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AGATA WITKOWSKA

ROŚLINY W NOWOŻYTNYCH WIANKACH 
I KORONACH POGRZEBOWYCH

PLANTS IN DEATH WREATHS AND FUNERARY 
CROWNS IN THE MODERN PERIOD

Abstract: Death wreaths and death crowns were constructed of inorganic and organic materials, in-
cluding natural plants and artificial flowers. The aim of the article is to collect data on plants used 
for the production of garlands, to analyze the reasons for the use of these plant species and attempt 
to reference to the problem of the origin of the custom. An important issue is finding the reason for 
the increase in the popularity of wreaths and burial crowns in the 17th century. Based on the avail-
able data on the examined wreaths and crowns and some iconographic sources, I present the plants 
from which coronae funebris were made.
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WSTĘP

Wianki (niemieckie Totenkränze) lub korony grobowe (niemieckie Totenkronen) 
są jednymi z najbardziej zagadkowych, związanych z roślinami, atrybutów nowo-
żytnego pogrzebu. Stanowiły one detal ubioru zmarłego lub dekorację trumny. Mo-
gły pełnić funkcję upamiętniającą zmarłą osobę — zdarzało się, że zachowywano 
je i eksponowano po pogrzebie w kościele, na cmentarzu lub w domu. Wianki trafiały 
również do trumien, a ich relikty coraz częściej zajmują uwagę archeologów. Głównym 
celem artykułu jest zestawienie danych na temat roślin używanych do produkcji wian-
ków, analiza przyczyn wykorzystania tych gatunków roślin oraz próba odniesienia się 
do problemu pochodzenia zwyczaju. Poza pytaniem o genezę istotnym zagadnieniem 
wydaje się znalezienie powodu wzrostu popularności wianków i koron grobowych 
w XVII wieku. Podkreślmy, że zabytki z obszaru Polski nie były dotąd analizowane 
w ujęciu międzynarodowym.

Wianki i korony konstruowano z różnych materiałów pochodzenia organiczne-
go i nieorganicznego przytwierdzonych do obręczy: z metalu, drewna lub sznurka. 
Do ich wykonania wykorzystywano elementy tekstylne, metalowe, szklane, kościane, 
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drewniane, muszle, perły naturalne i sztuczne. W wianki i korony wplatane były także 
naturalne rośliny oraz sztuczne kwiaty. Niestety, wiedza o gatunkach roślin używa-
nych do konstrukcji wianków jest ograniczona, gdyż ich szczątki rzadko zachowują 
się w stanie umożliwiającym identyfikację. Na podstawie kilku przebadanych przy-
kładów oraz z pomocą źródeł ikonograficznych postaram się przedstawić, z których 
roślin powstawały coronae funebris. Znajomość tych roślin może być kolejnym tropem 
do interpretacji znaczenia symbolicznego wianków i koron grobowych.

MATERIAŁY I METODY

Badania archeologiczne, prowadzone w ostatnich latach w Polsce, przyniosły odkrycia 
wianków i koron grobowych. Znalezione w miastach położonych na północy Polski 
zespoły zabytków doczekały się kilku artykułów, w których został zaakcentowany 
temat wykorzystania roślin. Na szczególną uwagę zasługują artykuły z lat 2005–2007 
autorstwa Anny Drążkowskiej, dotyczące wianków odkrytych w kościołach: pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu (Drążkowska 2006), św. Jana 
i Świętej Trójcy w Gdańsku (Drążkowska 2007), a także artykuł Anny Petryckiej, 
w którym autorka wspomina o wiankach z kościoła pw. św. Katarzyny na warszaw-
skim Służewie, kościoła pw. Krzyża Świętego w Szestnie i kaplicy pw. św. Anny 
we Fromborku (Petrycka 2003). Opis znalezisk i rekonstrukcja ich wyglądu stały się 
podstawą dla próby interpretacji kulturowej i symbolicznej zjawiska. Zanalizowane 
zostały konstrukcja oraz skład wianków. Frapująca jest kwestia wykorzystania sztucz-
nych kwiatów, których opisy są bardzo szczegółowe. Natomiast wzmianki na temat 
roślin żywych ograniczono do kilku zaledwie uwag. Kolejne wianki odkryto podczas 
badań cmentarza przy kościele pw. św. Jakuba w Toruniu (Cicha 2011, Grzyb 2011, 
Sulkowska-Tuszyńska 2011) oraz prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Gniewie 
(Grupa et al. 2015, Nowak 2013–2014).

Wianki znaleziono w ostatnich latach we Wrocławiu na cmentarzach przy kościele 
pw. św. św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim (Pankiewicz, Marcinkiewicz 2012), 
św. Marii Magdaleny (Wojcieszak 2007), przy kościele katedralnym (Wojcieszak 
2010), na cmentarzu Salwatora (Guszpit et al. 2010, Sawicki 2015). Przy kościele pw. św. 
św. Piotra i Pawła stwierdzono obecność naturalnych roślin w pobliżu wianka, niestety 
nie podano, do jakiego należą gatunku (Pankiewicz, Witkowski 2012). Za kontekst 
dla znalezisk dolnośląskich badacze obrali zabytki z terenu Czech – z cmentarza 
przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela na terenie dawnej osady w Oboře (obecnie 
część Pragi) (Omelka, Řemounová 2008), kościoła pw. św. Bartłomieja w Rakovníku 
(Čiháčková et al. 2011), a także ze Śląska Opolskiego (Przysiężna-Pizarska, Cieślik 
2012). Pozostałości wianków/koron grobowych znajdowane są również na Śląsku 
Czeskim (Kováčik et al. 2017).

Wianki i korony odkryto w Polsce, m.in. w Szczuczynie, Byszewie, Lublinie, 
w kryptach bazyliki jasnogórskiej w Częstochowie (Galera et al. 2013), w Kędzierzynie, 
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w dawnym kościele augustiańskim w Stargardzie (Drążkowska 2016), w ruinach 
kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Kostrzynie nad Odrą (Drążkowska 2017).

Wianki i korony były używane zarówno przez katolików, wyznawców prawosła-
wia, jak i protestantów. Jednak, jak zauważył Reiner Sörries we wstępie do katalogu 
wystawy Totenhochzeit mit Kranz und Krone w Museum für Sepulkralkultur w Kassel, 
zabytki zachowały się głównie w rejonach Niemiec, w których dominowały wyzna-
nia protestanckie – Hesji, Turyngii, Dolnej Saksonii, Brandenburgii i historycznej 
Frankonii. W katolickiej Bawarii oraz Austrii stosowano je w ograniczonym stopniu 
(Sörries 2007, 9). O wianku znalezionym w kościele pw. św. Wawrzyńca w Wiedniu 
wspominają autorzy publikacji gniewskich znalezisk (Grupa et al. 2015, 120).

