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Wstęp
Drodzy Czytelnicy!

Dwudziesty siódmy numer „Maski” poświęcony jest roślinom. Temat ten, jakkolwiek od wieków cieszy się ogromną popularnością w literaturze i sztuce, w nauce zbyt
często bywa bagatelizowany. Niesłusznie – zachwyt artystów i pisarzy nad delikatnością i wonnością kwiatu, potęgą drzewa czy słodyczą owocu jest przecież jednym
z milszych i ciekawszych tematów badawczych dostępnych humanistyce.
Opowieść o roślinie w kulturze rozpoczniemy artykułem na temat kwiatów wśród
młodych dziewcząt (shōjo) w Japonii. Następnie przyjrzymy się kultowi roślin we
włoskim tarantyzmie. Kolejne trzy artykuły poświęcone będą roślinności w sztuce
i archeologii – wizerunkom masek liściastych w średniowiecznej rzeźbie architektonicznej w Polsce, motywom roślinnym w ikonografii kultury Nasca oraz początkom
uprawy ryżu w prehistorycznej Azji. Przyjrzymy się także historii badań nad mistycznymi związkami ludzi z drzewami z perspektywy religioznawczej. Następne dwa
teksty poświęcone będą fenomenowi polskich imion odroślinnych, a kolejne trzy –
roślinom w twórczości literackiej Magdaleny Papuzińskiej, Krystyny Miłobędzkiej,
Stanisława Wyspiańskiego oraz Andrzeja Sapkowskiego. Na zakończenie przyjrzymy
się związkom pomiędzy mediami a roślinami, florze w telewizyjnych serialach fantastycznych i wreszcie – programowi Natura 2000 w kontekście wątpliwości o charakterze konstytucyjnym.
Mamy nadzieję, że proponowany temat przypadnie Państwu do gustu i zachęci
do zupełnie innego niż do tej pory spojrzenia na roślinę – ten zewsząd nas otaczający,
a jakże często niezauważany element przyrody. Oby naukowa zaduma nad roślinnością i pytania o jej ochronę sprowokowały do kolejnych badań, równie interesujących
jak te zamieszczone na kolejnych stronach.
Redakcja „Maski”

Klaudia Adamowicz

Pośród marzeń i kwiatów –
japońska kultura shōjo
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kwiaty są częstym elementem towarzyszącym przedstawianiu wizerunków młodych
dziewcząt w dziejach historii sztuki. Miłość do kwiatów wydaje się motywem transkulturowym, który powtarza się niezależnie od szerokości geograficznej, jakkolwiek
może przybierać odmienne formy, przejawy i znaczenia. Jak stwierdza Peter Mc Neil,
kwiat stanowi „nośnik głębokich kulturowych znaczeń i symbolicznego ładunku”1.
Zbieżność między świeżością, pięknem i delikatnością młodych panien oraz kwiatów
była szeroko eksplorowana w sztuce Zachodu już od starożytności, choć szczególnego
znaczenia nabrała w XIX wieku, w którym idea floral feminity nabrała przymiotów
kobiecości idealnej.
Tematem artykułu będzie popularność motywów kwiatowych w przedstawianiu
wizerunków młodych dziewcząt (shōjo) w Japonii począwszy od epoki Taishō, w której zrodziła się charakterystyczna kultura dziewcząt. Kwiaty odnaleźć można między
innymi na ilustracjach i w komiksach skierowanych do tej grupy odbiorców. Biorąc
pod uwagę, ograniczoną objętość artykułu, skoncentruję się w głównej mierze na
pionierskich dla dalszego rozwoju – zarówno mangi, jak i kultury kawaii (z japońskiego ‘uroczy’) – ilustracjach przedstawiających shōjo, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Macoto Takahashiego. Podstawowym zagadnieniem, które zostanie
omówione, będzie rola kwiatów w portretowaniu dziewcząt oraz przekaz dotyczący
tak samych shōjo, jak i ich znaczenia w japońskim społeczeństwie, wysyłany za pośrednictwem wykorzystywania motywów florystycznych. Kontrastując rozumienie
kwiatów oraz idei floral feminity na Wschodzie i Zachodzie, odniosę się do znaczenia
idei shōjo oraz tworzonego przez nie fantazyjnego świata.

1

Cyt. za: M. Monden, Layers of the Ethereal: A Cultural Investigation of Beauty, Girlhood, and Ballet
in Japanese Shōho Manga, „Fashion Theory” 2014, t. 18, nr 3, s. 262 – wszystkie cytaty z tej pozycji
podawane są w tłumaczeniu własnym.
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Kwiaty na Zachodzie, kwiaty na Wschodzie
Motyw kwiatów, obecny w każdej kulturze, może być uważany za element transkulturowy, zaś porównywanie sposobu jego funkcjonowania zarówno w sztuce, jak
i w życiu społecznym może dostarczyć szerokiej wiedzy dotyczącej zróżnicowania
i zbieżności pomiędzy kulturami. Kwiaty wydają się szczególnie popularne w ceremoniach i obrzędach przejścia, w naturalny sposób wykazują też związek z porami roku2.
Na Zachodzie ich symbolika odgrywa duże znaczenie w religii (na przykład biała
lilia jest symbolem Maryi), zaś od czasów wiktoriańskich, kiedy powstał język kwiatów – w miłości. Kwiaty opowiadały o relacjach międzyludzkich, szczególnie mocno
zaś związały się z kobiecością3. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie
uwidocznił się związek pomiędzy kwiatem a kobietą idealną, która tak samo jak kwiat
miała być piękna oraz pasywna. Jej rola społeczna sprowadzała się do funkcji czysto dekoracyjnych. W ten sposób zrodził się ideał floral feminity, który był w owym
okresie powszechnie eksplorowany w sztukach plastycznych. Przykładem może być
twórczość przedstawicieli amerykańskiego impresjonizmu, na przykład prace Roberta Reida, w którego twórczości – jak i u innych malarzy tego okresu – kobieta oraz
kwiat wzajemnie się uzupełniają, stanowią całość, co ukazane jest poprzez zbieżność
w ich kształcie oraz kolorze4. Przynależą do jednej całości – natury, która skontrastowana zostaje z bliższym mężczyźnie światem kultury.
Silna polaryzacja natury i kultury przy równoczesnym wartościowaniu (kultura
zwycięża nad naturą, rozwój nauki miał pomóc zapanować nad nią) jest cechą charakterystyczną kultury zachodniej już od epoki renesansu5. Odniesienie kobiety do
natury skazywało ją na pozycję podległą i zdominowaną przez mężczyznę. Kobieta
idealna miała wyglądać, pachnieć i zachowywać się jak kwiat, stając się estetycznym
obiektem przeznaczonym do wizualnej konsumpcji. Z drugiej strony, kobieca mistyka – a więc jej dzikość, nieujarzmioność – również zbliżała ją do natury; tym razem
jednak natury nieopanowanej jeszcze przez kulturę, a więc natury niebezpiecznej.
Analogia nadal pozostawała jasna6.
Na Wschodzie różnica pomiędzy naturą a kulturą nigdy nie była tak wyraźna
i jednoznaczna. Zgodnie z konfucjanizmem i taoizmem należało naśladować naturę
i poddawać się jej prawom7. Japończycy kulturowo charakteryzują się silną miłością do natury; równocześnie ideałem pozostaje sztuczność, natura przetworzona,
co przejawia się w jej zmienianiu i dopasowywaniu. Nie wynika to jednak z chęci
2
3
4
5
6
7

