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1. Wstęp

N

auki teologiczne zmierzające do coraz głębszego poznania Biblii korzystają
z wielu dziedzin nauki, które pomagają w tłumaczeniu Pisma Świętego z
języków oryginalnych i poznania warunków historycznych, politycznych i społecznych, w jakich powstawała Biblia. Wśród nauk przyrodniczych przydatna jest
również botanika. Rośliny są najbardziej powszechnym elementem środowiska, w
którym człowiek żyje od zarania dziejów ludzkości, a więc na przestrzeni historycznej, a także w życiu każdej jednostki. Przyroda ze swymi elementami składowymi,
w tym roślinami, tak wszechobecna i prawie niezmienna jest odczytywana przez
ludzi różnych epok historycznych ciągle w inny sposób. Roślinom nadaje się nowe
znaczenia, funkcje estetyczne i symboliczne. Wszystkie te wątki dotyczą też Biblii,
dzieła literackiego napisanego w konkretnym czasie, przez ludzi określonego kręgu
kulturowego, posługujących się językiem potocznym i przedstawiających zjawiska
przyrodnicze w taki sposób, w jaki je postrzegali i jak rozumieli1. Człowiek społeczeństwa plemiennego, okresu kiedy powstawała Biblia, czuł się wkomponowany
w przyrodę i był jednym z jej elementów2.
Gatunek roślin w Biblii określa się na podstawie cech opisanych w tekście albo
na podstawie kontekstu, w którym występują trudne do identyfikacji gatunki. Przyroda stanowi scenerię wielu wydarzeń opisanych zarówno w Starym jak i Nowym
Testamencie, a niektóre rośliny są tematem wielu przypowieści Jezusa. Tematyka
przyrodnicza, pojawiająca się w literaturze choć bardzo ważna i interesująca, jest
mało zauważalna i niedoceniana w badaniach3. Najczęściej rośliny analizuje się jako
symbol, artystyczną kreację lub alegorię, zapominając o celu i przyczynie, dla którego
dany motyw roślinny został wprowadzony.
Szersze analizy wielu fragmentów Pisma Świętego związanych z roślinami
pozwolą na lepsze zrozumienie treści teologicznych nie tylko szerokim kręgom
czytelników, ale również teologom. Obserwuje się bowiem coraz większe zainteresowanie Biblią wśród ludzi, którzy chociaż nie związani z nią w sposób naukowy,
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żyją jej treściami i pragną je lepiej poznać4. To poznawanie odbywa się różnymi
sposobami. W Ameryce Północnej i krajach Europy Zachodniej częstym zjawiskiem
jest łączenie czynnego odpoczynku z różnego rodzaju pasjami. Właściciele dużych
kompleksów zieleni służących wypoczynkowi urządzają kolekcje i ogrody, które
zwiększają atrakcyjność parków i lepiej służą szerokiej publiczności. Jednym z takich
działań jest zakładanie ogrodów biblijnych w parkach lub kolekcji roślin biblijnych
w ogrodach botanicznych.
1.1. Księga Biblii
Biblia to zbiór ksiąg, który narastał stopniowo od X w. przed Chrystusem do
końca I w. po Chrystusie. Nazwa pochodzi od greckiego słowa βίβλος (biblos). Grecy
nazywali tak zwój papirusu, sprowadzany z Egiptu. Nazwę tę nadali od fenickiego
portu Biblos, gdzie następował rozładunek sprowadzanego materiału piśmiennego 5.
Jak widać nawet samo słowo Biblia ma związek z trzciną papirusową, a więc
rośliną tak bardzo ważną w starożytnym świecie. Kiedy upowszechnił się język
łaciński w zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego (od III wieku), nazwę Biblia zaczęto rozumieć jako rzeczownik rodzaju żeńskiego, liczby pojedynczej tj. biblia, -ae.
Z łaciny nazwę tę przyjęły języki nowożytne np.: the Bible, die Bibel, la Bible, Biblia
i oznaczają one zarówno Stary jak i Nowy Testament.
Oprócz terminu Biblia w Kościele jest używane określenie Pismo Święte. Wywodzi się ono od słowa γραφε (grafe), często używanego w Nowym Testamencie dla
określenia Biblii w liczbie pojedynczej (por. J 13,18; 19,28) lub liczbie mnogiej (por.
Mt 21,42). W językach nowożytnych oba określenia stosuje się zamiennie.
Religie przyjmujące Biblię uważają ją za księgę natchnioną, to oznacza, że
wierzy się, iż została spisana przez ludzi, ale pod natchnieniem Bożym. Poszczególne księgi Biblii spisane były w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim.
Obecny tekst Biblii był poprzedzony przekazem ustnym, a następnie redagowany
przez ostatecznego autora lub autorów danej księgi.
1.2. Rośliny biblijne i ogród roślin biblijnych
Rośliny biblijne to gatunki występujące na kartach Pisma Świętego zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Określenie wszystkich gatunków roślin
występujących w Biblii nie jest łatwe. Pracują nad tym botanicy z różnych krajów
świata od bardzo dawna. Problem poprawnego tłumaczenia terminów roślinnych
w Biblii dostrzegli uczeni w XVIII wieku. Autorem jednego z pierwszych dzieł z
zakresu „botaniki biblijnej” był nauczyciel K. Linneusza Olof Celsius (1670-1756),
który opracował Hierobotanicom sive De plantis Sacre Scripturae dissertationes
breves (tom 1-2), w latach 1745-1747. Król szwedzki w 1773 roku powołał Karola
Linneusza do szwedzkiego Komitetu Rewizji Biblii, a ten przy pomocy swych
wysłanników: P. Forsscala, F. Hasselquista i wielu innych opracował listę identyfikacji
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zwierząt i roślin z Księgi Rodzaju. Forsscal brał udział też w ekspedycji króla Danii
Fryderyka V, który badał florę i faunę do duńskiego przekładu Biblii6. Największe
zasługi w tamtym czasie oddał E. Boissier, którego dzieło Flora orientalis stanowi
ciągle najdokładniejsze źródło wiedzy dotyczącej flory ziemi biblijnej7.
Na świecie powstały ogrody, w których zgromadzono niektóre rośliny występujące w Biblii. Próby tworzenia takich ogrodów miały miejsce na wszystkich
kontynentach. Wykazał to N. Hepper w publikacji Planting a Bible garden z 1994
roku, gdzie informuje o takich ogrodach w Australii, Południowej Afryce, Wielkiej
Brytanii, Holandii, Włoszech, Izraelu i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Nazwy oficjalne istniejących ogrodów tego typu brzmią: The Biblical Garden, Biblical
Botanical Garden, Pflanzen der Bibel. Nie są to ogrody rajskie, projektowane według
opisu raju z pierwszych stron Pisma Świętego, ani też rekonstrukcje ogrodów wspominanych w Biblii, jak na przykład ogrodu Salomona czy też ogrodów starożytnych
Persji zwanych „ogrodami rajskimi”8. Układ kompozycyjny każdego z ogrodów jest
odmienny, zależny od położenia geograficznego, funkcji, dysponowanej powierzchni
i inwencji projektantów i użytkowników.
1.3. Warunki naturalne występowania roślin biblijnych
Rośliny biblijne choć pochodzą z niewielkiego terenu Palestyny obejmującej
25 tys. km2, to należą do kilku stref roślinności. Na terenie Ziemi Świętej występuje
około 2700 gatunków9. Są wśród nich przedstawiciele strefy śródziemnomorskiej,
irano-turańskiej (stepów), sacharyjsko-arabskiej (pustynnej) i sudańsko-zambezyjskiej
(tropikalnej)10. Oprócz roślin pochodzących z terenów Ziemi Świętej, Biblia wymienia
gatunki importowane i do nich należą przede wszystkim przedstawiciele tropikalnej
flory Indochin i Arabii11.
Strefa regionu śródziemnomorskiego obejmuje obok Palestyny również Egipt,
gdzie rozgrywały się pewne wątki biblijne. Cechuje się chłodną i wilgotną zimą
oraz gorącym i suchym latem12. Temperatura zimą nie spada poniżej 50C. Typowa
roślinność tego regionu to lasy laurokształtne, wśród których przeważają niskie
wieczniezielone krzewy i drzewa13. Należą tu: Ceratonia siliqua, Cistus creticus,
Laurus nobilis, Myrtus communis, Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, Quercus
calliprinos, Sarcopoterium spinosum, Styrax officinalis, a z roślin zielnych: Orchis, Ornithogalum narbonense, Ranunculus asiaticus, Ruta chalepensis i Salvia
judaica14. Od działu wód koło Jerozolimy rozciąga się strefa irańsko-turańska, sucha
z karłowymi krzewami, roślinami cebulowymi i jednorocznymi15, dochodzi ona daleko na wschód aż po Iran16. Są to tereny typowo pasterskie i nie wykorzystywane
rolniczo, poza dolinami wokół rzek lub wadi17. Roślinność typowa dla tych obszarów
to: Alcea setosa, Centaurea iberica, Colchicum, Convolvulus, Crocus, Cyclamen
coum, Ephedra alata, Erodium, Lavatera, Limonium lobatum, Linaria haelave,
Pistacia atlantica, Reichardia tingitana, Tulipa agenensis, Tulipa systola, Ziziphus
lotus, Ziziphus spina-christi, Zygophyllum dumosum18.
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Strefa saharyjsko-arabska obejmuje tereny od Morza Martwego na wschód,
zachód i południe. Są to pustynie, na których spotyka się oazy ze źródłami słodkiej
wody. Klimat jest tam gorący i suchy19. Roślinami typowymi dla tych terenów jest
Anabasis articulata, Artemisia herba-alba, Atriplex, Cistanche tubulosa, Haloxylon persicum, Hammada scoparia, Ochradenus baccatus, Retama raetam,
Salicornia, Suadea, Tamarix aphylla, Thymelaea hirsuta i Zygophyllum dumosus20. Wiele miejsc jest mocno zasolonych z powodu występowania słonych źródeł
przy nieprzepuszczalnym podłożu i wysokim poziomie wód gruntowych. Na salinach,
które głównie występują w Dolinie Arava rosną, Tamarix, Suadea, Salsola21.
Strefa tropikalna, sudańsko-zambezyjska, cechująca się wysoką wilgotnością
i temperaturą, na terenie Palestyny obejmuje głównie Dolinę Jordanu, Dolinę Arava i rozsiane punktowo oazy na terenie pustyń. Występuje tam około dwanaście gatunków
drzew tropikalnych, które głównie rosną przy ujściu rzek. Gatunkami typowymi są:
Acacia raddiana wraz ze swym pasożytem Loranthus acaciae, Balanites, Calotropis procera, Ceratonia siliqua, Moringa, Salvadora, Zilla spinosa. W łożyskach
rzek okresowych rosną: Abutilon, Capparis, Cassia, Cymbopogon, Hibiscus i
Lavenda22.
1.4. Cel zakładania ogrodów roślin biblijnych
C. Lerner23 wyraża przekonanie, że opis roślin biblijnych, a tym bardziej żywe
eksponaty, pozwolą współczesnemu człowiekowi na lepsze zrozumienie treści Biblii.
Zwraca uwagę, że odległość Ziemi Świętej w stosunku do różnych części świata
nie pozwala każdemu na osobistą podróż, a dla tych, którzy tam jadą wcześniejsze
zapoznanie się z tematyką roślin przynosi duże korzyści i radość. Bez takiej wcześniejszej edukacji, podróżujący mogą odnieść wrażenie, że bananowce, pomarańcze
i eukaliptusy rosły w Palestynie również w czasach biblijnych.
A.A. Swenson24 podaje, że odkąd ludzie zaczęli przemieszczać się z miejsca na
miejsce, przenosili ze sobą rośliny i z lepszym lub gorszym skutkiem sadzili je w swoim
otoczeniu. Rośliny Ziemi Świętej stały się szczególnym obiektem zainteresowania od
czasu pielgrzymek na te tereny25. Szczególnie wyprawy Krzyżowców przyczyniły się
do uprawy roślin pochodzących z Palestyny 26.
F.N. Hepper27 uważa, że tylko wielkie ogrody botaniczne świata mogą mieć nadzieję,
że uda im się zgromadzić wszystkie lub co najmniej większość roślin występujących w Biblii. Wymienia Kew Garden w Londynie, Ogród Botaniczny w Missouri i Rezerwat
Krajobrazu Biblijnego w Neot Kedumim w Izraelu. Jednocześnie stwierdza, że istnieje
ogromna możliwość wyboru spośród wszystkich roślin biblijnych takich gatunków,
które można uprawiać w różnych krajach. Tego samego zdania jest Swenson28.
Autorzy ci donoszą o wielkich korzyściach z uprawy chociażby kilkunastu gatunków
roślin biblijnych w swoim otoczeniu. Zwracają uwagę, że jest to sposób pogłębiania
i popularyzacji treści Biblii oraz zachęcanie człowieka do pracy na roli.
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Swenson stwierdza, że ogrodnictwo jest obecnie uznane za najpopularniejsze hobby amerykańskiej rodziny. Popularne stają się zainteresowania roślinami o
specyficznym znaczeniu i uroku. Zainteresowanie to ma odzwierciedlanie również
w zakładaniu ogrodów roślin biblijnych nie tylko w pobliżu domu, ale także przy
biurach, szkołach i kościołach.