Na artefakty tego rodzaju, będące w użyciu w Niemczech, zwrócili uwagę autorzy 
słowników w XVIII wieku. We Frauenzimmerlexikon, wydanym w 1715 r. Gottlieb 
Siegmund Corvinus podał charakterystykę wianków wkładanych do grobów oraz 
powiązał je jednoznacznie z pogrzebami młodych osób (Corvinus 1715, 386). Johann 
Georg Krünitz w swojej encyklopedii pod hasłem corona funebris zamieścił próbę 
naukowej definicji i zakreślił pochodzenie zjawiska (Krünitz 1776, 630–632).

W 1916 r. ukazał się artykuł Otto Lauffra: Der volkstümliche Gebrauch von Toten-
kronen in Deutschland, który jest jednym z pierwszych tekstów dotyczących koron 
grobowych w Niemczech (Lauffer 1916). Autor zreferował znane mu źródła pisane 
oraz zabytki zachowane w muzeach oraz kościołach.

Na podstawie dokumentacji z badań etnograficznych prowadzonych w niemiec-
kim obszarze językowym w latach 1930–1935, zgromadzonej w Atlas der Deutschen 
Volkskunde, powstała w latach 70. XX wieku publikacja Ernsta Helmuta Segschnei-
dera, dotycząca koron grobowych (Segschneider 1976).

Zagadnienie koron grobowych występuje w publikacjach archeologicznych od lat 
80. XX wieku. Zainteresowanie problemem rozwija się wraz z archeologią czasów 
nowożytnych (Lippok 2011, 113). Najaktualniejszą niemiecką pracą archeologiczną, 
dotyczącą tematu koron i wianków grobowych, jest Corona Funebris. Neuzeitliche 
Totenkronen als Gegenstand der archäologischen Forschung Juliane Lippok, w której 
opisane zostały znaleziska z Brandenburgii (Lippok 2009). Podsumowaniem wyników 
badań etnograficznych, historycznych i archeologicznych, prowadzonych w Niem-
czech od początków ostatniego stulecia, była wystawa w Museum für Sepulkralkultur 
w Kassel w 2007/2008 r. oraz towarzyszący jej zbiór tekstów (Sörries 2007).

Wianki grobowe rozpowszechnione były przede wszystkim w niemieckojęzycz-
nych obszarach Europy, ale także w Niderlandach, Wielkiej Brytanii, Francji, Skan-
dynawii, Polsce, Czechach (Stankiewicz 2015, 126). Źródła etnograficzne potwierdzają 
powszechność obyczaju wkładania wianka do trumny osobom zmarłym młodo 
na wsiach na przełomie XIX i XX wieku. Wianki i korony grobowe zachowały się 
w niektórych kościołach oraz muzeach, także w Polsce – na Pomorzu (Bonowska 
2004, 69–71). Użytkowane były podczas pogrzebów do połowy XX wieku (Łużyce 
Dolne) (Lippok, Melisch 2012, 27).
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Ernst Helmut Segschneider za najwcześniejszy w Niemczech pochówek z wian-
kiem uznał grób 16-letniego Wernera von Oberwesel. Chłopak, który w XIII wieku 
padł ofiarą morderstwa, został uznany za męczennika. Pochowano go w purpurze 
i z uwieńczoną głową w kaplicy św. Kuniberta w Bacharach. Nie należy jednak uwa-
żać, że wianek młodzieńca miał taki sam charakter, jak XVII-wieczne wianki/korony 
grobowe. Wianek Wernera von Oberwesel jest raczej bliższy koronom męczeństwa.

Z kolei Otto Lauffer, poszukując wczesnego rodowodu koron grobowych, wskazał 
na nagrobek minnesingera Heinricha Frauenlob (Heinrich von Meissen) z kate-
dry w Moguncji z XIV wieku (Lauffer 1916, 230). Płyta uległa zniszczeniu, ale z jej 
XVIII-wiecznego opisu wynika, że przedstawiona została na niej postać zmarłego 
z koroną lub wieńcem na głowie oraz z ramionami udekorowanymi kwiatami: ...in 
quo repraesentatur caput corona seu potius serto cinctum; collum et humeri floribus 
circumornati (Bourdon 1727, 243). Wieniec na głowie poety nie jest jednak tożsamy 
z późniejszymi koronami grobowymi.

Najstarsza wzmianka pisana o wiankach grobowych pochodzi z Kolonii z XVI wie-
ku. Zapis wskazuje wyraźnie, że chodzi o wianki złożone w grobach dziewcząt pocho-
wanych „jak dziewica” (wie ein jonfer) (Segschneider 1976, 17). Od XVI wieku pojawiają 
się częściej nagrobki z przedstawieniami zmarłych w wiankach lub koronach (Seib 
2007, 137).

W powszechniejszym użyciu w związku z ceremonią pogrzebową korony i wianki 
znajdowały się od XVI–XX wieku. Ich popularność rośnie od początku XVII wieku 
i osiąga apogeum w jego drugiej połowie. Jak uważa Juliane Lippok, kontynuacja 
zwyczaju pomiędzy średniowieczem a nowożytnością nie jest dostatecznie udoku-
mentowana (Lippok 2009, 79). Wprawdzie w średniowiecznej sztuce sepulkralnej 
znane są przedstawienia osób zmarłych z uwieńczonymi głowami, ale nie dowodzi to, 
że wianków używano wtedy podczas pogrzebów. Zaznaczyć trzeba jednak, że z Polski 
znane są pochówki średniowieczne osób młodych z ozdobami głowy, określanymi 
jako diademy (Drążkowska 2012, 117–118).

Wianki w średniowieczu stosowano w wielu sytuacjach świeckich. Stanowiły 
element ubioru i wskazówkę do identyfikacji osób stanu wolnego. Wieniec, wkła-
dany na głowę jako element stroju, zastrzeżony był wyłącznie dla dziewic i kawa-
lerów. Wykształcił się również specjalny typ wieńców ślubnych, które nakładano 
na głowy osób zawierających małżeństwo (Widmann 1987, 44–46). Korony ślubne, 
które pojawiły się w XII wieku, zyskały popularność w XIV wieku. Korony i zbli-
żone do nich ozdoby głowy miały być uznawane za wyznacznik wyższej pozycji 
społecznej, także wśród mieszkańców miast (Sawicki 2014b, 50). Stąd wzięły się 
znaleziska członów cynowych koron lub diademów z XIII–XIV wieku w miastach 
(Sawicki 2014a, 219–220). Ażurowe konstrukcje umożliwiały przewleczenie przez 
nie gałązek naturalnych roślin. Często dekoracja metalowych stelaży nawiązuje 
do motywów floralnych. Korony i diademy stanowiły podarunki, składane z okazji 
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zaręczyn, ślubu, narodzin, oraz uznawane są za dary miłosne związane z kulturą 
dworsko-rycerską (Wachowski 2013, 32). Diademy mogły być używane podczas in-
nych uroczystości świeckich oraz religijnych. W ukształtowaniu się koron ślubnych 
istotną rolę odgrywały z pewnością wizerunki ukoronowanej Marii. W niektórych 
regionach pannom młodym użyczano podczas ceremonii zaślubin korony, wieńczą-
cej figurę Matki Bożej (Widmann 1987, 71). Niewykluczony jest też związek pomiędzy 
kształtowaniem się zwyczaju wieńczenia głów na znak czystości z kultem świętych 
męczenników (Lippok 2017, 94).