10

Por. B. Seaton, The Language of Flowers. A History, Virginia 2012, s. 38.
Por. ibidem, ss. 38 i n.
Por. A. Stott, Floral Femininity. A Pictorial Definition, „American Art” 1992, t. 6, nr 2, ss. 62 i n. –
wszystkie cytaty z tej pozycji podawane są w tłumaczeniu własnym.
Por. A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa, Kraków 2001, ss. 350‒353, 456‒457.
Por. A. Stott, op. cit., s. 67.
Por. A. Flis, op. cit., ss. 456‒457.
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zdominowania przyrody, lecz stanowi skutek braku polaryzacji i patrzenia na naturę
oraz kulturę jako na spójną całość.
Znaczenie kwiatów w Japonii przejawia się nie tylko w ich języku, tak zwanym
hanakotoba, lecz także w sztuce ogrodów, jak i układania kwiatów– ikebanie. Obserwacja japońskich ogrodów oraz precyzji i szczegółowości zasad ikebany uwidacznia
wyjątkowo wyraźnie płynność między kulturą i naturą, a także sztuczność rozumiana
jako ideał estetyczny.
Co więcej, na Wschodzie kwiaty nie są jednoznacznie utożsamiane z kobiecością.
Dla przykładu: kwitnąca wiśnia, szczególnie ukochana przez Japończyków, jakkolwiek symbolizowała między innymi kobiecość, to odnoszona była także do samuraja,
którego życie miało być równie krótkie, co opadającej – i dzięki temu szczególnie
pięknej – sakury. Wiśnia wiązała się z estetyczną ideą mono no aware, a więc piękna
ulotności świata; stanowiła jeden z wielu jej symboli. Innym przykładem odmiennej
od europejskiej symboliki kwiatów jest irys, który poprzez swój kształt kojarzony był
z mieczem, a w ślad za tym – z wojowniczością i męskością. Symbolika kwiatów na
Wschodzie nie była ograniczana do kobiecości – pozostawała szeroka i złożona. Nawiązywała również do idei szczęścia, zamożności, długowieczności. Związek lotosu
i Buddy wskazuje również na konotacje religijne. O ile więc na Zachodzie miłość
i religia zdominowały symbolikę florystyczną, o tyle na Wschodzie nigdy nie stała się
ona tak wyraźnie jednoznaczna8.
Kultura shōjo
Zanim przejdę do analizy motywu kwiatów na wizerunkach dziewcząt w Japonii, niezbędne jest przybliżenie pojęcia shōjo i kultury, która wokół niego wyrosła.
Kultura młodych dziewcząt , o której jest mowa w tym artykule, zaczęła się kształtować w epoce Taishō (1912‒26), jednak sam termin shōjo został stworzony we wcześniejszej epoce Meiji przez ówczesny rząd. Koncepcja miała cel ideologiczny: będąc
inspirowana ideałami wiktoriańskimi. służyła wychowaniu dziewcząt na dobre żony
i matki, co miało służyć rozwijającej się wówczas Japonii9.
Jakkolwiek słowo shōjo czytane ze znaków oznacza po prostu małą kobietę czy też
dziewczynkę, koncepcja wydaje się bardziej złożona. Jak mówi Shuko Watanabe, rząd
Meiji odnosił pojęcie shōjo do dziewcząt między 12. a 17. rokiem życia, które miała
charakteryzować „uczuciowość (aijō), czystość (junketsu) oraz estetyka (biteki)”10. Sarah Frederick określa, że ich zainteresowania koncentrowały się na: „sentymentalności, kwiatach, ubraniach, lalkach i rozmarzonych myślach o księżycu i gwiazdach”11.
Shōjo można odnieść do ideału hiperkobiecości, warto jednak za Masuko Hondą, zaznaczyć, że pojęcie określa wyłącznie stan przejściowy – „zawieszenia pomię8
9
10
11

Por. B. Seaton, op. cit., s. 40.
Por. M. Monden, Layers of the Ethereal…, s. 261.
Cyt. za: ibidem.
Cyt. za: ibidem, s. 262.
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dzy”, w jakim znajdują się dziewczęta przed wejściem w dorosłość i role społeczne12.
W oparciu o strukturę obrzędów przejścia Arnolda van Gennepa można powiedzieć,
że nastolatki tkwią w okresie przejściowym – fazie marginalnej13. Wyłączone ze świata dzieci, nie stały się jeszcze częścią świata dorosłych, dlatego też mają społeczne
przyzwolenie na angażowanie się w świat własnych marzeń, ubrań i estetycznego
piękna. Czas wejścia w sztywne role społeczne stanowi jeszcze domenę przyszłości;
na razie mogą cieszyć się swoim chwilowym reverie. John Whittier Treat mówi niemalże, że shōjo poprzez swoje zawieszenie konstytuują własny gender, wyrywając się
„produktywnej strukturze heteroseksualnej reprodukcji”14.
Mimo że koncepcja shōjo została stworzona dla celów ideologicznych, dziewczęta
rozwinęły ją według własnej wizji. Wokół pojęcia powstała rozbudowana kultura.
Od epoki Taishō rozwijały się magazyny, powstawały powieści, mangi, a nawet opera – shōjo kageki, pod którą skrywa się powstały w Taishō teatr Takarazuka15. Chociaż założony przez mężczyznę, Ichizō Kobayashiego, stanowi jednak owoc kultury
dziewcząt; tworzony przez dziewczęta dla żeńskiej publiczności w celu realizacji ich
ukrytych marzeń. Shōjo zaczęły z czasem przyjmować różne oblicza; jednym z nich
była moga – nowoczesna, aktywna dziewczyna, drugim zaś otome – romantyczna
wersja shōjo, pochłonięta przez świat piękna i uczuć16.
Ważnym elementem kultury dziewcząt jest rynek tak zwanych fancy goods, który
w omawianym okresie zaczął silnie się rozwijać. Takehisa Yumeji jako pierwszy zasłynął z ich sprzedaży, zakładając pierwszy tego typu sklep na Nihonbashi w 1914 roku.
Fancy goods to przedmioty, które oprócz swojej użyteczności, charakteryzują się elementem dekoracyjnym; dzięki temu wskazują na tożsamość swojego właściciela, jego
zainteresowania, poczucie estetyki. Sklep Yumejiego po raz pierwszy celował w konkretną klientelę – młode dziewczęta, które tłumnie przybywały aby kupić komamono,
jak zwane były wówczas fancy goods. Rok 1914, a więc datę powstania sklepu, uważa
się niekiedy za moment symbolicznych narodzin uroczej estetyki kawaii, która od
początku pozostawała związana z rynkiem fancy goods17.
Yumeji, jak i jego kontynuatorzy, nie tylko sprzedawali kawaii przedmioty, lecz
również zajmowali się tworzeniem ilustracji, które stały się, zwłaszcza po II Wojnie
Światowej, inspiracją do rozwoju mangi skierowanej do grupy shōjo. Wszystkie te
wytwory wpisywały się w gusta i potrzeby rozmarzonych dziewcząt. W twórczości
artystów tego nurtu szczególnie mocno widoczny był wpływ Zachodu. Inspiracja
nie była jednak dosłowna, odbierany obraz charakteryzował się niezwykłym roman12
13
14
15
16
17

