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Okruchy sztuki

Ogród symbolizuje odosobnienie, odgrodzenie 
od świata, schronienie, ale dla cheścijan jest także 
odniesieniem do biblijnego Edenu – krainy szę-
śliwości, w której żadna bariera nie oddzielała ło-
wieka od jego Stwórcy. W kultue cheścijańskiej 
ten jedyny w swoim rodzaju ogród pozostaje miej-
scem doskonałym i upragnionym, a jednoeśnie 
odległym, steżonym i niedostępnym. Tęsknota za 
utraconym rajem rawiała, że pez wieki wieo-
no, iż ogród rajski istnieje na Ziemi. Zgodnie z tym 
osobem myślenia sytuowano ziemski raj w miej-
scach, które wybierane były zależnie od kontekstu 
i pypisywane do faktynych lub całkowicie 
fikcyjnych lokalizacji, a średniowiena kaografia 
z upodobaniem umieszała rajski ogród na mapie 
świata.  Nie brakowało także śmiałków, podejmu-
jących wyprawy w celu odnalezienia upragnionego 
ogrodu... Byli wśród nich nie tylko teolodzy i ma-
yciele, ale także odkrywcy i podróżnicy, między 
innymi Kysztof Kolumb, który był pekonany 
o istnieniu ziemskiego raju.

Malae z kolei penosili na płótna wyobrażenie 
cudownego ogrodu, bardzo ęsto pedstawiając 
go w kontekście upadku łowieka i jego wygnania. 
Najęściej ayści stawiali w centrum swojej uwagi 
Adama i Ewę w momencie kuszenia. Sam ogród 

stanowił więc tylko tło dla tych wydaeń. Inaej 
jest w pypadku obrazu „Ogród Eden i upadek 
łowieka” Jana Brueghela Starszego – tutaj te-
ba uważnie się pyjeć, żeby w tle, wśród dew 
dojeć postacie wygnanych z ogrodu pierwszych 
ludzi... Na pierwszym planie widzimy natomiast 
bogactwo roślinności i dzikich zwieąt, które żyją 
w doskonałej harmonii. Obraz ten powstał ok. 1568 
roku w Antwerpii i szybko został uznany za jedno 
z największych dzieł Brueghela, a on sam za mista 
rajskiego pejzażu. Właśnie pejzaż stał się głównym 
bohaterem tego dzieła. W peciwieństwie do in-
nych malay Brueghel nie stawia łowieka w cen-
trum uwagi, ale koncentruje się na całości boskiego 
stwoenia. Człowiek otymał władzę nad tym 
ogrodem, w I Księdze Mojżeszowej ytamy, że Bóg 
osadził łowieka w ogrodzie Eden, aby go uprawiał 
i stegł, tymasem widzimy, jak odchodzi, skruszo-
ny w gechu. Wydaje się, że aysta, podkreślając 
piękno natury, doskonałość tego, co utracone, tym 
mocniej podkreślił rozpa łowieka i rangę tego, 
co zostało pesądzone po zerwaniu jabłka.

Być może właśnie ta świadomość popychała 
średniowienych podróżników do podejmowa-
nia wypraw w celu odzyskania utraconego dobra. 
Wyobrażano sobie, że nie tylko po śmierci łowiek 
może powrócić do niebiańskiego ogrodu, ale także 
gdzieś na ziemi kryje się ta nieskazitelna, piękna 
i bezpiena kraina, w której łowiek może odnaleźć 
prawdziwe szęście. Pez wieki maono o tym naj-
piękniejszym i najdoskonalszym ogrodzie i zapew-
ne maymy o nim i my dzisiaj, próbując stwoyć 
jego namiastkę gdzieś we własnym otoeniu. Nie 
bez powodu mówi się pecież o niektórych miej-

scach „to mój kawałek raju na zie-
mi”, nawet jeśli tym miejscem jest 
niewielki, pydomowy ogródek, 
w którym odpoywamy i uje-
my się bezpienie w gronie rodzi-
ny. Jak pisał dwudziestowieny 
religioznawca Eliade Mircea – naj-
poolitsza „tęsknota” kryje „no-
stalgię za rajem”. (Eliade Mircea, 
„Sacrum, mit, 
historia”.)

Małgoata 
Łuyna

Doskonały ogród
Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na 

wschodzie. Tam umieścił łowieka, którego 
stwoył. (...) I wziął Pan Bóg łowieka i osadził 
go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i stegł.  

(I Ks. Mojż. 2, 8-15)