Badania wianków z Polski północnej wskazują na ich pokrewieństwo z tego typu 
zabytkami z północno-zachodnich Niemiec, co może być wynikiem utrzymywanych 
kontaktów (Nowak 2013–2014, 216). Pochodzenie tego zjawiska jest jednak nieznane. 
Obecny stan badań zabytków z Polski wskazuje na ich wyższą koncentrację na ob-
szarach zamieszkiwanych licznie przez ludność niemieckojęzyczną i protestancką.

DYSKUSJA

Wianek z mirtu zwyczajnego (Myrtus communis L.) został nałożony na głowę 
dziewczynki pochowanej w 1707 r. w krypcie Schlabrendorffschów w katedrze 
w Brandenburg nad Hawelą (Diane 2005, 101–104). Mirt zwyczajny (Myrtus commu-
nis L.) jest gęstym, zimozielonym krzewem z małymi, pojedynczymi, jajowato-lanceto-
watymi, ciemnozielonymi liśćmi i drobnymi, białymi kwiatami. Występuje w naturze 
w rejonie Morza Śródziemnego, gdzie używa się go jako przyprawy oraz uprawia 
w celach dekoracyjnych. Pędy, kwiaty i liście mirtu wydzielają silny zapach, dzięki 
zawartości olejku eterycznego. Mirtowy wianek do dziś nakłada się kandydatkom 
w niektórych zakonach podczas obrzędu obłóczyn (Rotter 2015, 208). Mirt zwyczajny 
w Niemczech był stosowany do wykonywania wianków ślubnych od XVI wieku (Lip-
pok 2009, 30). Wymiennie używano do tego celu innych gatunków roślin aromatycz-
nych i zimozielonych, przede wszystkim bukszpanu i rozmarynu (Kapeluś 1989, 57). 
Odmiana właściwa ma ludową niemiecką nazwę Brautmyrte, w odróżnieniu od To-
tenmyrte, który miał być przeznaczany na wieńce dla zmarłych (Bärnthol 2003, 51).

Wianki rozmarynowe występują licznie w przedstawieniach malarskich i rzeź-
biarskich. Wianek z rozmarynu zdobi skroń zmarłego noworodka na XVII-wiecznym 
poczwórnym portrecie dzieci z Dordrechtu (ryc. 1).

Naturalnym miejscem występowania rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus of-
ficinalis L.) jest rejon Morza Śródziemnego, gdzie jest on zimozieloną krzewinką, 
dorastającą do około 2 metrów wysokości. W Europie Środkowej występuje jedynie 
w uprawach i osiąga mniejsze wymiary (Kawałko 1986, 354). Kwitnie w marcu i kwiet-
niu, czasem także drugi raz jesienią. Kwiaty rozmarynu są barwy jasnej lila lub białej. 
Liście rozmarynu są wąskie, o lancetowatym kształcie, z wierzchu skórzaste, od spodu 
pokryte kutnerem.
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W ziołolecznictwie wykorzystywane są świeże lub suszone liście, które zawie-
rają olejek eteryczny1, garbniki2, terpeny, flawonoidy3, saponiny4, żywice, gorycze5. 
Rozmaryn przyjmowany w dużych dawkach może być trujący (Nowiński 1983, 260). 
W medycynie polecany jest jako środek moczopędny, rozkurczowy, pobudzający 
trawienie, uspokajający i odkażający. Wywiera działanie na paciorkowce, gronkowce, 
świerzb, wesz ludzką. Pomocny jest przy problemach skórnych: alergiach i wrzodach. 
Działa terapeutycznie w przypadku występowania bólów mięśniowych, stawowych 
i zaburzeń równowagi nerwowej (Fijałkowski, Chojnacka-Fijałkowska 2009, 292–293).

1  Są to mieszaniny różnych węglowodorów i ich pochodnych. Olejki eteryczne są lotne, silnie pachną-
ce, wrażliwe na światło i powietrze. Olejki mogą działać wykrztuśnie, przeciwbakteryjnie, przeciwzapal-
nie, przeciwskurczowo, uspokajająco, znieczulająco, moczopędnie i żółciopędnie (Polakowska 1982, 26).

2  Substancje chroniące roślinę przed grzybami i owadami, poprzez wiązanie się z substancjami 
białkowymi. Działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, powierzchniowo garbują 
skórę (Polakowska 1982, 25‒26).

3  Spełniają funkcję barwników, przeciwutleniaczy i naturalnych insektycydów oraz fungicydów. 
Barwa, którą nadają roślinie, pomaga ograniczyć szkodliwy wpływ promieniowania ultrafioletowego. 
Działają moczopędnie, rozkurczowo, dezynfekująco (Polakowska 1982, 22).

4 W większości są trujące. Powodują hemolizę, czyli rozpuszczanie się krwinek. Obniżają napięcie 
powierzchniowe roztworów wodnych, pienią się w wodzie (Polakowska 1982, 23). 

5  Nietoksyczne związki chemiczne, które mają smak gorzki. Pobudzają trawienie i łaknienie (Po-
lakowska 1982, 24).

Ryc. 1. Portret dzieci Jacobusa Costerusa i Cornelii Jans, córka Elżbieta zmarła po urodzeniu, ukazana 
została w wianku z rozmarynu na głowie, 1621, Dordrechts Museum
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Do Europy Środkowej dotarł w początkach średniowiecza. Uprawiany był wtedy 
w ogrodach zamkowych i klasztornych – znajduje się także na planie opactwa Sankt 
Gallen oraz został wymieniony w Capitulare de Villis z końca VIII wieku (www.le.ac.
uk/hi/polyptyques/capitulare/latin.html). Rozmaryn był używany do konserwacji 
mięsa i skór. Właściwości konserwujące miała także wytwarzana z niego od XVI 
wieku larendogra, którą uważano za sekret młodości (Poprzęcki 1990, 167).