12

Por. ibidem, s. 264.
Por. A. van Gennep, Obrzędy przejścia, systematyczne studium ceremonii, tłum. B. Biały, Warszawa 2006.
M. Monden, Refashioning the Romantics. Contemporary Japanese Culture – Aspects of Dress, Sydney
2011, s. 145.
Teatr muzyczny, w którym wszystkie role grają kobiety.
Por. M. Yamanashi, A History of the Takarazuka Revue Since 1914. Modernity, Girls' Culture, Japan
Pop, Leiden 2012, ss. 121 i n.
Por. M. Okazaki, G. Johnson, Kawaii, Japan’s culture of cute, Munich 2013, ss. 10‒32.
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tyzmem i wyidealizowaniem. Podróże na Zachód były zarówno w epoce Taishō, jak
i już po Wojnie, rzadkością, dlatego też odległy świat stanowił idealną pożywkę dla
dziewczęcych marzeń tworzonych w ten sposób z dala od sztywnych zasad patriarchalnego japońskiego społeczeństwa18.
Shōjo wśród kwiatów
Obok marzeń, koronek i strojnych sukien także kwiaty stanowią integralny element świata dziewcząt w fazie marginalnej. Tradycyjnie kwiaty nie były w Japonii tak
silnie związane z kobiecością, jak miało to miejsce na Zachodzie, jednak pod koniec
XIX i na początku XX odwołanie zostało zaczerpnięte z Europy i Ameryki poprzez
literaturę, sztukę i religię. Kwiaty jako symbol hiperkobiecości zostały powiązane
z cechami, które miały charakteryzować shōjo: wymienionymi powyżej aijō, junketsu
i biteki19. Świat shōjo wypełnił się kwiatami, które zagościły na wszystkich jego poziomach. Na ilustracjach dziewczęta były niezwykle często przedstawiane z kwiatami
– zarówno sztucznymi, wpiętymi we włosy, jak i pośród ogrodu pełnego bujnych
pąków. Już Yumeji przedstawiał dziewczęta pośród kwiatów; jego kontynuator Junichi Nakahara poszedł tym samym śladem. Co więcej, założył sklep z fancy goods,
który nazwał Himawariya, (himawari – ‘słonecznik’, ya – ‘sklep’); również magazyn wydawany przez Nakaharę przy współpracy z innymi ilustratorami nosił nazwę
słonecznego kwiatu. Przedstawiane w nim i w innych magazynach shōjo ilustracje
z jednej strony nawiązywały do tradycji drzeworytów, a dokładnie bijinga, portretów
pięknych kobiet, z drugiej natomiast widoczne są w nich wpływy mody zachodniej.
Równocześnie, co interesuje nas tu najbardziej, niezwykle częste są przedstawienia
dziewcząt zagubionych w swoim chwilowym reverie pośród kwiatów i roślin20.
U późniejszych ilustratorów motyw kwiatów pojawia się równie często. Szczególnie znacząca jest twórczość Macoto Takahashiego, który rozpoczął wprawdzie
swoją karierę od tworzenia mang, ale jednak zasłynął przede wszystkim z barwnych
i ozdobnych ilustracji dziewcząt. Ilustracje Takahashiego są również blisko powiązane
z rynkiem fancy goods; zarówno dawniej, jak i obecnie zdobią między innymi piórniki, papeterię czy też ubrania.
Dziewczęta Takahashiego zamieszkują fantazyjny świat pełen kwiatów i małych,
przyjaznych zwierzątek; często są księżniczkami, baletnicami, bohaterkami europejskich baśni. Chociaż wydają się obdarzone zachodnimi rysami twarzy21, to jednak
celem jest raczej ukazanie fantazyjnych istot, pogrążonych w swoim własnym świecie. Wyraz twarzy dziewczynek jest niewyraźny, nie śmieją się ani nie płaczą; ich
18
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mimika świadczy raczej o pewnym wyłączeniu, zapatrzeniu w siebie. Najbardziej
charakterystycznym elementem twórczości Takahashiego są rozmigotane oczy shōjo
wypełnione gwiazdami, jakby zamknięty był w nich cały, przez nie same stworzony,
świat; w oddaleniu od społeczeństwa i tego, co ma im do zaoferowania – a przede
wszystkim do zabrania.
Motyw kwiatów pojawia się na niemalże każdym przedstawieniu dziewcząt: często w formie rekwizytu czy też tła, kwiaty zdobią również włosy i suknie dziewcząt.
Z jednej strony spełniają funkcje estetyczne – zaspokajają potrzebę dekoracyjności
i piękna wizualnego shōjo, równocześnie odwołują się do świata uczuć, wskazują na
emocjonalną wrażliwość dziewcząt, ich delikatność, stopień, w jakim są pochłonięte
samym swoim istnieniem i drobnymi fluktuacjami własnych przeżyć. Stan zawieszenia shōjo daje im prawo do egoizmu i skupienia na sobie.
Takahashi przyznał, że zdarzało mu się sadzić róże, następnie zaś je obserwować,
aby być w stanie lepiej oddać je na swoich ilustracjach. Sama obserwacja kwiatów nie
była jednak wystarczająca, chcąc naszkicować kwiaty dla shōjo należało pójść krok
dalej. Takahashi mówi: „Jeśliby namalować kwiaty prosto z życia, nie pasowałyby
dziewczętom, dlatego je zmieniam”22. Prawdziwe kwiaty nie wystarczą istotom, które
zamieszkują fantazyjne światy marzeń tworzone podczas beztroskich reverie; należy je
przekształcić, dopasować – to rośliny dostosowują się do dziewcząt i ich wizji. Kwiaty
u Takahashiego są barwniejsze, pełniejsze, piękniejsze niż w prawdziwym życiu; nie
gniją, idealnie trzymają się w bogatych puklach włosów; lśnią równie mocno, co
gwieździste oczy shōjo.
Cechą charakterystyczną przedstawianego świata jest sztuczność, która tanowi
jeden z estetycznych ideałów sztuki japońskiej, istotny przede wszystkim po epoce
Edo, w której powstał oparty na sztucznych, wystylizowanych i następnie odgrywanych na scenie formach teatr kabuki. Również japońskie podejście do natury charakteryzuje duża skłonność do przekształcania, która nie wynika z przeświadczenia
o niedoskonałości przyrody, lecz raczej z miłości do niej, z przekonania o jej zespoleniu ze światem kultury tworzonym przez człowieka.
William Hamilton Armstrong cytuje Lesley Downer, która napisała o maiko:
„Nie tyle była kobietą, ile chodzącym dziełem sztuki, zbiorem symboli i erotycznych znaków, tak bardzo oddalonych od ludzkiej istoty, jak bonsai jest oddalone od
naturalnego drzewa”23. Kwiaty u Takahashiego w podobny sposób jak maiko, drzewko bonsai, kabuki, japońskie ogrody nie aspirują do naturalności . Świat tworzony
przez shōjo z założenia pozostaje tak daleko od rzeczywistości, jak to tylko możliwe,
dopasowując się do wizji dziewcząt, które o nim marzą. Cała kultura kawaii, której
rozwój był od początku blisko związany z shōjo, funkcjonuje w oparciu o te same zasady. Nadanie przedmiotom, zwierzętom i roślinom cech kawaii oddala je od natury
i czyni je obiektem tęsknoty (akogare) dziewcząt zawieszonych w liminalnym stanie.
22
23