2. Charakterystyka istniejących ogrodów biblijnych
na świecie na podstawie badań ankietowych
W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych w latach 1998-2002 ustalono
położenie istniejących współcześnie ogrodów biblijnych na świecie oraz dokonano
ich charakterystyki. Oprócz ankiety w niniejszym projekcie wykorzystano różnorodne
materiały, które otrzymano od korespondentów. Główną pomoc stanowiły przewodniki po ogrodach i korespondencja29 oraz mapy, plany i ryciny.
Azjatyckie obiekty to: Rezerwat Krajobrazu Biblijnego znajdujący się na terenie
Ziemi Świętej, na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego w Izraelu, w połowie
drogi między Tel Aviv a Jerozolimą i Ogród Botaniczny z kolekcją roślin biblijnych
w Jerozolimie (ryc. 1).
Europejskie ogrody biblijne zgrupowane są w północno-zachodniej Europie (ryc. 2). Dwa z nich położone są w
Wielkiej Brytanii. Najbardziej na północ
wysunięty jest ogród w Elgin, położony
blisko wybrzeża Morza Północnego.
Drugi ogród brytyjski leży na północnozachodnim wybrzeżu wyspy, w pobliżu
Kanału Północnego, łączącego Morze
Irlandzkie z Oceanem Atlantyckim. Na
południowym wybrzeżu Irlandii w Cork
usytuowany jest trzeci ogród biblijny. W
Niemczech w Hamburgu, leżącym nad
rzeką Łabą znajduje się kolejny obiekt.
Ogrody biblijne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (ryc. 3)
zgrupowane są w pasie równoległym
do wschodniego wybrzeża lądu graniczącego z Oceanem Atlantyckim. Leży
tam sześć z siedmiu przedstawianych
ogrodów biblijnych: dwa w stanie Nowy
Ryc. 1
Jork i po jednym w Pensylwanii, WirLokalizacja
ogródów
biblijnych w Izraelu
gini, Połudnowej Karolinie i Florydzie.
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Tab. 1.

