
Rośliny i zwierzęta
na szlaku sztuki
Zainspirowani obiektami prezentowanymi na wystawie Rośliny 
i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza, 
zachęcamy do poszukiwania i tworzenia nowych połączeń. 
Uważne oko w wilanowskich wnętrzach i okalających je 
ogrodach dostrzeże wielu przedstawicieli świata żywego. Ich 
obecność, tak oczywista w ogrodach, wypełnia także ramy 
obrazów, wieńczy kapitele kolumn, zdobi przedmioty codzien-
nego użytku. 

Wyobrażenia roślin i zwierząt nie tylko ozdabiają, ale również 
niosą ze sobą dodatkowe treści. Ich przedstawienia symboli-
zują określone cechy, zachowania bądź idee. Rozszyfrowanie 
wszystkich znaczeń może być nie lada wyzwaniem. 

Na planie pałacu oraz mapie ogrodów zaznaczyliśmy miejsca, 
w których można znaleźć niektóre z roślin i zwierząt uwiecz-
nionych na rycinach oraz w atlasach pokazanych na wystawie, 
wraz z krótką charakterystyką gatunku. Co oznaczają, czemu 
znalazły się w Wilanowie? Odpowiedzi znajdziesz w tej karcie.

Powszechność występowania, a także fascynująca ludzi umiejętność 
latania sprawiły, że już w najdawniejszych czasach ptakom przypi-
sywano rozmaite znaczenia symboliczne. Bez względu na gatunek 
uosabiają żywioł powietrza. Utożsamiano je też z duszą. Poszczególne 
gatunki  dodatkowo  wnoszą kolejne warstwy interpretacyjne. Przy-
kładowo jaskółka to atrybut bogini miłości – Afrodyty oraz symbol 
wiosny. Jej przedstawienie na plafonie Wiosna w Sypialni Królowej 
jest więc jak najbardziej uzasadnione. Papugi natomiast mogły sym-
bolizować dość skrajne cechy. Z jednej strony, utożsamiane były
z bezmyślnym gadaniem, a z drugiej – z czystością i niewinnością, 
jako atrybut Marii Panny. Istnieje też bardziej prozaiczne wytłuma-
czenie ich obecności w pałacu. Jako ptaki egzotyczne, rzadkie
i drogie, świadczyły o statusie społecznym. 

Kakadu (żółtoczuba)
Cacatua galerita

Występowanie: Australia, Tasmania oraz zachodnia część 
Oceanii
Papuga o białych piórach z żółtym czubkiem na głowie. 
Gniazduje w dziuplach eukaliptusów. Wielu australijskich 

rolników uważa je za szkodniki. Zdobywające pokarm stada 
kakadu mogą stanowić zagrożenie dla upraw. Papuga ta jest 

często hodowana w domach. Najstarszy osobnik w niewoli dożył 
podobno 120 lat!

Sikora bogatka 
Parus major

Występowanie: podgatunki bogatki zasiedlają tereny 
Europy i Azji od Atlantyku po Pacyfik oraz
 północno-zachodnią Afrykę 
Jeden z najpospolitszych krajowych gatunków. Charak-
terystycznie upierzony: ma czarną głowę 

z białym policzkiem, oliwkowy wierzch ciała,
 niebieskoszare skrzydła oraz żółty brzuch. Samiec 

i samica są tylko z pozoru nie do odróżnienia –  czarna 
pręga biegnąca przez brzuch samców dochodzi do samego ogona 

i jest nieco grubsza niż u samic. Przysmak ptaków stanowią owady, 
zimą chętnie odżywiają się wywieszaną przez ludzi słoniną.

Grubodziób 
Coccothraustes coccothraustes

Występowanie: umiarkowane strefy Europy i Azji 
Wyglądem przypomina wróbla, choć jest od niego nieco większy i bardziej barwny.  
Szczególną uwagę zwraca jego potężny dziób perłowej barwy, któremu ptak zawdzię-
cza nazwę. By dostać się do ulubionych nasion, grubodziób zręcznie usuwa miąższ 
owoców, a twarde pestki kruszy, zaciskając dziób z siłą do 40 kg! 

Gdy będziemy szukać wyobrażeń pozostałych żywiołów w wilanow-
skiej rezydencji, znajdziemy przedstawienia wody i związanych z nią 
zwierząt. 
Ryby w starożytności utożsamiano ze światem podziemnym 
i składano je w ofierze bogom świata zmarłych, a ze względu na płod-
ność uważano je za symbol przekazywania życia oraz za symbol szczę-
ścia (zwłaszcza w obszarze śródziemnomorskim). W chrześcijaństwie 
ryba stała się symbolem Jezusa Chrystusa oraz alegorią Eucharystii. 
W pałacu można znaleźć wyobrażenia zarówno ryb, jak i innych 
wodnych zwierząt. 