14

M. Okazaki, G. Johnson, op. cit, s. 29.
W. H. Armstrong, Neo-onnagata. Professional Cross-dressed Actors and Their Roles on the Contemporary
Japanese Stage, s. 169 [on-line:] http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-0419102-085015/ [12.07.2015].

MASKA 27/2015

Również w mangach niezwykle często występują motywy florystyczne. Niejednokrotnie nie mają żadnej roli w fabule, a ich pojawienie się czy to w formie tła,
dekoracji stroju, czy wyłącznie ozdoby kadru, spełnia funkcję czysto ornamentalną.
Jak twierdzi Frederik Schodt: „abstrakcyjne kwiaty i liście są unoszone po stronach
bez konkretnego związku z historią”24. Zadaniem kwiatów jest pełniejsze wyrażenie
wizji świata, który zamieszkiwany jest przez shōjo.
Powieści shōjo tworzone są w analogiczny sposób. Masafumi Monden podaje przykład serii krótkich opowieści Nobuko Yoshiyi. Każda z nich zatytułowana jest nazwą
kwiatu, co nie jest zabiegiem nowym, jednak w tym wypadku powiązane jest wyraźnie
z ideą shōjo – po raz kolejny kwiaty unoszone są po stronach w celu czysto dekoracyjnym. Całość składa się na romantyczną wizję świata, która zostaje uzyskana dzięki występowaniu europejskich przedmiotów, bogatemu językowi i elementom ozdobnym25.
To świat tworzony zgodnie z wolą shōjo, spełniający ich marzenia. Teatr Takarazuka
zwany zresztą otome no hanazono – ogrodem otome – przyjął podobne cele.
W fantazyjnym świecie shōjo pojawiają się mężczyźni, jednak ich obraz jest tworzony w oparciu o marzenia dziewcząt. Takahashi, rysując postaci książąt, nawiązywał do europejskich baśni, na przykład do Śpiącej Królewny czy też Pięknej i Bestii;
wytworny wizerunek męskich bohaterów, stworzony za pomocą delikatnych rysów
twarzy, wykwintnych ubrań i wszechobecnych kwiatów, nawiązuje do ideału księcia
na białym koniu. Nawet postać Bestii znacznie bardziej porusza cierpieniem i melancholią niż odpycha zwierzęcymi kształtami potwora. Książęta u Takahashiego, tak
samo jak odtwarzane przez kobiety męskie postacie w teatrze Takarazuka, stanowią
wytwór wyobraźni, ideał. Realni mężczyźni nie mają wstępu na teren ogrodu otome.
Floral feminity a shōjo
Ideologiczna w swoich celach koncepcja shōjo została stworzona przez rząd okresu
Meiji z inspiracji wiktoriańskim ideałem kobiety – może być więc interpretowana
jako wytwór patriarchalnego społeczeństwa. Wydaje się jednak, że zachodnią ideę
floral feminity, a więc kobiecości pasywnej, podporządkowanej, nastawionej na wizualną konsumpcję męskiego oka oraz nawiązującą do niej shōjo nie można jednoznacznie sprowadzić do tego samego.
Annette Stott, opisując popularność idei floral feminity w XIX wieku na przykładzie amerykańskiego malarstwa impresjonistycznego, zwraca uwagę na podległość
kobiet względem mężczyzn jako na istotny element koncepcji. Kobieta spełnia wyłącznie funkcje ozdobne, zaś na obrazach przedstawiana jest w sposób analogiczny
do kwiatów – upodabniana do nich poprzez zarówno kształt, jak i kolor, pozostaje
piękna i pasywna. Nawet jeśli pogrąża się w stanie rozmarzenia, nadal postrzegana
jest z perspektywy tajemniczości i mistyki – cech wizualnie atrakcyjnych dla odbiorców. Jak zauważa Stott: „W kwiecistych obrazach kobiety stoją albo siedzą w ciszy,
24
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zagubione w myślach, ich spojrzenie jest odwrócone od obserwatora, tworząc aurę
mchowej róży poprzez tajemnicę i wycofanie”26. Również tajemniczość kobiet staje
się obiektem konsumpcji, w efekcie czego nie uzyskują one wolności nawet we własnym świecie marzeń. Przykładem może być zamyślona dziewczyna z obrazu Fleur de
Lys Roberta Reida, przedstawiona w otoczeniu fioletowych irysów, pośród których jej
obecność stanowi naturalne uzupełnienie otoczenia. Stworzona zgodnie z przyjętym
ideałem postrzegana jest przez widzów jako wizualnie atrakcyjna27.
W koncepcji shōjo początkowo również można odnaleźć elementy patriarchalizmu i wiktoriańskiego ideału floral feminity. Wydaje się jednak, że odgórnie przyjęta
idea została następnie przechwycona przez same dziewczęta, rozwijając się niezależnie od źródła swojego powstania. Jak stwierdza Monden za Hiromi Tsuchiya-Dollase, floral feminity jest nie tylko „wyidealizowaną konstrukcją odgórnie nałożoną
przez patriarchalne społeczeństwo, lecz także sposobem oporu przyjętym, a nawet
przekształconym przez same kobiety i dziewczęta”28. To, co początkowo miało służyć podporządkowaniu kobiet wymogom społeczeństwa, stało się z czasem sposobem na stworzenie własnej alternatywy, ruchu oporu wobec stawianych wymagań.
W podobny sposób przechwycona zostaje kultura kawaii – stworzona przez męskich
ilustratorów, następnie przejęta, poddaje się wizjom dziewcząt i przybiera nowe, początkowo nieobecne formy. Kolejne nurty tworzone są już oddolnie przez same shōjo.
Zarówno ich kultura, jak i cały nurt kawaii mogą być traktowane jako drobny ruch
oporu – delicate revolt29.
Idea floral feminity odniesiona została jednak tylko do młodych dziewcząt znajdujących się w fazie marginalnej przed wejściem w okres dojrzałości. Z dorosłością
powiązany był inny, tradycyjny ideał kobiecości – yamato nadeshiko. Yamato to określenie na Japonię, zaś nadeshiko oznacza gatunek kwiatu (po polsku: goździk pyszny). Całość odnosi się do ideału kobiety – żony i matki, w pełni oddanej swojej
rodzinie, może też stosować się do młodej dziewczyny, która, mimo że jeszcze nie
weszła w przewidziane dla niej role społeczne, to jednak wykazuje wszystkie cechy,
które z owym ideałem się wiążą. Nadeshiko na pozór wygląda delikatnie, jednak tak
naprawdę pozostaje silna i potrafi podołać wszystkim swoim obowiązkom. Zwłaszcza