Lokalizacja ogrodów roślin biblijnych na świecie

Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 2
Lokalizacja ogródów biblijnych w Europie

Ryc.3
Lokalizacja ogródów biblijnych w Stanach Zjednoczonych
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Jeden tylko w Ojai położony jest po przeciwnej zachodniej stronie nad Oceanem
Spokojnym.
Na podstawie badań ankietowych i prowadzonej korespondencji ustalono
czas powstania ogrodów roślin biblijnych, genezę powstania niektórych z nich i ich
historię. Ankietowane ogrody zakładane były w okresie ostatnich czterdziestu pięciu
lat. Najstarszy to ogród roślin biblijnych założony przy kościele prezbiteriańskim w
Ojai w Kaliforni. Powstał on w 1957 roku, dzięki staraniom nie żyjącej od kilku lat
Mary Lapham Hunt. Autorka projektu nadzorowała i pielęgnowała ogród do końca
swego życia. Nagrała kasetę wideo, na której przedstawiła rośliny tego ogrodu, w
połączeniu z cytatami biblijnymi. Inspiracją do założenia ogrodu była praca Harolda
i Almy Moldenke z 1952 roku.
Od 1968 roku istnieje największy ogród roślin biblijnych, a właściwie Rezerwat
Krajobrazu Biblijnego, położony na terenie Izraela w Neot Kedumim. Botanicy Hanna i Efraim Hareuveni, rodzice Nogah Hareuveni, ufundowali i rozwinęli Muzeum
Biblijnej i Talmudycznej Botaniki na Górze Scopus w Jerozolimie i w 1925 roku
przekazali je Uniwersytetowi Hebrajskiemu. Muzeum to uległo zniszczeniu w czasie
wojny w 1948 roku30, ale mimo to było początkiem pomysłu stworzenia obiektu
upamiętniającego czasy powstawania Biblii. Pomysłodawcą i obecnym prezesem
placówki jest Nogah Hareuveni, który z dwudziestodwuosobowym zespołem stworzył
Rezerwat Krajobrazu Biblijnego. Dyrektorem placówki jest Helen Frankley.
W latach siedemdziesiątych XX wieku powstały trzy ogrody roślin biblijnych.
W 1970 roku w Ogrodzie Botanicznym w Hamburgu, w 1972 roku przy Katedrze
Świętego Jana w Nowym Jorku i w 1975 roku przy synagodze Temple Sinai w
Newport News koło Norfolk w Wirginii. Dwa ostatnie ogrody powstały jako upamiętnienie ważnych wydarzeń z życia ich założycieli. Ogród wokół Katedry Świętego
Jana powstał jako pamiątka śmierci dziesięcioletniej dziewczynki Barbary Foster
Vietor. Fundatorem była Sarah Larkin Loening. W 1988 roku matka zmarłej odnowiła to założenie ogrodowe. Ogród przy synagodze Temple Sinai założyli Edward i
Anna Lee Kahn po podróży do Ziemi Świętej. Do tego działania zainspirowało ich
wrażenie jakie odnieśli w czasie pobytu w Neot Kedumim w Rezerwacie Krajobrazu
Biblijnego. Po uzyskaniu zezwolenia od Zarządu Dyrektorów Temple Sinai, przystąpili
do przygotowania ziemi poprzez doprowadzenie wody, wybudowanie tarasów i już
w 1976 roku posadzili pierwsze rośliny.
W 1984 roku powstał ogród Lowe Herb Garden w Ellicottville w stanie Nowy
Jork, jako jeden z elementów dużego założenia w Nannen Arboretum służącego wypoczynkowi dzieci i dorosłych. Wśród dwunastu różnych geometrycznych ogrodów
ziołowych jest też ogród roślin biblijnych. Cały ogród ziołowy powstał jako fundacja
Artura Lowe, który chciał w ten sposób uczcić pamięć swoich przodków żyjących
od 1817 roku w Cattarangus Country.
Ogród Magnolia Plantation, wymieniony w światowym spisie historycznych
miejsc, powstał w 1676 roku. Założony został przez angielskich osadników w Południowej Karolinie w okolicy Charleston. W 1984 roku powstał tam ogród roślin
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biblijnych, jako kolejna atrakcja wśród takich założeń ogrodowych jak: ogród ziołowy, barbadoski ogród tropikalny czy ogrody bagienne będące schronieniem dzikich
ptaków i miejscem dla naturalnej roślinności bagiennej.
W 1986 roku jak wynika z ankiety powstał Biblical Botanical Garden w Pittsburgu w Pensylwanii, wokół świątyni Rodef Shalom Temple, ale stanowi on również miejsce publiczne. Założono go dzięki składkom parafian, jako pamięć o ich
bliskich zmarłych. W każdym sezonie urządza się tam wystawy, często połączone z
sympozjami, dotyczącymi różnych tematów związanych z roślinami. W 1989 roku
była to konferencja pod hasłem: „Leki i farmaceuci świata biblijnego”, na której
przedstawiano lecznicze rośliny starożytnej Mezopotamii, Egiptu i Izraela.
W maju 1995 roku rozpoczęto zakładać ogród roślin biblijnych przy klasztorze
sióstr benedyktynek w Cork w Irlandii. Założono go, aby stworzyć sobie dobre miejsce
dla modlitwy i kontemplacji. Służą temu nie tylko same rośliny Ziemi Świętej, ale
także symboliczne budowle dające wrażenie bycia blisko miejsc opisywanych w Biblii.
Ogród jest w ciągłej rozbudowie. Podstawą jego założenia była publikacja Nigela
Heppera31. W przewodniku siostry napisały, że ogród jest dla nich bardzo ważnym
miejscem symbolicznym pomagającym w zrozumieniu Pisma Świętego ze względu
na fakt, że właśnie w ogrodzie rozgrywały się pierwsze sceny opisane w Biblii.
W 1996 roku powstały trzy z ankietowanych ogrodów: w Wielkiej Brytanii w
Elgin na wybrzeżu Morza Północnego i w Girvan leżącym na zachodnim wybrzeżu
Atlantyku oraz w Winter Haven na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Ogród roślin biblijnych w Elgin wysunięty jest najbardziej na północ ze wszystkich badanych
ogrodów. Usytuowany jest w pobliżu Cooper Park i historycznej katedry, zyskując
tym wyciszenie i osłonięcie od ruchu miasta Elgin. Rośliny tam posadzone stanowią
tło dla rzeźb przedstawiających sceny z Biblii. Oprócz gatunków występujących w
Biblii posadzono tam wiele roślin ozdobnych jednorocznych i bylin, które obficie
kwitną i czynią ogród niezwykle kolorowym.
Ogród w Girvan – Veritas Nursery, jest szkółką, w której Craig B. Jamieson
uprawia rośliny biblijne na sprzedaż32. Co roku powiększa swój katalog z ofertą nowych gatunków. Od 1999 roku Veritas Nursery oferuje również drugą grupę roślin,
wyróżniającą się zapachem.
Ogród w Winter Haven na Florydzie powstał również w 1996 roku na terenie
dużego założenia ogrodowego Cypress Gardens.
Najmłodszy z ogrodów biblijnych to The Path of Bible Plants założony w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu w Jerozolimie w 1999 roku.
Dwa najczęściej wskazywane powody założenia ogrodów biblijnych na świecie
to chęć urządzenia miejsca do wypoczynku (w dziewięciu obiektach) i przybliżenie
treści Biblii (w ośmiu przypadkach). Zamiar służenia pomocą w badaniach naukowych
nad roślinami biblijnymi deklaruje sześć ogrodów: w Neot Kedumim, Ojai, Newport
News i Pittsburgu. Tylko dwa ogrody nastawione są na reprodukcję i sprzedaż roślin
biblijnych, obydwa z Wielkiej Brytanii. Jednym z nich jest Veritas Nursery w Girvan,
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Tab. 2.
Cel założenia ogrodów roślin biblijnych w świecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

placówka, która powstała właśnie w tym celu, drugim zaś jest ogród w Elgin. Ani jeden
użytkownik nie pozyskuje z ogrodu produktów do konsumpcji np.: ziół czy owoców.
W dwóch ankietach wskazano na inne cele założenia ogrodu. Rezerwat Krajobrazu
Biblijnego wskazał na aspekt ekologiczno-historyczny, zmierzający do utrzymania
przyrody w nie zmienionej formie od czasów biblijnych, natomiast ogród wokół katedry w Nowym Jorku podał, że celem jest uczczenie pamięci zmarłego dziecka. Wielu