Temat wnętrza kuchni był często podejmowany w sztuce holender-
skiej XVII wieku. Scena rodzajowa, którą możemy oglądać na obrazie 
J. Mathama, stanowi tak naprawdę symboliczną łamigłówkę, a każdy
z elementów ma swoje nieoczywiste znaczenie. Kobieta z mężczy-
zną oraz trzymane przez nich w rękach ptaki i warzywa symbolizują
miłość ziemską. Martwe zwierzęta – ryby, ptaki, to wspomniane już
odniesienie do śmierci, jednocześnie są też alegorią czterech żywio-
łów. Nawet piec ma tu znaczenie – stanowi alegorię ognia.
Widoczne na obrazie raki utożsamia się ze zmartwychwstaniem,
a w wierzeniach ludowych uważane były za sprawców nieszczęść.

Rak szlachetny 
Astacus astacus 

Występowanie: tereny nizinne i wyżynne Europy 
Środkowej
Słodkowodny, wszystkożerny skorupiak. Niedo-
mykające się szczypce od spodu są czerwonawe. 
Kolejne cechy charakterystyczne to drobne 

guzki przy bruździe karkowej oraz gładkie 
policzki. Dożywa 20 lat. Jego obecność w wodzie 

świadczy o jej wysokiej jakości, w przeciwieństwie do 
obecności często spotykanych egzotycznych raków pręgo-

wanych, które są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia. Niestety, gatunek ten jest 
coraz rzadszy nie tylko ze względu na zanieczyszczenia zbiorników wodnych, 
lecz także na chorobę, której rozprzestrzenianiu sprzyja obecność inwazyjnych 
raków pręgowanych.

Kiedy faunistycznych okazów nie było w pobliżu, artyści musieli sobie 
radzić w inny sposób. Ulisse Aldrovandi, uznawany za jednego z oj-
ców nowożytnej zoologii, starał się opisać cały znany świat zwierząt. 
Zadanie, które sobie wyznaczył, było jednak dość karkołomne 
— zwłaszcza dla kogoś, kto właściwie nie opuszczał rodzinnej Bolonii. 
Tam, gdzie wiedzy nie dostarczały sprowadzane z całego świata eks-
ponaty, prym wiodła wyobraźnia. Jej efekty możemy dostrzec
na drzeworycie Piła zwyczajna z pracy O rybach ksiąg pięć i o wielo-
rybach…, który zobaczymy na wystawie. Do wyobraźni odwoływali 
się też artyści w Wilanowie. Wystarczy dobrze przypatrzeć się portre-
towi Marii Kazimiery, a dokładniej wyobrażeniu zwierzęcia,
na którym siedzi córka Sobieskich – Teresa Kunegunda.

Delfin zwyczajny
Delphinus delphis

Właściwie jest to jego wyobrażenie. 
Uwieczniony w tej postaci przez Jerzego Eleutera 

Siemiginowskiego ma znaczenie symboliczne. 
Oznacza przyjemne usposobienie siedzącej na nim 

królewny. 

1. Grubodziób
2. Kakadu żółtoczuba 
3. Delfin
4. Sikora bogatka
5. Rak szlachetny 
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1. Grzybienie białe
2. Pomarańcza gorzka
3. Piwonia ozdobna
4. Tytoń oskrzydlony
5. Róża francuska

Żywioł ziemi uosabia kobietę, której  atrybutami są girlandy kwiatów, 
gałęzie i owoce. Niezwykle wdzięczny floralny motyw dekoracyjny 
ma wiele znaczeń symbolicznych przekazywanych nie tylko w deko-
racjach pałacu, ale także w nasadzeniach w ogrodzie.  
Co wyobrażają poszczególne kwiaty? 

Róża to symbol miłości i piękna. Można uznać ją za jeden 
z najczęstszych motywów pojawiających się w dekoracjach wilanow-
skiego pałacu. Malowane, rzeźbione, tkane…  Wprawne oko dostrze-
że je w wielu miejscach. Ilu? Zachęcamy do rozwikłania tej zagadki! 

Róża francuska 
Rosa gallica

Pochodzenie: Bliski Wschód, skąd w XIII 
wieku do Francji sprowadzili ją krzyżowcy
Róża francuska to gatunek róż znany
 od starożytności. Zakwita tylko raz
 w roku. Odmiany charakteryzują się 
silnie pachnącymi kwiatami w kolorach 
od białego, poprzez różowy, do czerwo-

nego.  W ogrodach wilanowskich można 
zobaczyć odmiany: ‘Versicolor’ 

o paskowanych bladoróżowo-karmazynowych 
kwiatach, bordoworóżowy ‘Charles de Mill’s’, 

którego powstanie datuje się około 1790 roku, czy 
‘Complicata’ o kwiatach dorastających do 11 centy-
metrów średnicy. 