w czasie wojny nie tylko musiała być gotowa na poświęcenie dla męża-żołnierza, lecz
także powinna potrafić sama siebie obronić i w razie konieczności zginąć. Ów ideał,
chociaż nawiązujący w swojej nazwie do kwiatu, daleki był od efemerycznej wizji
kobiety-kwiatu z czasów wiktoriańskich. Emocjonalność, estetykę i poetyckie rozmarzenie odniesiono wyłącznie do okresu przed wejściem w role społeczne matki i żony,
które wymagały czegoś więcej, niż tylko bycia estetycznym obiektem i ozdobą domu.
Dziewczęta otrzymujące przywilej pogrążania się w świecie marzeń i kwiatów,
niejednokrotnie odraczają okres wejścia w dorosłość i decydują się pozostać w limi26
27
28
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nalnym stanie shōjo. Rozwijając własną kulturę, tworzą zasady, w oparciu o które
funkcjonuje ich niekończące się reverie. W amerykańskim malarstwie impresjonistycznym kobieta jest przedstawiana w taki sposób, aby przypominać towarzyszący
jej kwiat. W kulturze shōjo, nawiązując do słów samego Takahashiego, to kwiaty
podlegają przekształceniom, aby pasować do dziewcząt i ich świata.
Wyidealizowany obraz kwiecistej kobiecości, który w dzisiejszych, przesyconych
feminizmem czasach może się wydawać uwłaczający i sprowadzający kobietę do estetycznie konsumowanego obiektu, okazuje się przejawem czegoś zupełnie innego.
Odmienność wschodniej kultury, widoczna między innymi w braku jednoznacznego
podziału na świat natury i kultury, sprawia, że otoczenie kwiatów nie przyczynia
się do jednoznacznej identyfikacji dziewcząt ze przestrzenią natury – zdominowaną
i podległą. Dodatkowo sposób, w jaki przedstawiane są kwiaty – przekształcone i oddalone od natury – tym silniej zaciera granicę.
Różnice w rozumieniu idei floral feminity na Zachodzie i w Japonii mogą tkwić
również w obcości przejętego elementu i tym samym w wolności jego interpretacji. Bez oporu dopasowano go do odmienności kultury, w której miał od tej pory
funkcjonować. Kobiecość efemeryczna i rozmarzona, otoczona kwiatami i szelestem
falban, odniesiona została wyłącznie do fazy granicznej, zapewniając dziewczętom
chwilowy stan zawieszenia i wolności od społecznych zobowiązań. Inną kwestią jest,
że wiele spośród nich zdecydowało się pozostać w tym stanie na dłużej, niż przewidywało odgórne przyzwolenie.
Nie tylko odmienność istniejących warunków kulturowych, lecz także różnice
w języku kwiatów, odcisnęły ślad w charakterze zjawiska. Na Wschodzie kwiaty cieszyły się szerszym polem semantycznym niż na Zachodzie; nie były także jednoznacznie utożsamiane z kobiecością. Również natury nie traktowano jak elementu podległego i z założenia podporządkowanego wpływom kultury. Znaczenie wizualności
w Japonii, jak również duża wolność w jej obszarze, przy równoczesnej skłonności
do przekształcania przejętych motywów, sprawiła, że odgórnie stworzona koncepcja
stała się punktem wyjścia do stworzenia bogatej i niezależnej kultury dziewcząt.
Floral feminity doprowadziło w Japonii do narodzin oddolnych nurtów: subkultur zdominowanych przez dziewczęta, kultury kawaii i rynku fancy goods, realizacji
marzeń poprzez mangi czy też dziewczęcy teatr Takarazuka. Chociaż początkowe
ilustracje tworzone były przez mężczyzn, prawdziwa rewolucja mang shōjo nadeszła
w latach 70. wraz z twórczością tak zwanych Grup Roku 24, do których należały
już same kobiety. Jako odmiana mang shōjo rozwinęły się także komiksy spod znaku
yaoi – dotyczące miłości homoseksualnej pomiędzy mężczyznami, które jednak, trzymając się z dala od rzeczywistości, mają za zadanie wyłącznie realizację dziewczęcych
marzeń o idealnych mężczyznach i związkach opartych na równości i miłości. System
patriarchalny nie ma do nich dostępu. Generują własną przestrzeń fantazji, która
działa wedle zasad narzucanych i zmienianych przez same shōjo.
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Podsumowując, przejęta z Zachodu przez rząd okresu Meiji idea floral feminity
przyczyniła się do powstania idei shōjo, a następnie kultury skierowanej do tej
właśnie grupy odbiorców. Poprzez przekształcenia dokonane w idei przez same
dziewczęta odgórnie narzucony koncept zapewnił im przestrzeń niezależności
i autokreacji. Wytworzony w efekcie świat, rodem z leniwych reverie, wypełniony jest sentymentalnością, uczuciami i kwiatami, które stają się jego znakiem
rozpoznawczym. Ideał romantycznej, kwiecistej kobiecości, przejęty przez shōjo,
nie tylko nie jest dla nich uwłaczający, ale wręcz staje się formą oporu wobec patriarchalnego społeczeństwa i jego oczekiwań. W ten sposób dziewczęta generują
własną przestrzeń fantazji, w której to one dyktują zasady i wyznaczają trendy.
W przeciwieństwie do kultury Zachodu, w Japonii kwiaty stanowią element podległy samym tylko dziewczętom, które w dowolny sposób nim manipulują, dopasowując go do własnych pragnień i tęsknot.
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Summary
Among dreams and flowers – Japanese shōjo culture
The paper focuses on the motif of flowers which seems to be popular in young
girls’ (shōjo) culture in Japan. It repeats iself on illustrations, in manga or novels.
Referring to the western ideal of floral femininity, the concept of shōjo is presented,
as well as the culture that outgrew around it. The concept of shōjo initially imposed
by the government of Meiji period is then taken over by girls that change it according to their own vision and needs. The analysis leads to the indication of differences
between the western idea of floral feminity and the transformed idea of shōjo, which
led to the production of an independent dream space, in which even the flowers have
to adjust to the girls’ expectations.