Ogrody biblijne

41

Tab. 3.
Typ ogrodów roślin biblijnych w świecie

Uwaga: * ogród położony przy synagodze
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

ankietowanych zaznaczyło kilka funkcji ogrodu jednocześnie np.: wypoczynkową,
edukacyjną, naukową i kontemplacyjną. Takich obiektów jest dziewięć.
Sześć ogrodów roślin biblijnych w Cork, Lod, Mt. Pleasant, Ellicottville, Elgin
i Pittsburghu ma charakter ogrodów miejskich, gdzie może przebywać każdy w
godzinach otwarcia, podobnie jak w trzech następnych, które są częścią ogrodów
botanicznych w Hamburgu, Jerozolimie i Winter Haven. Trzy ogrody usytuowane
są wokół kościołów, jeden przy synagodze i jeden przy klasztorze. Mimo, że są wła-
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snością prywatną, to dostępne są dla chętnych odwiedzających. Ankieta wykazała,
że wśród badanych obiektów ani jeden nie jest położony przy szkole, chociaż na
planie ogrodu z Ojai widnieje budynek szkoły przykościelnej. Tylko szkółka Veritas
Nursery w Girvan jest własnością jednej osoby.
Ankietowane ogrody biblijne są bardzo zróżnicowane pod względem powierzchni jaką zajmują. Siedem z nich położonych jest na powierzchni mniejszej od jednego
hektara. Najmniejszy ogród o powierzchni 0,003 hektara (300 m2) znajduje się w
ogrodzie botanicznym w Hamburgu. Powierzchnie od 0,10 do 0,30 hektara posiadają
ogrody w Nowym Jorku, Winter Haven, Newport News, w Ojai i w Girvan. Nieco
ponad pół hektara, bo 6000 m2 zajmuje ogród przyklasztorny w Cork. Niewiele
powyżej jednego hektara mają dwa ogrody: w Jerozolimie i Elgin. Największym założeniem jest Rezerwat Krajobrazu Biblijnego w Neot Kedumim, który zajmuje 250
hektarów. Dwa ogrody nie udzieliły odpowiedzi na pytanie o powierzchnię obiektu.
Wiele ogrodów biblijnych występuje w dużym kompleksie zieleni i stanowi jeden z
elementów większego założenia. Ogrodami tymi są: Low Herb Garden, Magnolia
Plantation, Rodef Shalom Temple, Cypress Gardens i działy roślin biblijnych w
obydwu ogrodach botanicznych w Jerozolimie i Hamburgu.
Tabela 4 przedstawia sposób prezentacji uprawianych roślin w poszczególnych
ogrodach. Tylko w Elgin i Magnolii Plantation w Mt. Pleasant nie ma podpisów roślin
w języku łacińskim. We wszystkich ogrodach rośliny podpisano w języku ojczystym.
W jedenastu ogrodach: w Cork, Lod, Jerozolimie, Hamburgu, Mt. Pleasant, Winter
Haven, Ojai, Pittsburgu, Newport News, Nowym Jorku i Elgin wraz z nazwą rośliny
umieszczone są cytaty z Pisma Świętego z odpowiednimi skrótami ksiąg, numerów
rozdziałów i wierszy. Tylko w dwóch przypadkach: w Magnolii Plantation w Mt. Pleasant i w Elgin niektórym roślinom towarzyszą fotografie krajobrazu Ziemi Świętej.
Pięć ogrodów: w Cork, Lod, Ellicottville, Pittsburgu i Newport News posiada opracowany przewodnik po swojej posiadłości, a w Ogrodzie Botanicznym w Jerozolimie
i w Hamburgu oraz w ogrodzie przy Katedrze Świętego Jana w Nowym Jorku jest
on przygotowywany. W Veritas Nursery w Girvan jest to katalog z ofertą sprzedaży
roślin biblijnych. W Neot Kedumim w Lod, Ojai i Temple Sinai w Newport News do
dyspozycji zwiedzających są dostępne przewodniki na taśmie magnetofonowej. W
sześciu ogrodach w Cork, Lod, Ojai, Pittsburgu, Newport News i Nowym Jorku jest
zatrudniony człowiek, który oprowadza zwiedzających, przy katedrze w Nowym Jorku
rolę tę pełni w razie potrzeby ogrodnik. W żadnym ogrodzie nie ma przystosowania
do zwiedzania go przez osoby niedowidzące i nie ma podpisów w języku Braille’a.
Nigdzie nie skorzystano też z ekspozycji fotografii roślin ze stanowisk naturalnych.
Jedynie ośrodek w Elgin korzysta z prezentacji w formie kart zielnikowych.
W sześciu ogrodach: w Cork, Lod, Jerozolimie,Winter Haven, Ojai i Newport
News wszystkie posiadane rośliny rosną na stałe w gruncie. Najwięcej roślin zimowanych w szklarni i wynoszonych w okresie lata na zewnątrz posiada ogród w Elgin,
najdalej wysunięty na północ, na 580 szerokości geograficznej północnej. Rośliny
te stanowią 25% wszystkich eksponatów. Podobnie dzieje się w Ogrodzie Botanicz-
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Tab. 4.
Sposób prezentacji roślin biblijnych, uprawianych w badanych ogrodach na świecie

Uwaga: * przewodnik w opracowaniu; ** katalog sprzedaży.
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

nym w Hamburgu, gdzie z 20% roślin postępuje się tak jak w Elgin. Hamburg leży
na 54o szerokości geograficznej północnej. Po 10% roślin zimuje w szklarniach w
ogrodach przy Katedrze Świętego Jana w Nowym Jorku i w Magnolia Plantation w
Mt. Pleasant. Znikoma ich ilość 2% przechowywana jest zimą w pomieszczeniach
w Low Herb Garden w Ellicottville.
Tylko jeden ogród, w Elgin, posiada rośliny również na kartach zielnikowych.
50% prezentowanych gatunków roślin biblijnych eksponowanych jest w postaci
zielników. Żaden ogród nie posiada na stałe kolekcji w oranżerii. W ogrodzie w Ojai
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Tab. 5.
Metody przedstawiania roślin ogrodów biblijnych

Uwaga: * w słoikach eksponowane są nasiona zbóż, przyprawy korzenne, orzechy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

eksponuje się w słoikach orzechy, ziarna zbóż i przyprawy korzenne. Ogród Veritas
Nursery z Girvan nie odpowiedział na to pytanie.
W sześciu ogrodach wyszczególniono tematy biblijne, a także w sześciu brak
takiego rozwiązania, ogród w Jerozolimie nie dał odpowiedzi na to pytanie. Najwię-

Ogrody biblijne

45

Tab. 6.
Tematy biblijne prezentowane w poszczególnych ogrodach roślin biblijnych na świecie
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Tab. 6.
Tematy biblijne prezentowane w poszczególnych ogrodach roślin biblijnych na świecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety oraz Biblii Tysiąclecia33 i Konkordancji
biblijnej do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu Biblii Tysiąclecia34.