Piwonia jest symbolem bogactwa, zgody i radości. Szczególne miej-
sce zajmuje w sztuce dalekowschodniej, gdzie jest królową kwiatów, 
symbolem wytworności. W Wilanowie piwonie zdobią najbardziej 
dekoracyjną część ogrodu rozpościerającą się na tarasie górnym.

Piwonia drzewiasta 
Paeonia suffruticosa  

Pochodzenie: Chiny 
W uprawie europejskiej większość okazów to mieszańce chińsko-europejskie. 
Odmiany grupy piwonii drzewiastych mają najbardziej okazałe kwiaty ze wszystkich 
piwonii.  Średnica kwiatu dochodzi nieraz do 30 cm. 

Pomarańcze na kolumnach? Zdecydowanie tak! Warto przyjrzeć się 
fasadzie pałacu od strony ogrodu. Wśród wyrzeźbionych tam owo-
ców kryją się pomarańcze, cytryny, cytrony… Te ostatnie, ze względu 
na zmienność kształtów, pojawiały się na XVII-wiecznych obrazach 
holenderskich jako symbol nieustającego procesu twórczego. 

Pomarańcza gorzka
Citrus x aurantium  

Pochodzenie: południowo-wschodnia Azja 
W krajach śródziemnomorskich uprawiana od X wieku.
Młode pędy posiadają kolce. Kwiaty są duże, białe, 
o silnym zapachu. Owoce – okrągłe, lekko spłaszczone 

na końcach. Pomarańczę gorzką wykorzystuje się do 
wyrobu dżemów, napojów alkoholowych, w cukiernictwie 
(skórka pomarańczowa). Z płatków kwiatów uzyskuje się 
olejek pomarańczowy wykorzystywany w perfumiarstwie. 

Tytoń w Europie pojawił się wraz z odkryciami geograficznymi i 
początkowo zyskał popularność jako środek leczniczy. 
Stosowała go m.in. Katarzyna Medycejska, któ-
ra zaliczyła roślinę do tzw. ziół królewskich. 
Mimo, że o szkodliwości tytoniu pisa-
no  już w 1602 roku, 
ta „nowinka” szybko zyskała 
sławę w całej Europie, 
a nawet pojawiała się 
na obrazach niderlandzkich 
mistrzów. Jeden 
z przykładów możemy 
zobaczyć w wilanow-
skim muzeum – 
to obraz Jana Lievensa 
pt. Młody mężczyzna 
z fajką dmuchajacy 
na żar, który powstał 
około 1625 roku.  Styl, 
w jakim został namalo-
wany obraz, przypomina 
dzieła Rembrandta. 
Nic dziwnego – Jan uczył 
się u tego samego nauczy-
ciela, a później poznał także 
samego mistrza. 
W wilanowskim ogrodzie tytoń 
zachwyci nas zapachem, zachęcamy 
do odnalezienia go na rabatach. 

Tytoń oskrzydlony
Nicotiana alata

Pochodzenie: Południe Ameryki Południowej 
Tytoń oskrzydlony należy do rodziny psiankowatych – tak samo jak dobrze nam 
znane pomidory czy ziemniaki. Rurkowate kwiaty barwy białej, czerwonej lub różowej 
otwierają się wieczorem, wypełniając ogród słodką wonią.

Grzybienie są częstym motywem zdobniczym i malarskim 
– wystarczy wspomnieć choćby o słynnym obrazie Claude’a Moneta.
W wilanowskich ogrodach  grzybienie znajdziemy
m.in. na tafli wody stawu południowego.
W zdobieniach pałacowej kolekcji dalekowschodniej pojawia się
kwiat podobny do grzybieni – lotos, należący do zupełnie innej rodzi-
ny lotosowatych. W buddyzmie i hinduizmie uważany jest za roślinę
świętą. Symbolizuje piękno, doskonałość i czystość. Związany jest
z wieloma legendami, np. o  Awalokiteśwarze, którego posążek moż-
na zobaczyć w Galerii Magazynowej.

Grzybienie białe 
Nymphaea alba  

Pochodzenie: Europa, północna Afryka i Azja
Ogonki liściowe mogą dorastać nawet do 2,5 metra długości. 

Liście unoszą się na wodzie dzięki specjalnej budowie 
blaszki liściowej. Przestrzenie między dwoma warstwa-

mi skórki wypełnia tzw. tkanka powietrzna 
z ogromnymi przestworami gromadzącymi gazy, 

takie jak niezbędny w oddychaniu tlen. 
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