Katarzyna Winiarska-Ścisłowicz

Rośliny w apulijskim tarantyzmie.
Między terapią a symbolem
Katedra Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wprowadzenie
Rośliny wciąż do nas powracają jako symbol religijny, środek magiczny lub leczniczy
medykament we wszystkich kulturach świata. Człowiek od najdawniejszych czasów
dopatrywał się w siłach natury oznak aktywności bóstw. Wierzenia te często towarzyszyły praktykom ziołoleczniczym, które odegrały szczególną rolę w europejskiej
medycynie ludowej. Zioła mające prozdrowotne działanie lub niekiedy silnie tokstyczne właściwości zyskwiały rangę magicznych i były wykorzystywane przy okazji
obrzędów religijnych, zwłaszcza w religiach naturalnych.
Ich związki z człowiekiem szczególnie warto wyartykułować z perspektywy niezwykłej subformacji religijnej rodem z południa Włoch zwanej tarantyzmem. Przedmiotem mojej analizy będzie relacja pomiędzy światem flory a uczestnikami rytuału
apulijskiego, niejedokrotnie wiązanego przez jego największego badacza – Ernesto de
Martino – z naturalnymi formacjami religijnymi krajów basenu Morza Śródziemnego, takimi jak kulty agrarne czy kult Wielkiej Matki.
W mojej pracy przywołam między innymi klasyczną już pozycję o tarantyzmie
Ziemia zgryzoty, autorstwa wspomnianego powyżej de Martina, a także mniej znane teksty z XVII i XVIII wieku, wpisujące się w gatunek literatury de venesis1, jak
Dissertatio de anatome, morsu et effectibus tarantulae Giorgia Bagliviego czy Dialogo
delle tarantole di due Filosofi dimandati Pico et Opaco Vincenzo Bruno. Interesują
mnie wszakże nie tylko opisy terapii tarantystycznych, odbywających się w otoczeniu
roślinności, ale przede wszystkim lecznicze działanie ziół oraz ich wielowymiarowy
symbolizm. Poprzez sięgnięcie do wielu współczesnych polskich oraz zagranicznych
prac na temat kulturowego i religijnego znaczenia roślin postaram się pokazać, że
przyjrzenie się relacji na linii tarantyzm – flora otwiera nowe przestrzenie interpre1

Letteratura de venesis (῾literatura o truciznach’) to popularny gatunek literacki, dobrze znany od
XIV wieku we Włoszech, traktujący o działaniach trucizn, toksycznych roślinach i zwierzętach oraz
sposobach leczenia zatrutych osób. Pierwszym znanym pismem de venesis był rękopis Wilhelma di
Marry Sertum Papale de venesis z 1362 roku.
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tacyjne wokół samego rytuału: stanowi interesujący komentarz mówiący o tym, że
tarantyzm nie byłby tym samym, gdyby umieścić go w innym kontekście przyrodniczym i geograficznym.
Analiza nietypowej roślinności Południa może stać się uzupełnieniem do omówienia samego rytuału. Rośliny w tarantyzmie uzyskują bowiem nową symboliczną
rolę: nie są już tylko zielarskim środkiem kojącym ból duszy, nie stanowią też wyłącznie elementu kultu w specjalnie zaaranżowanej rytualnej przestrzeni, ale uzupełniają
cielesność samej tarantystki.
Roślinne symbole
Włoskie słowo il tarantismo pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego tarantula,
oznaczającego pajęczaka z gatunku lycosa tarentula, żyjącego pośród trawiastych i wyschniętych od żarliwego słońca muraw na terenach Salento, krainy geograficznej na
południu Włoch2. Sam proces rytualny zakładał prosty ciąg zdarzeniowo-fabularny
opierający się na ukąszeniu (zazwyczaj kobiety) przez tarantulę, a następnie zastosowaniu terapii tanecznej ze specyficznym repertuarem muzycznym, gdzie uczestniczka
zwana tarantystką miała „wytańczyć” zatrucie jadem.
Mimo że tarantyzm był zjawiskiem lokalnym, ograniczającym się do konkretnego
regionu, Apulii, to jego witalna siła oddziaływała przez ponad 600 lat na całą kulturę
Południa. Ekspansywny rytuał nie ograniczył swojego zasięgu oddziaływania również
do terytorium Włoch. Z biegiem czasu moc taranteli podbiła inne części Italii –
Sardynię i Sycylię, a nawet odrębną kulturowo i terytorialnie Hiszpanię. Stopniowo
cały śródziemnomorski świat obrastał w sensy i znaczenia pojawiające się wokół tej
niezwykłej tradycji. Mówienie o tarantyzmie zdaje się ważne nie tylko z perspektywy historycznej Włoch, ale ogólniejszej – europejskiej. Transowy rytuał niezmiennie
pozostawał i do dziś pozostaje elementem kultury chrześcijańskiej, tak kluczowej dla
cywilizacji Starego Kontynentu. Nie sposób uniknąć rozpatrywania elementów rytuału z perspektywy chrześcijaństwa, jego biblijnych symboli i archetypów.
Już samo niezwykłe miejsce narodzin rytuału, którym był pejzaż wyschniętych rubieży Południa, dyktuje wyobraźni pewne skojarzenia, pozwala doszukiwać się związków wizji roślinności spalonej przez promienie słoneczne z optyką grzesznej duszy
pragnącej Boga. Na kartach ksiąg biblijnych możemy odnaleźć niebagatelne sploty
znaczeń: „Wszelkie ciało jest niczym trawa, a cała jego świetność – jakby kwiat polny:
trawa usycha, kwiat opada. A słowo Pańskie trwa na wieki”3 – czytamy w Pierwszym
liście świętego Piotra. Trawy (poaceae) jawią się tu jako symbol ulotności, przemijania, marności i grzechu. Przedstawienie duchowej martwoty za pomocą obumie2