Gałązkę rozmarynu ukazano w dłoni hrabiego Henryka III na podwójnym na-
grobku z 1247/8 r. pochodzącym z kościoła premonstratensów w Sayn niedaleko 
Koblencji. Mężczyźnie towarzyszy postać kobieca, być może jest to jego zmarła rok 
wcześniej córka. Dziewczynka dzierży w prawej dłoni cytrynę, a drugą chwyta tę samą 
gałązkę (Neurath-Sippel 2011, 122).

Symbolika rozmarynu jest związana z miłością i małżeństwem. Wianki rozma-
rynowe używane były podczas zaślubin (Kapeluś 1989, 58). W dawnej Polsce oznaczał 
szczęście małżeńskie i rodzinne, co przejawiało się w różnych wróżbach, tradycjach 
i przesądach, np. wierzono, że jeżeli rośliny, które zasadzono w dniu wesela, wypuszczą 
korzenie, małżeństwo będzie udane (Fijałkowski, Chojnacka-Fijałkowska 2009, 292–293).

Wianek na głowie dziecka pochowanego w Szczuczynie został wykonany z roślin 
o symbolice małżeńskiej – ruty zwyczajnej (Ruta graveolens L.) i bylicy boże drzewko 
(Artemisia abrotanum L.)(Grupa et al. 2014, 102).

Bylica boże drzewko (Artemisia abrotanum L.) w Polsce występuje w uprawach 
lub w formie zdziczałej. Jest to krzew o wysokości sięgającej do 1,80 metra. Roślina 
wydziela silny, przywodzący na myśl cytryny zapach i jest trująca. Od starożytności 
używana była jako lek oraz środek odstraszający owady (Siennik 1568, 4). W Polsce 
uważana była za roślinę ochronną (Kapeluś 1989, 56).

Ruta zwyczajna (Ruta graveolens L.) jest to roślina dziko rosnąca w całej Europie 
Południowej. W Polsce występuje jedynie jako roślina uprawna. Osiąga 90 centy-
metrów wysokości. Ziele zawiera znaczne ilości olejku lotnego, a także rutynę oraz 
związki, wywołujące uczulenie na światło.

W starożytności ruta była znana jako roślina lecznicza i przyprawowa. 
W VIII/IX wieku dotarła do Europy Środkowej wraz z zakonnikami (Waniakowa 
2012, 51). W XVI wieku polski botanik Marcin Siennik pisał, że aby w sposób bez-
pieczny uśmiercić bazyliszka, należy obłożyć swe ciało rutą tak, że „miejsca gołego 
nie będzie” (Siennik 1568, 147). Marcin z Urzędowa widział w niej roślinę zagrzewa-
jącą i wysuszającą w trzecim stopniu, ostrą i gorzką, która „drobi złe wilgości i wia-
try rozpędza”. Zalecał ją na kobiece przypadłości, jednak z zastrzeżeniem, że może 
przyczynić się ona do utraty ciąży. Ruta jego zdaniem oddala pasożyty (glisty) oraz 
neutralizuje ukąszenia węży. Jest też pomocna w leczeniu chorób oczu, wyprysków, 
wrzodów, bólów głowy, stawów (Marcin z Urzędowa 1595, 270–272). Roślina miała być 
środkiem ochronnym podczas morowego powietrza (Siennik 1568, 147).

W Polsce ruta związana była z obrzędami weselnymi. Zwrot „rutkę siać” w zbiorze 
przysłów Salomona Rysińskiego z 1618 r. oznacza oczekiwanie na kandydata na męża 
(Kapeluś 1989, 56).
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Goździki, które rozpoznał w tekstylnych kwiatach autor artykułu o wiankach 
z Gniewu (Nowak 2013–2014, 214), symbolizują zaręczyny i zaślubiny (Michniewska 
2014, 74). Uprawiane były w ogrodach od XV wieku, występowały w wielu odmianach 
kolorystycznych: początkowo czerwonej, później także białej, fioletowej i wielobarw-
nej. Kojarzone były jako rośliny apotropaiczne, symbole miłości, młodości, zaręczyn 
(Michniewska 2014, 63). Przedstawiano je na portretach jako atrybut osób młodych. 
Goździka trzyma w dłoni młoda małżonka na portrecie autorstwa Lucasa Cranacha 
Starszego, powstałym z okazji zaślubin (ryc. 2).

Chętnie wybieraną do konstruowania wianków grobowych rośliną pachnącą 
i zimozieloną był bukszpan (Buxus L.). Na wiejskim cmentarzu w Thaldorf w Saksonii 
anonimowe dziecko pochowane zostało w wianku z gałązek bukszpanu, zamocowa-
nych na obręczy z witki wierzbowej, przewiązanym taśmą z jedwabiu. Wianki z buksz-
panu znalezione zostały także w dwóch innych grobach na tym samym cmentarzu 
(Hellmund 2006, 266). Wianek ozdobiony gałązkami i liśćmi bukszpanu odkryto też 
w Brandenburgii na cmentarzu przy dawnym wiejskim kościele w Tasdorf (Branden-
burgia), w grobie dziecka zmarłego w wieku 7–10 lat (Lippok 2009, 31). Z bukszpanu 
kształtowano obręcze wianków, jak np. w przypadku korony znalezionej przy klaszto-
rze św. Katarzyny w Rostocku (Meklemburgia-Pomorze Przednie) (Lippok 2007, 260).

Bukszpan jest niewysokim, gęsto ugałęzionym krzewem lub małym drzewkiem. 
Jest zimozielony, jego liście żyją przez dwa lata. Są lśniące, ciemnozielone, od spodu 
jasnozielone, owalne, z wyraźnym nerwem środkowym. Od dawna bukszpan był 

Ryc. 2. Lucas Cranach Starszy, Dr. Johannes Cuspinian i Anna Cuspinian-Putsch, ok. 1502, Oskar 
Reinhart Collection
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uważany za roślinę ozdobną oraz leczniczą. Przypisywano mu nadzwyczajną trwa-
łość. W Starym Testamencie Bóg polecił Mojżeszowi spisanie przykazań na drewnie 
bukszpanu. Słowo buxum zostało przetłumaczone na polski jako „tablica”. Gałązka 
bukszpanu poświęcona w Niedzielę Palmową, przybita do drzwi domu, zapewniać 
miała ochronę przed czarami i chorobami. Jako symbol życia, zdrowia i wiernej mi-
łości często był sadzony na cmentarzach (Szczepanowicz 2014, 75).