cej – czternaście tematów biblijnych przedstawiono w Neot Kedumim, a najmniej w
dwóch ogrodach: w Mt. Pleasant dwa, a w Hamburgu trzy. Ogród w Elgin przedstawia
osiem scen biblijnych, w Cork wyodrębniono ich siedem, a w Pittsburgu pięć.
2.1. Organizacja i funkcjonowanie ogrodów biblijnych na świecie
Jak wynika z tabeli 7 liczba osób odwiedzających ogrody roślin biblijnych jest
bardzo różna i waha się od 850 tysięcy do 100 osób w ciągu roku. Duże założenia
ogrodowe, w których rośliny biblijne stanowią tylko pewien dział, cieszą się dużym
zainteresowaniem w każdym kraju, zarówno w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej jak i w Izraelu, Niemczech i Anglii. Należą tu ogrody botaniczne, parki i
większe ogrody miejskie. Ogrody przy świątyniach odwiedza mniejsza liczba osób
i waha się od dwóch tysięcy w Rodef Shalom Biblical Garden w Pittsburgu do stu
osób w Biblical Garden w Ojai. Wśród ogrodów w USA, gdzie występuje najwięcej
tego rodzaju założeń ogrodowych, są placówki odwiedzane przez kilkadziesiąt tysięcy
osób rocznie i takie, z których korzysta sto do dwustu użytkowników.
Bardzo wyraźnie zaznacza się różnica w strukturze wiekowej ludzi odwiedzających ogrody botaniczne i duże parki, a tymi którzy przebywają w ogrodach przyświątynnych. Najbardziej jaskrawym przykładem jest ogród przy synagodze Temple
Sinai w Newport News, gdzie liczbę młodych ludzi szacuje się na 1%. Również w
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Tab. 7.
Liczba osób odwiedzających ogrody roślin biblijnych na świecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

ogrodach przy innych świątyniach przewagę stanowią ludzie dorośli i emeryci, 85%
przy katedrze Świętego Jana w Nowym Jorku, 75% w ogrodzie w Ojai.
Osiem ogrodów zatrudnia na stałe pracowników do pielęgnacji ogrodu. Liczba
ogrodników wynosi trzydziestu pięciu w Cypress Gardens w Winter Haven, dwanaście
w Neot Kedumim w Lod, siedmiu w Magnolia Plantation w Mt. Pleasant, po trzech
w Cork i Jerozolimie, półtora etatu w Rodef Shalom w Pittsburgu i po jednym w
Nowym Jorku i Hamburgu. Trzy ogrody bazują tylko na pracy wolontariuszy i są to:
Low Herb Garden w Ellicottville, Ojai i Temple Sinai w Newport News. Ogród w
Elgin korzysta z pracy praktykantów, których ilość zapewne jest zmienna. Ani jeden
z użytkowników nie zajmuje się pielęgnowaniem swojego ogrodu.
Tabela 10 przedstawia informacje dotyczące finansowania założenia ogrodów
biblijnych. Siedem z trzynastu ankietowanych ogrodów założono z funduszy ich właścicieli i jednocześnie użytkowników. Są to ogrody w: Cork, Jerozolimie, Hamburgu,
Mt. Pleasant, Winter Haven, Pittsburgu i Girvan. Wśród nich tylko ogród w Cork
korzystał dodatkowo z pomocy sponsorów. Tylko jedno założenie, Neot Kedumim
w Lod było finansowane przez rząd i inne źródła. Władze miasta uczestniczyły w
dofinansowaniu jednego ogrodu w Elgin, który dodatkowo korzystał jeszcze z datków
sponsorów, towarzystwa naukowego oraz innych instytucji. Obiekty w Ojai, Lowe
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Tab. 8.
Rozkład wiekowy osób zwiedzających ogrody roślin biblijnych na świecie

Uwaga: * wśród odwiedzających są wszystkie grupy wiekowe ludzi, lecz ankietowanym
trudno określić ich procentowy udział
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

Herb Garden w Ellicotville i Temple Sinai w Newport News powstawały wyłącznie
dzięki ofiarodawcom. Zaś ogród obok katedry Świętego Jana w Nowym Jorku sfinansowała tylko jedna osoba prywatna.
Obecnie na utrzymanie ogrodów składa się wiele źródeł finansowych. Tylko
ogród w Hamburgu utrzymuje się ze środków własnych, a Cypress Gardens w Winter Haven ze sprzedaży biletów. Dwa ogrody: Rodef Shalom w Pittsburgu i w Ojai
funkcjonują wyłącznie dzięki darowiznom. Obydwa założenia ogrodowe w Izraelu
mają po sześć różnych źródeł finansowania. W przypadku Rezerwatu Krajobrazu
Biblijnego w Neot Kedumim w Lod są to środki własne, dotacja rządu, darowizny,
granty naukowe, bilety wstępu i publikacje. Natomiast ogród botaniczny w Jerozolimie
korzysta z dotacji miasta i uniwersytetu, po 30% z każdej tej instytucji, a ponadto z
biletów wstępu, środków własnych, dotacji rządu i innych darowizn. Cztery źródła
utrzymania posiada ogród w Cork, są to środki własne, dotacja rządu, darowizny i
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Tab. 9.
Organizacja pielęgnacji ogrodów roślin biblijnych na świecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

inne. Trzema drogami zdobywa środki ogród Magnolia Plantation w Mt. Pleasant,
udostępniając ogród dla organizacji różnych imprez kulturalnych, sprzedaży biletów i
z innych źródeł. Trzy ogrody: Temple Sinai w Newport News, przy Katedrze Świętego
Jana w Nowym Jorku i w Elgin istnieją dzięki sponsorom i innym funduszom. Te
inne źródła finansowania to składki osób (pokrywające nawet 90% kosztów, jak w
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Tab. 10.
Organizacja pielęgnacji ogrodów roślin biblijnych na świecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

Nweport News), które są zainteresowane istnieniem ogrodu. Przy katedrze świętego
Jana jest to Katedralna Gilda. Jeden ogród Low Herb Garden w Ellicottville zarabia
na siebie sprzedając rośliny i korzysta z darowizn, a szkółka w Girvan finansuje się
ze sprzedaży roślin. Na dwanaście ogrodów, dziewięć otrzymuje darowizny, które
zabezpieczają w różnym procencie, zwykle około 10% potrzeb. Bilety wstępu dają
dochody w czterech obiektach i dotyczy to dużych ogrodów botanicznych i rezerwatu
krajobrazu biblijnego. Rząd dotuje w trzech ogrodach: po jednym w USA, Jerozolimie i Irlandii. Miasto angażuje się tylko w jednym przypadku – w Jerozolimskim
Ogrodzie Botanicznym.
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Tab. 11.
Sposoby bieżącego utrzymania ogrodów roślin biblijnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety

3. Gatunki roślin w ogrodach biblijnych na świecie
Druga część ankiety poświęcona była badaniu doboru roślin w ogrodach roślin biblijnych na świecie. Ustalono ilość taksonów uprawianych w poszczególnych
placówkach oraz zgrupowano je w czterech kategoriach: rośliny drzewiaste iglaste,
rośliny drzewiaste liściaste, byliny i grupa roślin corocznie wysiewanych lub wysadzanych do gruntu.
Liczbę taksonów uzyskano przez policzenie roślin w katalogach, przewodnikach
i spisach roślin przysłanych przez ankietowane ogrody. Listy tych roślin były uaktualnione, poprzez skreślenia, dopiski i wyjaśnienia ze strony wypełniających ankiety.
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Informowano także o zamierzeniach na przyszły sezon. Podział na rośliny iglaste,
drzewiaste liściaste, byliny i rośliny coroczne wysiewane lub wysadzane dokonano
na podstawie ogólnie przyjętej wiedzy ogrodniczej.
Rezerwat Neot Kedumim w Lod posiada ponad 2500 gatunków flory palestyńskiej, a wśród nich gatunki zaliczane do roślin biblijnych. Najbogatszą kolekcję
taksonów biblijnych, poza Izraelem, posiada ogród Temple Sinai w Newport News,
gdzie panuje podobny do Ziemi Świętej klimat. W ogrodzie tym rośnie 115 gatunków.
Blisko 100 gatunków rośnie w dwóch ogrodach: w Pittsburgu i w Elgin. Najmniej, bo
tylko 13 gatunków rośnie w Lowe Herb Garden. W trzech ogrodach: Biblical Garden

Tab. 12.
Liczba taksonów roślin biblijnych w ogrodach na świecie z podziałem na grupy