3
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Inne teorie etymologiczne zakładają, że słowo tarantyzm wywodzi się od Tarentu – miasta w Apulii
i historycznego miejsca kultu Dionizosa; kolejna hipoteza pochodzeniowa mówi o związkach terminu z łacińskim słowem terra (ziemia) i śródziemnomorską symboliką agrarną.
1P 1,24, cyt. według: Pism Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych,
oprac. K. Romaniuk, Warszawa 2005.
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rającej pospolitej rośliny występującej w ogromnej większości stref klimatycznych
świata wskazuje na pewną powszechność, uniwersalny problem grzechu. Grzech to
konsekwencja złamania boskiego zakazu, które jest zobrazowane jako wyrzut sumienia powracający niczym susza. Według nauk moralnych zawartych w Biblii opieranie
swojego życia na spełnianiu cielesnych zachcianek staje się chwilową przyjemnością,
przynoszącą wieczne potępienie i zgubę. Kondycja ludzkiej duszy zostaje zobrazowana za pomocą wyschniętych traw i ich wegetatywnej atrofii. Jedyną drogą zbawienia
staje się „woda życia” przywracająca naturalny ekosystem duszy, czyli wiara w słowo
padające z ust samego Boga.
Również quasi-stepowa przestrzeń Salento to siedlisko duchowego i cielesnego występku, to „ziemia trującej fauny i flory”4 – intonuje początek poematu Salvatore Quasiomodo w najpopularniejszym filmie o tarantyzmie La taranta5. Toksyczność natury
zyskuje sensy metaforyczne, a pole interpretacji zostaje poszerzone o kolejne znaczenia.
Salento to ziemia jałowa, ziemia duchowego bezsensu i fizycznej niemocy. Pajęcza jadowitość oraz nieczystość roślin to w rzeczywistości wizja zainfekowanych złem (il male
pugliese) apulijskich dusz. Tarantystyczny egzorcyzm muzyczno-taneczny w tym ujęciu
urasta do roli procesualnej spowiedzi ciała i duszy wiodącej ku wyzwoleniu.
Podobnie namysł nad figurą pająka atakującego salentyńskie chłopki podczas
okresu największego wzrostu roślin, żniw, indukuje łączenie włoskiej tradycji ludowej
z naturą. Ernesto de Martino wskazuje, że przyczyny częstych ukąszeń łączą się z sezonową pracą żniwną oraz zbieractwem liści tytoniu (Nicotiana tabacum), przy selekcji
których w większości były zatrudnione kobiety. Tytoń to jeden z ważniejszych roślinnych surowców przemysłowych, ale w swoim pierwotnym użyciu wykorzystywany
był przez południowoamerykańskich szamanów do uzyskiwania nadprzyrodzonych
mocy. Brytyjski kulturoznawca Iain Gately w Kulturowej historii tytoniu pisał, że ta
znana roślina przez setki lat była talizmanem pomagającym chronić ich przed ukąszeniem węży. Co więcej, tytoń zażywany z innymu środkami narkotycznymi, między
innymi opiatami, pozwalazł na wejście w odmienny stan świadomości, w mentalne
zawieszenie bliskie śmierci 6. W tym właśnie miejscu wydaje się istotne wspomienie,
że tarantyzm na podstawie analogii etnograficznych został uznany za taniec transowy
z pogranicza praktyk szamanistycznych, strukturalnie spokrewnionych ze specyficznymi tanecznymi kultami ekstatycznymi, takimi jak wudu, zār czy macumba.
W salentyńskim rytuale funkcja tytoniu zostaje odwrócona: nie jest środkiem
leczniczym ani magicznym, ale rośliną, w kontakcie z którą o ukąszenie najłatwiej,
bowiem w apulijskich podaniach oralnych uprawy tego ziela były uważane za siedlisko zwierząt kąsających, gdzie egzystowały nie tylko pająki, ale również skorpiony
i węże. Jej rola zostaje przeniesiona z rośliny ochronnej na zagrażającą zdrowiu.
4
5
6

Cytat autorstwa Salvatore Quasimodo pochodzi z narracji do filmu La taranta (Tarantula),
reż. Gianfranco Mingozzi, 1962.
La taranta to jedyny film dokumentalny rejestrujący autentyczny rytuał tarantyzmu.
Por. I. Gately, Kulturowa historia tytoniu, tłum. A. Kumicka, Warszawa 2012, ss. 12‒13.
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Związek tytoniu i jadowitych zwierząt można uważać za etnograficzną paralelę,
zbieg okoliczności lub ogólny transkulturowy przekaz. Mircea Eliade, pisząc w Sacrum i profanum o uniwersalizmie symboli, twierdzi, że niektóre archaiczne wartości
przyrody zostały poddane redefinicji z nadejściem epoki chrześcijaństwa7. W konfrontacji z nową religią nabrały one głębszego sensu. Tak stało się z inną, dobrze
znaną rośliną – bazylią (Ocimum basilicum) wykorzystywaną w tarantyzmie obok
ruty zwyczajnej (Ruta graveolens) oraz mięty (mentha) jako element rytualnej scenerii.
Wraz z ekspansją chrześcijaństwa zyskują nowe znaczenia poprzez sprawną adaptację
do nowych kulturowych warunków.
W szesnastowiecznej Europie bazylii przypisywano niechlubną właściwość rodzenia skorpionów oraz owadów kąsających; rzymski historyk Pliniusz Starszy przypisywał jej apotropaiczne cechy8, przypominające te które pojawiły się później w średniowiecznych bestiariuszach, gdzie uważano ją za antidotum na toksyczny oddech
bazyliszka. Dialektyka chrześcijańska wyzuta z mitologicznej wizji świata przeniosła
symbolizm zioła w inny wymiar religijności. Według południowosłowiańskiej legendy apokryficznej sam Bóg zstąpił z nieba i wręczył prorokowi Eliaszowi gałązkę tej
aromatycznej rośliny wraz z kociołkiem wypełnionym wodą. Zlecił mu by udał się
w wędrówkę po świecie, a napotkanych na swojej drodze ludziom kropił bazylią
czoła na znak wstąpienia do wspólnoty chrześcijańskiej9. Według innej opowieści
aromatyczna roślina miała wyrosnąć naookoło grobu Chrystusa tuż po zmartwychwstaniu 10. Niezaaprobowane przez Kościół rzymskokatolicki podania znalazły swoje
miejsce w Prawosławnym Kościele Greckim, czyniąc z bazylii symbol nawrócenia
i symbol żałoby.
Tarantyzm zdaje się specyficznym rodzajem religijności, gdzie wszystkie kulturowo heterogeniczne elementy się stykają w postaci różnych symboli. Apulijska kultura
łączy myślenie mityczne salentyńskich społeczności z wpływami obcych kultur, medycyną naturalną i z ludowymi podaniami o roślinności z kręgu religii Chrystusowej.
Ernesto de Martino pisał:
Tarantyzm jako wewnętrzny składnik kultury chrześcijańskiej był związany z jej hegemonicznymi formami kulturalnymi; łączył się szczególnie z magią naturalną, która
stanowiła charakterystyczny przykład wzajemnych wpływów11.