W Windesheim przy kościele szpitalnym, w grobie Barbary von Reitzenstein, 
zmarłej w 1634 r., druciane obręcze wianka zdobiły gałązki bukszpanu oraz hyzopu 
lekarskiego (Hyssopus officinalis) (Bärnthol 2003, 51).

Hyzop pochodzi z terenów śródziemnomorskich. W Europie Środkowej występuje 
jedynie w formie zdziczałej lub uprawnej, porasta gleby wapienne. Ziele zawiera olejki 
lotne i garbniki, wydziela przyjemny zapach i wykazuje działanie bakteriobójcze oraz 
przeciwzapalne. Jest moczopędny, wiatropędny i działa wykrztuśnie (Fijałkowski, 
Chojnacka-Fijałkowska 2009, 178–179).

Używany był jako ziele przyprawowe, aromat do alkoholi i perfum, środek odpę-
dzający owady. W Starym Testamencie opisane zostały obrzędy oczyszczenia z za-
stosowaniem hyzopu: „Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad 
śnieg wybieleję” (Ps 51,9). Hyzop zanurzony we krwi ptaków posłużył do oczyszczenia 
trędowatych (Księga Kapłańska). W Europie Środkowej rozpowszechnił się wraz 
z zakonnikami, stając się ziołem uprawianym w klasztornych ogrodach (Fijałkowski, 
Chojnacka-Fijałkowska 2009, 178–179). Polecany był przez autorów herbarzy na kaszel, 
pasożyty i ból zębów (Siennik 1586, 81).

Grób kobiety, umiejscowiony w południowej nawie katedry pw. św. św. Piotra 
i  Pawła w Zeitz (Saksonia-Anhalt), zawierał wieniec utworzony z bukszpanu i wierz-
by (Salix). Wieniec ułożony został na wieku trumny, złożonej do grobu po 1601 r. 
(Klamm, Schulz 2012, 418). Zapewne właściwości witek wierzbowych, ich elastyczność 
i podatność na wyginanie zadecydowały o tym, że wybrano je do konstrukcji obręczy.

Wśród wierzbowatych najbardziej pospolitym gatunkiem jest Wierzba biała (Salix 
alba), która jest drzewem lub krzewem dorastającym do wysokości 30 metrów. Kora, 
która zawiera glikozyd fenolowy – salicynę, jest surowcem leczniczym, działa przeciw-
bólowo i przeciwgorączkowo. Miękkie drewno wierzbowe używane było do wyrobu 
przedmiotów codziennego użytku, a gałązki wykorzystywano w wikliniarstwie. 
Przedstawienia emblematyczne wierzby ilustrowały koncepcję bezpłodności lub braku 
prokreacji. Czasem przedstawiana była w opozycji do płodnej winnej latorośli (Feu-
ille 1697, 27/9). Wierzba w ludowych wierzeniach była drzewem żeńskim. Jej gałązki 
używane były w obrzędach weselnych (Marczewska 2002, 213–214).

Korona grobowa z 1791 r., wykonana z witek wierzbowych, zachowała się w kościele 
w Langen (Brandenburgia). Do stelażu z wierzby przymocowane zostały gałązki, 
sztuczne kwiaty i świecidełka, zwieńczone prętem z bukiecikami ze sztucznych kwia-
tów oraz odwróconych makówek, ozdobionych wstążkami i złotą folią (Müller 2007, 
11). Makówki (Papaver L.), owinięte połyskującą folią, stanowią być może imitację 
kosztowności – metali szlachetnych, pereł lub paciorków.
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Mak w tradycji ludowej był wykorzystywany jako roślina ochronna, także w ry-
tuale pogrzebowym (Zemanek et al. 2009, 221). Nie występuje on jednak często w ar-
cheologicznych kontekstach grobowych.

Pozłacane goździki zostały użyte do konstrukcji korony, znalezionej w Pritzen 
w Brandenburgii. Częściowo pozłocone goździki (Syzygium aromaticum) i owoce 
jałowca (Juniperus communis) znaleziono przy klasztorze dominikanów w Prenzlau 
(Lippok 2007, 259–260; Ungerath 2003, 131). Z kolei w Berlinie na dwóch cmentarzach 
odkryte zostały korony grobowe, złożone z drutów, w które wpleciono pozłacane na-
siona dyni (Cucurbita L.) (Lippok 2015, 86). Do dekoracji koron grobowych wykorzy-
stywano też cytryny z wbitymi goździkami ułożonymi w znak krzyża (Seib 1979, 116).

Czapetka pachnąca, czyli goździkowiec korzenny (Syzygium aromaticum), wystę-
puje w stanie dzikim na Molukach (Indonezja) i jest uprawiany, w klimacie równiko-
wym, głównie w Afryce i Azji. Goździki korzenne są to ususzone pączki kwiatowe. 
Zawierają one olejek o właściwościach antyseptycznych (eugenol) (Nowiński 1983, 240).

Kwiaty i jagody goździkowca korzennego (Syzygium aromaticum) są charakte-
rystycznym dla Saksonii składnikiem organicznym wianków. W okresie kolonizacji 
i rozwoju handlu morskiego goździki zaczęły docierać do Europy Środkowej w więk-
szych niż dotąd ilościach. Początkowo były uznawane wyłącznie za luksusowy środek 
leczniczy. U Marcina z Urzędowa znajdujemy tylko wzmiankę o goździkach, które 
w czasie powstawania słynnego Herbarza były nowinką w Rzeczypospolitej: „Gwoż-
dziki Indyjskie, które temi czasy nastały w Polszcze” (Marcin z Urzędowa 1595, 32). 
Goździki kojarzyć się miały z gwoźdźmi, którymi przybito Chrystusa do krzyża.

Wizerunki zmarłych na marach oraz uczestników konduktów pogrzebowych 
z owocami cytrusowymi w dłoniach pojawiły się w okresie nowożytnym. Cytryna 
uważana była za roślinę zwalczającą gnicie, ukazywano ją w sztuce w scenach eksplo-
rujących temat śmierci. Cytrynę przykłada do nosa kobieta uczestnicząca w otwarciu 
grobu, przedstawiona na płaskorzeźbie „Wskrzeszenie Łazarza” z ok. 1520/1530 r. 
przechowywanej w muzeum diecezjalnym w Moguncji (Neurath-Sippel 2011, 127).

Zakup zarówno goździków, jak i cytrusów wiązał się ze sporym wydatkiem, 
dlatego można przypuszczać, że używano ich ze względów prestiżowych. Silny aro-
mat goździków i cytrusów mógł też służyć zamaskowaniu nieprzyjemnego zapach 
rozkładu. Zgodnie z nowożytną nauką, aromat ziół zwalczał miazmaty unoszące się 
z gnijącej materii, które były odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się chorób. Cytrusy 
i inne rośliny aromatyczne mogły więc stanowić środek higieniczny, zapobiegający 
epidemiom. Dlatego też podarowywano je osobom niosącym trumnę podczas po-
grzebu, czyli mającym bliski kontakt ze zwłokami. Intensywnie pachnącym roślinom 
przypisywano też własności apotropaiczne.