Uwaga: * zbiór roślin z całego regionu geograficznego, a nie tylko gatunków biblijnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety
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w Ojai, Winter Haven i Girvan uprawia się około 30 gaunków roślin biblijnych. W
trzech ogrodach: w Cork, Mt. Pleasant i Nowym Jorku znajduje się po około 65
gatunków roślin biblijnych. Ogrody Botaniczne z Hamburga i Jerozolimy nie dały
wykazu uprawianych przez nie gatunków roślin biblijnych.
We wszystkich ogrodach uprawia się tylko trzy lub cztery gatunki roślin drzewiastych iglastych. W trzech ogrodach: w Girvan, Nowym Jorku i Winter Haven
uprawia się poniżej 20 gatunków drzewiastych roślin liściastych, a w 6 ogrodach:
w Cork, Mt. Pleasant, Ojai, Pittsburgu, Newport News i Elgin ponad 20 gaunków.
Najwięcej roślin drzewiastych liściastych rośnie w ogrodzie w Newport News, bo aż
39 gatunków. W ogrodzie w Ellicottville nie rosną rośliny drzewiaste, ani iglaste,
ani liściaste. W ogrodzie Newport News rośnie też najwięcej bylin – 48 gatunków.
38 gatunków bylin posadzono w ogrodzie w Pittsburgu, 35 w Nowym Jorku i 31
w Elgin. W ogrodzie w Cork rośnie 21 gatunków, 18 w Mt. Pleasant. Około 10
gatunków trwałych roślin zielnych posadzono w ogrodach w Ellicottville, Winter
Haven, Ojai i Girvan.
Roślin rocznych nie uprawia się w Ojai i w szkółce roślin biblijnych w Girvan.
Najwięcej roślin zielnych wysiewanych lub wysadzanych co roku znajduje się w
ogrodzie w Pittsburgu, jest ich tam 27 gatunków, w Elgin 26 i w Newport News 24.
Kilkanaście gatunków mają trzy ogrody: w Cork, Mt. Pleasant i w Nowym Jorku, a
poniżej dziesięciu w Winter Haven i Ellicottville.
3.1. Kryteria doboru roślin w ogrodach
Przy zakładaniu ogrodów biblijnych na świecie podstawą doboru gatunków
była Biblia. Rezerwat Krajobrazu Biblijnego w Neot Kedumim urządzany był na
podstawie Biblii i Talmudu. Dla wielu twórców, oprócz Biblii, pomocną była publikacja Moldenke35. Z tego źródła zaczerpnęła informacje Mary Hunt – założycielka
najstarszego z opisywanych ogrodów – w Ojai i twórcy ogrodu Rodef Shalom, Irene i
Walter Jakob, którzy korzystali również z publikacji Zohary’ego36. Projektant ogrodu
w Elgin wzorował się wyłącznie na pracy Zohary’ego37. Siostry benedyktynki z Cork
korzystały z publikacji Heppera38. Właściciele pozostałych obiektów nie podali źródeł
na podstawie, których urządzali swoje ogrody.
Nadesłany materiał badawczy dotyczący doboru roślin w ogrodach biblijnych
był na różnym poziomie dokładności nazw taksonów. Część respondentów z: Lowe
Herb Garden, Rodef Shalom Biblical Garden, Temple Sinai Biblical Garden i Veritas
Nursery przysłała poprawną pod względem nazewnictwa listę roślin. Inne placówki:
Cork Biblical Garden, Cypress Garden i Biblical Garden w Elgin dostarczyły listę
roślin, w której nazwy naukowe przeplatały się z nazwami w języku ojczystym.
Ogrody Magnolia Plantation i w Ojai posiadają wykaz roślin tylko w języku narodowym. Dysponując tylko nazwami w języku angielskim, w wielu przypadkach
identyfikację taksonu doprowadzono tylko do nazwy rodzaju, a w przypadkach,
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gdy do rodzaju należy jeden gatunek jak np. Myrtus communis, podawano nazwę
gatunku. Wykaz taksonów z każdego ogrodu porównano z listą gatunków uznanych
przez współczesnych badaczy flory biblijnej, co pozwoliło ocenić poziom wierności
w odtwarzaniu prawidłowych roślin i częstotliwość występowania poszczególnych
gatunków w badanych ogrodach. Tej czynności badawczej poddano 11 obiektów,
gdyż ogrody botaniczne w Jerozolimie i Hamburgu nie dostarczyły wykazu roślin w
swoich kolekcjach.
3.2. Występowanie taksonów zgodnych z listą gatunków biblijnych
W ogrodach biblijnych posadzono od trzech do pięciu gatunków roślin drzewiastych iglastych na ogólną liczbę sześciu rodzajów wskazanych przez badania naukowe.
Spośród roślin drzewiastych iglastych najczęściej uprawiany jest cedr, w pięciu ogrodach rośnie cedr libański, a w czterech gatunki zastępcze: cedr atlantycki lub cedr
himalajski. Osiem obiektów uprawia sosnę alepską lub jej zastępcze gatunki: sosnę
pospolitą i górską. Cyprys wieczniezielony rośnie w siedmiu ogrodach. Uprawiane
gatunki jałowców w dwóch obiektach są zgodne z wykazem roślin biblijnych, a w
pięciu rosną gatunki zastępcze: jałowiec pospolity, chiński i sabiński.
Najczęściej uprawianym gatunkiem z roślin drzewiastych liściastych jest granat właściwy (Punica granatum), rośnie on w dziesięciu ogrodach. W dziewięciu
obiektach uprawia się: figę pospolitą, daktylowiec właściwy, winorośl właściwą, mirt
zwyczajny i wawrzyn szlachetny. Są to gatunki często powtarzające się w Piśmie
Świętym i łatwe do uprawy kubłowej w warunkach chłodniejszego klimatu.
W ośmiu ogrodach uprawia się bukszpan wieczniezielony lub inne jego gatunki, najczęściej w formie strzyżonych żywopłotów, a w siedmiu: oliwkę europejską,
topolę białą, wierzbę białą oraz różne gatunki i odmiany szczodrzeńca - Cytisus,
który jest spokrewniony z janowcem rosnącym w Palestynie Retama raetam. W
sześciu obiektach uprawia się judaszowca południowego lub jego gatunki zastępcze:
grujecznik japoński i judaszowiec amerykański. Również w sześciu ośrodkach rośnie
bluszcz pospolity, migdałowiec pospolity i oleander pospolity. W pięciu ogrodach
uprawia się czystek szary, morelę pospolitą, orzech włoski oraz różne gatunki akacji,
balsamowca i jabłoni. Figowiec sykomor i styrak lekarski rosną w czterech ogrodach,
a cynamonowiec cejloński i wonny, dąb kermesowy, jeżyna krwista, kalina wieczniezielona, kapary cierniste, morwa czarna i oliwnik wąskolistny w trzech obiektach. W
dwóch ogrodach rośnie trzynaście gatunków roślin drzewiastych liściastych: cedrat,
czystek szałwiolistny, dąb ostrolistny, hurma hebanowa, kolcowój europejski, kolibło
egipskie, lawsonia bezbronna, łoboda solniskowa, morwa biała, pistacja kleista, platan, róża fenicka i szarańczyn strąkowy. Następujące gatunki rosną tylko w jednym
ogrodzie: czystek laurolistny, dwukolczak śródziemnomorski, jesion syryjski, jeżyna
wiązolistna, Calycotome villosa, mleczara wyniosła, myszopłoch kolczasty, pistacia
atlantycka, pistacia palaestyńska, pistacia właściwa, róża dzika i strączyniec senna.
Spośród bylin uznanych za gatunki biblijne we wszystkich ogrodach uprawia się
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czterdzieści dwa gatunki. Najczęściej uprawianą byliną w ogrodach biblijnych jest
narcyz wielokwiatowy, uznany za różę Szaronu z Księgi Pieśń nad Pieśniami 2,1,
rośnie on w ośmiu obiektach. W siedmiu ogrodach posadzono: różne gatunki bylicy,
malwy, mięty, szałwi i tulipanów oraz zawilec wieńcowy. Hyzop biblijny, jak nazwano
w Biblii majeran krzewiasty, odmiany krokusów, lilia biała i ruta zwyczajna rosną w
sześciu ogrodach. Pięć ogrodów uprawia różne gatunki aloesu, cibory, grzybieni i
kosaciec żółty, a cztery – cykorię podróżnik, jaskier azjatycki, różne gatunki mikołajka, mniszek lekarski i trzcinę pospolitą. Ponad dziesięć taksonów uprawianych jest
w trzech ogrodach. Są to: gatunki akantu, pałki, przegorzanu, rumianu, szczawiu
oraz hiacynt wschodni, mandragora lekarska, oczeret jeziorny, pokrzywa zwyczajna,
śniedek baldaszkowy, trzcina laskowa i urginia morska. W dwóch ogrodach rośnie:
szczwół plamisty i tatarak zwyczajny, a bawełna indyjska, lilia chalcedońska, lulek
złocisty, mlecz zwyczajny, Nardostachys jatamansi, palczatka imbirowa, Scolymus
maculatus i trzcina cukrowa rosną tylko w pojedynczych ogrodach.
35 gatunków roślin corocznie wysiewanych lub wysadzanych uprawia się w
badanych ogrodach biblijnych. Najczęściej spotyka się różne gatunki lnu – w siedmiu ogrodach. W sześciu uprawia się: cebulę, czosnek, kolendrę i pory, a w pięciu
zboża: jęczmień i pszenicę oraz czarnuszkę, ogórek i złocień wieńcowy. Gorczyca
czarna, bób, kmin i mak polny rośnie w czterech obiektach, a koper ogrodowy,
melon, rącznik pospolity, różne gatunki sałaty i ślazu w trzech ogrodach. W dwóch
ogrodach uprawia się: cykorię endywię, kąkol polny, rokiettę siewną, rukiew wodną
i soczewicę jadalną. 11 gatunków roślin corocznie wysiewanych lub wysadzanych
rośnie tylko w pojedynczych ogrodach. Są to: arbuz zwyczajny, ciecierzyca pospolita,
gundelia Turneforta, kozieradka pospolita, ostropest plamisty, pokrzywa żegawka,
portulaka pospolita, proso zwyczajne, Reichardia tingitana, soliród krzaczasty i
sorgo murzyńskie.
3.3. Dobór roślin w ogrodach biblijnych ze względów dekoracyjnych
i klimatycznych
W ogrodach biblijnych na świecie oprócz taksonów uznanych przez naukę za
gatunki występujące w Biblii, posadzono wiele roślin, które spełniają rolę dekoracyjną dzięki obfitości swych kwiatów lub ze względu na dekoracyjne liście. W trzech
ogrodach: w Temple, Nowym Jorku i Elgin rosną Cytisus sp. lub Genista sp., które
są gatunkami szczodrzeńca lub janowca i odzwierciedlają wygląd janowca rosnącego
w Palestynie Retama raetam. Ze względu na warunki klimatyczne krajów Europy i
Ameryki Północnej, a także bliskiego pokrewieństwa tych roślin, sadzenie ich jest w
pełni uzasadnione39. Podobnie ślaz, ślazówka i ketmia syryjska sadzone są zamiast
malwy pospolitej. W celach dekoracyjnych, a jednocześnie jako przedstawiciele lilii
polnych z Biblii, uprawia się wiele roślin cebulowych i zielnych ozdobnych z kwiatów, dla których tereny Ziemii Świętej są naturalnym stanowiskiem występowania.
Najczęściej sadzi się sternbergię i zimowit oraz cebulice, cyklameny, czosnki ozdobne,
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jaskry, narcyzy, szafirki i tulipany, a także bodziszki i storczyki. W czterech ogrodach,
ze względów dekoracyjnych, posadzono krzewy róż szlachetnych.
W niektórych ogrodach użyto wielu gatunków roślin jednorocznych obficie
kwitnących dla przedstawienia pewnych symboli zaczerpniętych z Biblii. Jednym z
takich przykładów w ogrodzie w Elgin jest kompozycja tęczy jaka ukazała się Noemu
po potopie – symbol przymierza Boga z człowiekiem.
3.4. Dobór roślin w ogrodach biblijnych
oparty na symbolice chrześcijańskiej i nazwach zwyczajowych
Inną grupę roślin w ogrodach stanowią gatunki, które przez tradycję chrześcijańską wiążą się z tematem biblijnym. Są to przywrotnik, zwany potocznie w języku
angielskim pelerynką Matki Bożej, rozmaryn uważany za różę Marii, wielosił błękitny
określany drabiną Jakuba, czy też męczennica błękitna, zwana potocznie kwiatem
Pasji, czyli męki Jezusa. Nawet charakterystyczny ślad po przekwitłym kwiatostanie
na kłączu kokoryczki wonnej został dostrzeżony i nazwany pieczęcią Salomona, a
przez to umieszczony w ogrodzie biblijnym w Cork. Występowanie roślin wieczniezielonych, jak np. ostrokrzewu w ogrodzie Temple Sinai lub bluszczu w wielu obiektach
symbolizuje nieśmiertelność. Dla zobrazowania cierniowej korony Jezusa w ogrodach
przedstawia się wiele gatunków roślin ciernistych, np.: wilczomlecz powabny w
ogrodzie w Winter Haven, czy głóg w Newport News, które obrazują grozę, ale nie
mają uzasadnienia ze względu na pochodzenie z innych rejonów świata.

