ustawione były w ogromnych cebrach drzewa cytry-
nowe, pomarańczowe i fi gowe”. Po paru latach ten sam autor wspominał: „Sprowadził ojciec z Tyńca sześć drzew cytrynowych, jakie miał 
od lat paru podarowane przez księży benedyktynów, których zgromadzenie po 1815 roku zostało rozwiązane. (...) Skoro już przed supresją 
bieda wielka była w bogatym niegdyś Tyńcu, wyprzedawali oranżerię księża. Wtedy to w upominku darowali ojcu sześć ogromnych drzew 
cytrynowych. Były to wiekowe egzemplarze. W Krakowie przez parę lat ślicznie kwitły i nawet owoce miały”. 



ZAŁOŻENIA DO REWALORYZACJI OGRODÓW KLASZTORNYCH
OPACTWA TYNIECKIEGO

Beata J. Gawryszewska, Maja Skibińska, Wojciech Podstolski

Bezcenną wartością ogrodów tynieckich jest możliwość ich zrealizowania i utrzymywania w taki sposób, aby dawały 
świadectwo nie tylko zabytkowej formy, ale poprzez dobór roślin i sposób użytkowania, tradycji życia zakonnego. Sfor-
mułowane w formie roboczego szkicu założenia miały na celu:
ochronę jedynej zachowanej wartości założenia tynieckiego, czyli walorów jego położenia z szerokim przedpolem umoż-
liwiającym daleki wgląd w krajobraz; pokazanie bogatej historii opactwa poprzez opracowanie koncepcji różniących się 
od siebie kompozycyjnie, osobnych ogrodów, przedstawiających rożne epoki i style w sztuce ogrodowej; zachowanie daw-
nych ich atutów tj. uprawy drzew owocowych, warzyw i winorośli; dobór roślin, materiałów i form ogrodowych zapew-
niający wizerunek kojarzący się z codziennym życiem klasztoru; umożliwienia prowadzenia w ogrodach trzech równo-
ległych ścieżek edukacyjnych, związanych z historią opactwa, życiem klasztornym i sztuką fortyfi kacji w XVIII wieku, 
w czasach konfederacji barskiej.
Próbując zachować charakter zmieniającego się przez ostatnie trzy stulecia „ogrodu domowego” zaczęliśmy od wyróż-
nienia poszczególnych jego części, których istnienie zawdzięczamy właśnie historii opactwa.
Są to: 1. Ogród górny, najstarszy, przylegający do murów opactwa, o charakterze „barokowym”; 1a. „Wirydarzyk” przy 
wyjściu z klauzury (współczesne wnętrze ogrodowe, wynikające z potrzeby odizolowania części klauzurowej od części 
przeznaczonej do zwiedzania); 1b. Przejście do ogrodu górnego i placyku z kwiatonami; 1c. Umocnienia konfederac-
kie (w większości nieistniejące, proponujemy pokazać je w terenie za pomocą ciągu żywopłotów i linii oświetlenia); 2. 
Ogród średni, dwudziestowieczny, o charakterze promenady z kolekcją drzew ozdobnych i kwitnących krzewów; 2a. 
Ogródek rekreacyjny „na skale” (punkt widokowy na malowniczą dolinę Wisły, w części klauzurowej klasztoru, w ogro-
dzie rekreacyjnym mnichów); 2b. Wnętrza ogrodowe przy basztach ( w ogrodzie rekreacyjnym mnichów); 3.Sad z furtą 
(o charakterze „renesansowym”); 3a. Ogród lawendowy przy furcie (część rekreacyjna dla zwiedzających, rabaty ziołowe 
i ozdobne); 3b. Kolekcja drzewek i krzewów owocowych pod murem; 4. Warzywnik i pole uprawne z glorietami i cienni-
kiem (część użytkowana w XX poł. XX wieku, aby nadać jej formę ogrodu kwaterowego, jak sugerują dokumenty histo-
ryczne, sugerujemy podział na ortogonalne części z nasadzeniami łatwych w uprawie roślin jednorocznych i warzyw tylko 
w celach dekoracyjnych); 5. Łąka (najniższa część ogrodu, prawdopodobnie w XVII wieku były tam grabowe boskiety). 
Ze względu na konieczność zarezerwowania miejsca rekreacji i zachowanie widoku na okoliczne wzgórza postulujemy 
zachowanie terenu w formie łąki, w której za pomocą zwykłej kosiarki można wyciąć i pokazać rysunek historycznego 
układu boskietów) Jest to również miejsce na postulowaną przez ojców kolekcję krzewów ozdobnych do ikebany; 6. Fosa 
(prawdopodobnie droga pomiędzy murami klasztoru, wybudowana w celach strategicznych w okresie walk konfederacji 
barskiej; 7. Skwer z krzyżem; 8. Aleja lipowa; 9. Wirydarz; 10. Dziedziniec gospodarczy; 11. Dziedziniec główny; 12. 
Skarpy wniesienia, na którym stoi klasztor. 
Dla wymienionych ogrodów i wnętrz ogrodowych opracowaliśmy wytyczne projektowe dotyczące charakteru miejsca i 
planowanych zmian, proponowanych rodzajów roślin, materiałów i urządzeń oraz nawierzchni. 