Owoce cytrusowe symbolizowały także dziewictwo, utożsamiane były ze „złotymi 
owocami” z ogrodu Hesperyd. Wieniec z liści gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium 
L.) i rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis L.) odkryto w grobie Eleonory, 
córki Maksymiliana II Habsburga, pochowanej w marcu 1580 r. w katedrze św. św. 
Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze (Beneš 2012, 107).
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Jałowiec jest to krzew lub drzewo z rodziny cyprysowatych, osiągające wysokość 
12–15 m. Występuje najczęściej na glebach wilgotnych, piaszczystych i gliniastych. 
Owocami jałowca są kuliste szyszkojagody, o średnicy ok. 8 mm, silnie pachnące, nie-
mal czarne, pokryte niebieskim nalotem woskowym. Są one używane jako przyprawa 
do mięs oraz surowiec do wyrobu alkoholi. Jałowiec stosuje się w ziołolecznictwie 
do wspomagania leczenia chorób przewodu pokarmowego i dróg moczowych (Po-
lakowska 1982, 120). Dawniej jałowiec służył jako ludowy środek leczniczy, antysep-
tyczny i ochronny. Aplikowano go głównie w postaci lotnej (okadzanie ludzi, zwierząt 
i pomieszczeń, także zwłok) (Nowiński 1983, 28). Kojarzony był z bezpłodnością 
(jałowy) (Kapeluś 1979, 58).

Dynia (Cucurbita L.) rozprzestrzeniła się w Europie Środkowej szybko po spro-
wadzeniu jej w XVI wieku, o czym świadczą liczne znaleziska pestek dyni w mia-
stach (Beneš 2012, 111). Pestki dyni użyte w kontekście grobowym budzą skojarzenie 
z biblijną opowieścią o Jonaszu, który schronił się w cieniu liści pnącej dyni. Do tej 
historii nawiązuje płyta nagrobna Hansa Christopha Schurtza zmarłego w 1670 r. 
z Hähnichen w Saksonii. Z czaszki leżącej u stóp zmarłego chłopca wyrasta łodyga 
z kwiatem i liśćmi dyni, którą podgryza robak – w tym przypadku ćma, co powoduje 
szybkie obumarcie rośliny (Stankiewicz 2015, 117).

Funkcję ochronną pełnił być może wianek z trumny dziecka złożonej w krypcie 
kościoła Berlin-Mitte, utworzony z fałdownika nastroszonego (Rhytidiadelphus squ-
arrosus) (Wittkopp 2005, 59). W krypcie odkryto również bukiet wykonany z innego 
gatunku mchu. Mszaki wymieniane były przez europejskie renesansowe zielniki, 
jednak nie były popularne w medycynie tego czasu. Mszaki występujące na terenach 
Polski badane były przez przyrodników dopiero od XVIII wieku (Drobnik, Stebel, 
2014, 682–683). Nieliczne z nich użytkowane były w medycynie ludowej XIX–XX wie-
ku Pozyskiwanie surowca obwarowane było licznymi przesądami. Zalecano na przy-
kład, aby mech przeznaczony do uśmierzenia bólu zęba został zebrany z krzyża lub 
świętej figury. Był on także magicznym odczynnikiem spalanym podczas rytuału 
łamania klątwy (Paluch 1989, 51‒52).

Niektóre gatunki roślin przeznaczone były wyłącznie dla wybranej kategorii zmar-
łych, wymagających ochrony po śmierci, np. kocanki piaskowe (Helichrysum arena-
rium (L.) Moench) wkładano na głowy tylko zmarłym położnicom (Bärnthol 2003, 52).

Zastanowić się należy nad pytaniem, czy wianek jest w takich przypadkach zna-
kiem niewinności, lub jak uważa wielu autorów nagrodą za cierpienie. Prawdopo-
dobnie w sytuacji tzw. złej śmierci – gwałtownej lub przedłużającej się i bolesnej, 
używano wianków raczej jako amuletów ochronnych niż pozytywnego wyróżnienia.

Triumfalna symbolika wianka ujawnia się częściej w młodszych grobach. W kryp-
cie kościoła Berlin-Mitte znaleziona została korona z wawrzynu zwyczajnego. Spo-
czywała ona na poduszce przy zmarłym dorosłym mężczyźnie, lecz nie ma pewności, 
czy pierwotnie znajdowała się w tym pochówku (Lippok 2007, 260).

Korony grobowe o znaczeniu triumfalnym z XVIII/XIX wieku, określane jako 
korony zwycięstwa lub sprawiedliwości, zachowały się w Lich i Butzbach (Hesja). 
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Wykonane są z metalu, imitującego liście wawrzynu, zwieńczone są figurką anioła 
lub baranka dzierżącego gałązkę palmową (Neurath-Sippel 2007, 16).

Wawrzyn szlachetny zawiera aromatyczny olejek leczniczy. Jest to drzewo, osią-
gające w rejonie Morza Śródziemnego do 10 metrów wysokości. W Polsce występuje 
jedynie jako roślina doniczkowa. Suszone liście wawrzynu są przyprawą kuchenną, 
znaną jako liście bobkowe lub liście laurowe. Roślina kwitnie w marcu i kwietniu, 
owocem są ciemne jagody (Nowiński 1983, 225). W starożytności wawrzyn poświę-
cony był Apollinowi, który zsyłał i odwracał zarazy. Z tej przyczyny wawrzynowi 
przypisywano moc oddalania wszelkich chorób i zła. Ma właściwości hamujące 
działanie bakterii. Laur przynosić miał także oczyszczenie moralne, dlatego wieńce 
z wawrzynu wkładano na głowy żołnierzy, którzy przelewali krew w trakcie wojen. 
Idea wieńczenia zwycięzców laurem wywodzi się z tego obrzędu. Takie też znaczenie 
zyskał w sztuce chrześcijańskiej (Forstner 1990, 177–178).

W konstrukcji wianków wykorzystywano także gałązki drzew iglastych, np. 
sosnowe w Pritzen (Lippok 2009, 31). Proste wianki wykonane z mirtu lub z róż 
charakterystyczne są dla końcowej fazy zwyczaju (Müller 2007, 15). Według źródeł 
pisanych i wywiadów etnograficznych wito je również z cyprysów (Cupressus L.), 
mięty polej (Mentha pulegium L.), jastruna (Leucanthemum Mil L.) (Segschneider 1976, 
145), gipsówki wiechowatej (Gypsophila paniculata L.) (Bärnthol 2003, 52), barwinka 
(Vinca L.) (Fischer 1921, 102).