4. Stan wiedzy dotyczący roślin biblijnych w Polsce
Wysłano ankietę do dziesięciu Ogrodów Botanicznych w Polsce. Uzyskano
osiem odpowiedzi. Tylko jeden ogród, w Krakowie, posiada wydzielony Dział Roślin
Biblijnych. W pozostałych ogrodach nie ma takiego działu, ale wśród kolekcjonowanych roślin są gatunki występujące w Biblii. Dwa ogrody – w Poznaniu i Lublinie
– wymieniły liczbę uprawianych taksonów biblijnych, w Poznaniu jest ich około 20,
a w Lublinie 52.
Ankietowani stwierdzają, że dotychczas nie zajmowano się w ich placówkach
w sposób szczególny roślinami biblijnymi. Korespondenci Ogrodu Botanicznego z
Bydgoszczy, Poznania i z Ogrodu Botanicznego PAN z Warszawy stwierdzają, iż być
może kolekcja mogłaby powstać z posiadanych roślin, ale nie dysponują wykazem
roślin występujących w Biblii.
Ogród Botaniczny w Lublinie klasyfikuje rośliny biblijne na podstawie publikacji Heppera Pflanzen der Bibel im eigenen Garten. Schulte und Gerth z 1998
roku.
Kolekcja roślin biblijnych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie powstała w 2000 roku40. Jest ona pierwszą realizacją idei autorki
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niniejszej pracy zakładania w naszym kraju ogrodów biblijnych. Urządzona została
przez pracowników ogrodu, którym dostarczono listę gatunków opisanych w Biblii.
Jej otwarcie miało miejsce w dniu 27 czerwca, w czasie ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej sesji naukowej „Przyroda – Nauka – Kultura. Humanistyczny kontekst
nauk przyrodniczych u progu XXI wieku”. Ekspozycja roślin jest sezonowa i trwa
od końca maja do września.
Wraz z rozpoczęciem prac badawczych, autorka niniejszej pracy rozpoczęła
gromadzenie nasion roślin występujących w Biblii. Nasiona sprowadzono z ogrodów
botanicznych na świecie i wysiano w szklarni Zakładu Doświadczalnego Akademii
Rolniczej. Gatunki ciepłolubne uprawia się w dalszym ciągu w obiektach szklarniowych, a rośliny gruntowe wysadzono na kolekcji Katedry Roślin Ozdobnych Akademii
Rolniczej w Krakowie. Zgromadzono 25 gatunków roślin ciepłolubnych: Acacia
nilotica, Acacia seyal, Capparis spinosa, Cassia senna, Cedrus libani, Ceratonia
siliqua, Cercis siliquastrum, Cistus incanus, Citrullus colocinthis, Citrus medica,
Cupressus sempervirens, Curcuma longa, Diospyros ebenum, Ficus carica, Gossypium herbaceum, Juniperus phoenica, Laurus nobilis, Liquidambar orientalis,
Myrtus communis, Nerium oleander, Paliurus spina-christi, Pancratium maritimum, Pinus pinea, Pistacia lentiscus, Punica granatum, Rubus sanguineus,
Styrax officinalis,Tetraclinis articulata i Urginea maritima.
W kolekcji gruntowej rosną 32 gatunki bylin i roślin jednorocznych. Są to:
Agrostemma githago, Anethum graveolens, Anthemis tinctoria, Brassica
nigra, Centaurea calcitrapa, Chrysanthemum coronarium, Cicer arietinum,
Cichorium intybus, Conium maculatum, Coriandrum sativum, Eruca sativa,
Hordeum distichon, Hyoscyamus aureus, Iris pseudacorus, Lilium candidum,
Linum usitatissimum, Malva sylvestris, Mentha longifolia, Nasturtium officinale,
Nigella sativa, Notobasis syriaca, Panicum miliaceum, Ricinus communis, Ruta
chalepensis, Scolymus hispanicus, Silybum marianum, Sinapis alba, Sorghum
bicolor, Trigonella foenum-graecum, Triticum aestivum, Triticum dicoccum i
Triticum durum oraz rośliny drzewiaste: Buxus sempervirens, Fraxinus ornus,
Morus nigra, Tamarix rammosissima i Vitis vinifera.
Ze względu na powszechnie znany fakt, że niektóre zgromadzenia zakonne w
swej regule odnoszą się w szczególny sposób do roślin i ogrodów, postanowiono
sprawdzić, czy są one w posiadaniu wiedzy o roślinach biblijnych. W tym celu wysłano
134 ankiety do domów zakonnych męskich i żeńskich w całej Polsce. Odesłano 95
wypełnionych arkuszy, co stanowi 70,89% wszystkich ankiet. W żadnym z ankietowanych zakonów nie ma ogrodu roślin biblijnych. 27 zgromadzeń zakonnych tj.
28,42% jest zainteresowanych wykazem roślin występujących w Biblii i uzyskaniem
informacji o ich uprawie.
12 zgromadzeń zakonnych (12,63%) wyraziło chęć posiadania ogrodu biblijnego, 40 (42,10%) nie widzi potrzeby zakładania takiego ogrodu, 26 (27,36%) nie
ma zdania na ten temat, 4 (4,21%) nie odpowiedziały na to pytanie.
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Na pytanie, czy praca naukowa nad problematyką występowania roślin w
Piśmie Świętym i popularyzacja tej wiedzy jest przydatna w rozumieniu treści Biblii,
twierdząco odpowiedziały 52 zgromadzenia zakonne, tj. 63,41%, jedna (1,21%)
odpowiedź była negatywna, 18 (21,95%) ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii,
a 11 (13,41%) nie udzieliło odpowiedzi.
Na pytanie, czy domy zakonne tego samego zgromadzenia poza granicami kraju
posiadają ogród biblijny, ankietowani odpowiadali: nie wiem lub nie mają.