REZULTATY

W odniesieniu do celu artykułu przedstawionego we wstępie, zaprezentuję wnioski 
z analizy cech, funkcji i znaczenia roślin, z których wytwarzano wianki. Dostrze-
galna jest powtarzalność pewnych gatunków używanych do konstrukcji wianków, 
występujących zarówno w źródłach archeologicznych, jak i ikonografii. Do najczę-
ściej użytkowanych należą mirt zwyczajny, rozmaryn lekarski, bukszpan zwyczajny, 
goździki i jagody jałowca. Z tych roślin wytwarzano także inne dekoracyjne formy 
umieszczane w trumnach oraz wypełniano nimi poduszki.

Wykorzystywano je również do aromatyzowania i balsamowania zwłok. Zgodnie 
z badaniami francuskimi i włoskimi, od średniowiecza najczęściej używanymi w pro-
cesie balsamowania były rośliny z rodzin: jasnotowatych (in. wargowych, Lamiaceae), 
do których należą rozmaryn i hyzop, mirtowatych (Myrtaceae), astrowatych (Aste-
raceae) i baldaszkowatych (Apiaceae) (Corbineau et al. 2018, 156). Rośliny wargowe, 
baldaszkowate i astrowate jako jedne z nielicznych rodzin w środkowoeuropejskiej 
florze zawierają olejki eteryczne (Polakowska 1982, 26). Podobnie jak jagody jałowca, 
bukszpan, cytrusy i goździki pachną intensywnie. Prawdopodobnie jednymi z naj-
ważniejszych funkcji roślin wplatanych w wianki grobowe było zwalczanie przykrego 
zapachu ciał zmarłych, a także profilaktyka chorób.

Wyróżnić można też grupę roślin, które imitują inne przedmioty, w tym przy-
padku perły lub elementy metalowe. Kształty i barwa pozłoconych jagód jałowca, 
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torebek makowych, goździków, nasion dyni, a także cytryn kojarzyły się z klejno-
tami. Oddzielną kategorię tworzą rośliny, które stanowiły budulec do konstrukcji 
wianka. Są to bukszpan oraz wierzba, których drewno jest dostatecznie giętkie, aby 
uformować z nich obręcz.

Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że kwiaty naturalne rzadko 
używane były do dekoracji wianków, prawdopodobnie ze względu na ich nietrwałość. 
Wiele gatunków nie występuje w grobach, a przynajmniej ich odkrycia nie opisano, 
chociaż często są ukazywane w ikonografii, jak np. róże i anemony. Zdarzało się, 
że wianki powstawały z ukwieconych pędów ziół, ale wydaje się, że posiadanie kwia-
tów, nie było cechą decydującą o wyborze danego gatunku do ich konstrukcji. Wy-
gląd wianków w pewnym stopniu regulowały przepisy administracyjne w miastach, 
zmierzające do ograniczenia przepychu oprawy pogrzebów. Według Edmunda Kizika 
kwiaty i gałązki naturalnych roślin były uważane przez prawodawców za skromne 
dekoracje (Kizik 1998, 89).

Cechą, która łączy najwięcej spośród wymienionych gatunków jest zimozieloność. 
Zdolność do zachowywania liści na zimę posiadają: mirt, rozmaryn, bukszpan, ruta, 
jałowiec, sosna, cyprys, wawrzyn. Z jednej strony zieleń i potencjał do przetrwania 
zimy symbolizować mogą osobę zmarłą, która rozpoczyna życie wieczne w zaświatach 
lub nadzieję na zbawienie. Z drugiej – rośliny zimozielone uważano za bezpłodne, 
nigdy nie osiągające dojrzałości, tak jak osoby odchodzące zbyt wcześnie, przed zawar-
ciem małżeństwa. Być może z tego samego powodu do budowy wianków wybierano 
gałązki wierzby, która również symbolizowała życie bezowocne.

Bardzo wiele spośród wymienionych roślin uważano dawniej za typowo ślub-
ne lub weselne, symbolizujące akt zaręczyn lub zaślubin albo faktycznie używane 
podczas obrzędów weselnych. Symbolikę małżeńską (lub dziewiczą) reprezentują: 
mirt, rozmaryn, bylica boże drzewko, ruta, goździk, bukszpan i róża. Z jałowca, 
ruty, rozmarynu i barwinka wytwarzano też tzw. rózgi weselne (Kapeluś 1979, 58). 
Wianki grobowe, jako odpowiednik wieńców ślubnych, wite były przede wszystkim 
z zimozielonych roślin powiązanych symbolicznie z małżeństwem. Podczas pogrzebu 
odbywać się miało dopełnienie życiowej drogi zmarłej dziewicy lub kawalera, poprzez 
symboliczne zaślubiny.

W końcu trwania zwyczaju dostrzegalny jest aspekt triumfalny, związany z ideą 
przezwyciężania grzechu i śmierci lub z chwałą zasłużoną poprzez dobre życie 
na ziemi.

Gatunki roślin, których używano do wicia wianków mają zwykle długą tradycję 
stosowania w ziołolecznictwie i kuchni. Właściwości magiczno-ochronne przypisy-
wano takim roślinom, jak np.: rozmaryn, hyzop, bylica boże drzewko, ruta, bukszpan, 
jałowiec oraz mszaki. Wianki z roślin o znaczeniu magiczno-medycznym z pewnością 
funkcjonowały też jako przedmioty ochronne.

Nowożytne wianki grobowe nie mają bezpośredniego związku z odległymi 
obrzędami, nie istnieją dowody na ciągłość kulturową, a średniowieczne pochówki 
w wiankach przypuszczalnie nie są tożsame z nowożytnymi koronami (Lippok 2009, 
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79). Zwyczaj powstał prawdopodobnie na styku kultu religijnego, zakazów i nakazów 
kościelnych oraz ludowej magii. Materialne dowody na jego praktykowanie pocho-
dzą dopiero z XVII wieku, chociaż wcześniej korony grobowe przedstawiane były 
na nagrobkach i epitafiach. Przyczyny rozkwitu i rozpowszechnienia się wianków 
i koron w drugiej połowie XVII wieku są zapewne złożone, jednak nie do końca 
jeszcze poznane. Przypuszczalnie należy je wywodzić z kultury miast nowożytnych. 
Ze względu na techniczne podobieństwo wianki i korony z Polski północnej próbuje 
się łączyć z tego typu zabytkami wykorzystywanymi na zachodzie Europy.

Wianki występowały u przedstawicieli wielu wyznań. Wyższą ich koncentrację 
notuje się jednak w obszarach, w których wpływy protestanckie były znaczne. Wraz 
z reformą poglądów na życie po śmierci, zniknęła u protestantów potrzeba troski o los 
zmarłego. Nie zrezygnowano natomiast z bogatej oprawy pogrzebów dziecięcych. 
W Rituale Romanum z 1614 roku znajduje się zalecenie, aby ciała zmarłych dzieci 
zdobić przy pomocy kwiatów. Być może wianki i korony dla protestantów stanowiły 
nie tylko formę dystynkcji zmarłego, ale także substytut związanych z roślinami 
obrzędów katolickich.

Odrzucenie przez protestantów przekonania, że pośmiertna modlitwa i inne 
czynności mogą wpłynąć na los zmarłej osoby implikowało porzucenie wielu zabiegów 
pośmiertnych, wykonywanych dawniej wobec zmarłych. Według niektórych autorów, 
wianki u protestantów mogły rozpowszechnić się jako amulet ochronny, darowany 
osobom zmarłym przed przyjęciem chrztu, których pogrzeb nie był już obwarowany 
zakazami kościelnymi (Lippok 2009, 81).

Pochodzenie zwyczaju nie jest jasne, ale podkreślić należy związek z innymi 
rodzajami wieńców i koron używanych w okresie nowożytnym. Wianki i korony 
grobowe są jednocześnie wiankami dziewiczymi i są pokrewne wiankom i koronom 
ślubnym. W koronach dominują rośliny symbolicznie powiązane z małżeństwem 
oraz oznaczające dziewictwo. Odróżnić je należy od koron męczeństwa, których 
znaczenie odnosi się do triumfu nad grzechem. Korony z roślin symbolizujących 
jednoznacznie nagrodę i zwycięstwo, są jednak raczej rzadkie i pochodzą z późniejszej 
fazy użytkowania tego rodzaju zabytków. Wieńce darowano osobom młodym rów-
nież z okazji chrztu (zwykle były nabywane przez rodziców chrzestnych), pierwszej 
komunii, konfirmacji i ślubu.

Do rozpowszechnienia zwyczaju w XVI–XVII wieku mogły przyczynić się prze-
miany religijne. Zdaniem Gerharda Seiba wianki grobowe wywodzą się z ludowej 
pobożności (Seib 1979, 114). Reformatorzy występowali przeciwko zbytkowi w ko-
ściołach i przepychowi oprawy katolickich obrzędów kościelnych. Jack Goody uważa, 
że wydalenie dekoracji ze świątyń i kultu, w tym kwiatów, doprowadziło do rozkwitu 
świeckich, prywatnych obyczajów związanych z roślinami. Potrzeba zdobienia wi-
zerunków świętych w obliczu ikonoklazmu, przeniosła się do sfery domowej (Goody 
1993, 186).

W niemieckiej literaturze etnograficznej doszukiwano się związku pomiędzy 
używaniem wianków i koron grobowych w okresie nowożytnym a antycznymi 
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ceremoniami pogrzebowymi (Segseschneider 1976, 14–16). Nie jest on bezpośredni, 
lecz jest prawdopodobne, że wzrost zainteresowania starożytnością w nowożytnej 
Europie przyczynił się do wykształcenia zwyczaju wieńczenia głów zmarłym. Nie bez 
znaczenia był rozwój nowożytnej emblematyki i zalanie ikonosfery przedstawieniami 
o charakterze symbolicznym, które pojawiały się nie tylko w sztuce i drukach, ale też 
na przedmiotach codziennego użytku. Odniesienia stosowane w emblematyce i iko-
nologii kierowane były do ludzi wykształconych na mitologii, historii i znajomości 
starożytnej tradycji. Zdaniem J. Pelca powtarzające się stale w wielu dziedzinach 
życia motywy stawały się dla odbiorców rozpoznawalnym kodem (Pelc 2002, 43). 
Ikonologiczne personifikacje pojęć również odwoływały się do emblematyki i wyko-
rzystywały symbole. Towarzyszyły im roślinne atrybuty, których znaczenia stanowią 
istotny wkład do wiedzy o arsenale nowożytnej symboliki botanicznej. Symbolika 
roślin, z których powstawały wianki i korony, może stanowić podpowiedź dla badaczy 
symboliki koron grobowych.

UWAGI KOŃCOWE

Podsumowując, w tekście zebrałam informacje o roślinach, których używano do pro-
dukcji wianków grobowych. Po przeanalizowaniu cech roślin oraz ich znaczenia 
w kulturze udało się sformułować wnioski, dotyczące przyczyn użycia tych gatunków. 
Zielona barwa, zimozieloność i mocny zapach wydają się najistotniejszymi cechami 
decydującymi o wyborze rośliny na wianek. Takie właściwości charakteryzują mirt, 
rozmaryn, bukszpan, cyprys, rutę zwyczajną, jałowiec, drzewa szpilkowe, wawrzyn. 
Rośliny zimozielone symbolizują niedojrzałość, ale też wieczność i nadzieję. Mirt, 
bukszpan, rozmaryn i ruta są typowymi roślinami weselnymi, z których wito wian-
ki dla młodych panien. Pozłocone nasiona i owoce roślin miały być może imitować 
ozdoby metalowe lub perły. Poza funkcją dekoracyjną naturalne rośliny w wiankach 
wydzielały aromat, który maskował zapach rozkładu oraz miał chronić uczestników 
pogrzebu przed chorobami. Rośliny mogły spełniać funkcję apotropaiczną, dzięki 
cechom kojarzonym z witalnością i długowiecznością. Wiele z opisanych gatunków 
stosowanych było w medycynie i łączono z nimi poglądy o ich skuteczności w walce 
ze złem. Symbolika roślin naprowadza na trop do interpretacji symbolicznej sa-
mych wianków oraz przyczyn wzrostu ich popularności w XVII wieku. Nie udało 
się jednoznacznie określić pochodzenia wianków grobowych ani wskazać przyczyn 
ich rozprzestrzenienia w okresie nowożytnym. Wianek grobowy mógł powstać jako 
ekwiwalent wianka ślubnego. Wydaje się, że rozpowszechnienie zwyczaju wyposa-
żania osób młodych oraz dzieci w wianki mogło być reakcją na rezygnację z modlitw 
za zmarłych przez protestantów. Symbolika roślin i samej formy wianka rozwinęła 
się w XVI i XVII wieku zapewne dzięki zainteresowaniu starożytnością i nowożyt-
nej ars emblematica. W końcowej fazie akcentowano silniej symbolikę triumfalną 
wianków grobowych.
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