5. Podsumowanie wyników badań ankietowych dotyczących
ogrodów biblijnych na świecie
W badaniach wzięło udział trzynaście placówek spoza granic kraju. Ankietowane obiekty są samodzielnymi jednostkami, bądź wchodzą w skład większego
kompleksu zieleni. Większość znanych autorce ogrodów położona jest w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej i stanowią one prawie 54% badanych obiektów.
Badane ogrody powstały w okresie ostatnich 45 lat, zwykle na terenach wcześniej
nie użytkowanych. Najwięcej ogrodów – ponad 60% – powstało w celu stworzenia
miejsca do wypoczynku i przybliżenia treści Biblii zwiedzającym. W dalszej kolejności
jako miejsce modlitwy i badań naukowych – w około 30% obiektów. Dziewięć (blisko
70 %) ogrodów biblijnych to miejskie placówki lub ogrody botaniczne, ale nawet
te położone przy klasztorach są dostępne dla wszystkich w godzinach otwarcia.
Powierzchnia ogrodów biblijnych jest zróżnicowana i waha się od 0,10 hektara do
250 hektarów użytkowanych ogrodniczo. W siedmiu ogrodach biblijnych (ok. 54%)
dobór gatunków oparto tylko na tekście Biblii. W pięciu przypadkach (ok. 38%)
włączono do ogrodu rośliny wiążące się z Biblią poprzez tradycję lub nazewnictwo.
W czterech obiektach (30%) dokonano zamiany niektórych gatunków biblijnych na
bardziej przystosowane do lokalnych warunków klimatycznych. Rośliny we wszystkich
badanych ogrodach biblijnych opisane są nazwą w języku rodzimym, a jedenaście
(ok. 85%) obiektów zaprezentowało je również nazwą w języku łacińskim i wraz
z cytatami z Biblii. W ośmiu (ok. 62%) placówkach opracowany jest przewodnik
ułatwiający zwiedzającym korzystanie z ogrodu.
W badanych ogrodach na stałe w gruncie rośnie od 75 do 100% roślin, a od
2 do 25% sezonowo jest wynoszone na otwarte powietrze.
Liczba taksonów w ogrodach biblijnych jest zróżnicowana od 115 do 13, wyłączając Neot Kedumim, gdzie znajdują się rośliny nie tylko biblijne, ale przedstawiciele
całej flory Izraela – około 2500 gatunków. Przy rozbiciu na grupy, najmniej występuje roślin iglastych – od 3 do 4 taksonów, najwięcej bylin – od 9 do 48 taksonów.
Rośliny drzewiaste liściaste występują w ilościach od 15 do 39 gatunków, a rośliny
corocznie wysiewane lub wysadzane od 3 do 27 gatunków.
Liczba osób odwiedzających ogrody waha się od ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy
do stu rocznie. Ta rozpiętość wynika z różnic w wielkości powierzchni i położenia
obiektu. Najwięcej odwiedzających przybywa do dużych ogrodów miejskich i bota-
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nicznych. Kilka tysięcy do kilkuset rocznie to bywalcy ogrodów przy świątyniach:
klasztorach, kościołach i synagogach.
Ogrody miejskie i botaniczne odwiedzają najczęściej dzieci i młodzież i stanowią oni od 33 do 60% wszystkich gości. W ogrodach przy świątyniach większość
bywalców to ludzie dorośli i emeryci, stanowią oni od 33 do 85% wszystkich zwiedzających.
Pielęgnacją roślin w ośmiu obiektach (ok. 62%) zajmują się stali, opłacani
pracownicy, w ilości zależnej od powierzchni obiektu. Pracą tą w pozostałych ogrodach biblijnych zajmują się wolontariusze lub praktykanci. Ani jeden ogród nie jest
pielęgnowany przez samych użytkowników.
Budowa siedmiu (ok. 54%) ogrodów biblijnych była finansowana przez użytkowników. Rząd finansował tylko powstanie Rezerwatu w Neot Kedumim, a miasto
ogród w Elgin. Sponsorzy uczestniczyli w dotowaniu czterech (ok. 31%) ankietowanych obiektów.
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Biblical Gardens
(SUMMARY)

The Bible is a book containing numerous environmental themes, descriptions of
scenery, plants, and activities connected with land cultivation. In order to better understand
the Bible’s contents, people want to get to know this environmental reality more closely.
Therefore, in various places in the world biblical gardens have been founded, where plants
mentioned in the Scripture are cultivated. Based on surveys carried out between 1999-2001,
thirteen such places have been located in north-eastern Europe, in the United States of
America, and in Israel.
The general description of the biblical gardens includes: the year and aim of its foundation, the location of the garden, the presentation of the plants cultivated, the planting
methods, and the biblical themes presented by the plants. The number of people visiting
biblical gardens has also been provided, in addition to the age of people interested in such
gardens, as well as information concerning financing and maintaining these institutions.
Additionally, the amount and selection of biblical species planted in particular gardens
was taken under consideration. It was also concluded that no biblical garden exists in Poland.
However, about 12,5 percent of Polish convents surveyed, expressed their wish to create
such a garden. Experimental research carried out on biblical species at the Agriculture
Academy in Cracow shows that such gardens can be successfully founded in Poland.
Zofia Włodarczyk, dr inż. nauk rolniczych i mgr lic. teologii z zakresu biblistyki
Wydział Ogrodniczy
Akademia Rolnicza
Kraków