Hegemoniczność, o której pisał włoski religioznawca, dotyczyła silnych wpływów zarówno instytucji Kościoła katolickiego, jak i kultury arabskiej, które swoją szczególną
7
8
9
10
11
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Por. M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, tłum. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 112.
Por. M. J. Kawałko, Historie ziołowe, Lublin 1986, s. 195.
Por. Prorok Eliasz i chała, tłum. A. Kawecka, [w:] Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian Południowych, red. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006, ss. 348‒353.
Por. M. Roberts, A–Z of Herbs. Identifying Herbs, How to Grow Herbs, the Uses of Herbs, Cape Town
2003, s. 18.
E. De Martino, Ziemia zgryzoty, tłum. W. Marucha, Warszawa 1971, ss. 303‒304.
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rolę odegrały w okresie formowania się zjawiska, czyli we wczesnym średniowieczu.
Na przecięciu tych pozornie niekompatybilnych ze sobą kultur – spuścizny po cywilizacji greckiej, wpływów arabskich oraz chrześcijańskich – spotyka się salentyńskie
praktyki religijne. Także symboliczne sensy zawarte w obrazach roślin podlegają przeinterpretowaniu i dostosowaniu do panującej tradycji.
W ten proces ewolucji znaczeń symboli roślinnych wpisuje się także mięta, kolejne ziele stanowiące jeden ze składników aromatoterapeutycznego bukietu obecnego w trakcie rytuału. Z Ziemi zgryzoty dowiadujemy się, że w czasie żywiołowego
tańca tarantystka co jakiś czas odurzała się silnym zapachem rośliny i kontynuowała
proces uzdrawiania. Bodźce węchowe często służyły jako uzupełnienie stymulantów
dźwiękowych i barwnych podczas rytuału. Można to w łatwy sposób wyjaśnić z perspektywy medycznej: ta istna multiplikacja zmysłowych doznań oszałamiała, silnie
stymulowała układ nerwowy i pomagała dłużej pozostać w stanie transu.
Co więcej, De Martino niejednokrotnie wspomina o chtonicznym wymiarze rytuału tarantystycznego. Ma to ścisły związek nie tylko z tekstami pieśni traktujących
o nieszczęśliwej miłości i pragnieniem śmierci czy z zachowaniem ukąszonych, które
uprawiały typowy żałobny lament zwany z dialektu apulijskiego reputare lu muertu12,
ale też z roślinnością o mrocznym, podziemnym rodowodzie. Status symboliczny
bazylii jako ziela żałobnego był respektowany od czasów ekspansji chrześcijaństwa,
natomiast symbolika mięty sięga znaczenie dalej. Ta swoją genealogię zawdzięcza starogreckiemu mitowi o władcy świata zmarłych Hadesie i nimfie Minte (Minthe)13.
Driada była obiektem miłości boga Podziemia, który próbował ją uwieść. Jego zazdrosna małżonka Persefona przemieniła Minte w aromatyczną roślinę noszącą tę
samą nazwę – mięta.
Roślinne medykamenty
Nieoczywista „fizjonomia” roślin często niosła za sobą szczególny potencjał perswazyjny. Niekiedy ich niezwykłe cechy, oryginalne kształty czy odmienna chromatyka poruszała kolektywną wyobraźnię ludu oraz umysły botaników i lekarzy. Dość
często roślinom o osobliwym wyglądzie przypisywano cudowne właściwości. Tak też
stało się z popularnym zielem – rutą zwyczajną, której mocny zapach odstraszający
owady został skojarzony z działaniem magiczno-leczniczym. Pliniusz Starszy w Historii naturalnej pisał o rucie jako o dobrze znanym już za czasów Greków popularnym lekarstwie14. Według rzymskiego pisarza roślina ta była antidotum na zatrucie
toksynami grzybów, a średniowieczny hiszpański alchemik Arnold de Villanova zale12
13

14

Por. A. M. Di Nola, Opłakiwanie, tłum. R. Sosnowski [w:] Triumf śmierci. Antropologia żałoby,
red. M. Woźniak, Kraków 2006, s. 103.
Mit o przemianie Minte w roślinę można odnaleźć w dwóch dziełach: w Metamorfozach Owidiusza –
por. Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamińska, S. Stabryła, Wrocław 1995, s. 281 – oraz w Mitach
greckich Roberta Gravesa – por. R. Graves, Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1960, s. 116.
Por. M. Kawałko, op. cit., ss. 282, 376‒377.
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cał przykładanie jej plastrów w miejsca po ugryzieniach zwierząt15. W rzeczywistości
sądy o rucie wynikały ze swobodnego przenikania i mieszania się botanicznych obserwacji, zabobonów i pierwotnych wierzeń, które niekiedy znajdowały swoje empiryczne potwierdzenia w rzeczywistości, a następnie naturalnie przedostawały się do
różnorakich kultur basenu Morza Śródziemnego.
Związki ziół i apulijskiej subformacji opierają się nie tylko na doświadczeniu kulturowym, ale także na obserwacjach i próbach empirycznych. W roślinach takich jak
ruta, mięta czy bazylia dostrzegano lecznicze właściwości. Pliniusz Starszy przypisywał bazylii zdolność łagodzenia stanów spazmatycznych, uśmierzania bólu i mdłości,
mięta była doskonałym środkiem łagodzącym nadmierne pobudzenie i niestrawność,
a ruta łagodziła stany nerwowe16. Tak treści wynikające z wiejskich podań italskich
i postrzymskiej tradycji spotykały się w cudzie tarantystycznego uzdrawiania.
Wart przypomnienia w kontekście opracowywanego tematu jest nieznany w Polsce neapolitański dialog autorstwa włoskiego lekarza i filozofa Vincenzo Bruno
z 1602 roku Dialoghi delle tarantole di due Filosofi dimandati Pico et Opaco17. Jest to
prawdopodobnie najstarszy (i być może jedyny) dokument literacki mówiący o metodach ziołolecznictwa w tarantyzmie. Przedmiotem dialogu dwóch neapolitańskich
filozofów Pico i Opaco jest historia tarantystów i tarantystek ukąszonych przez tarantule i omówienie sposobów ich leczenia. Obok głównego środka leczniczego, jakim
jest żywiołowy taniec, możemy wymienić arsenał innych medykamentów, lokujących
się na granicy świata tajemniczej alchemii i medycyny ludowej. W tekście Vincenzo
Bruno zioła stanowiły środek leczniczy ostatniej szansy, kiedy dźwięki taranteli i pizzici traciły swą terapeutyczną moc. W Dialoghi delle tarantole… zostaje przytoczona
wypowiedź bliżej nieznanego lekarza, który na ukąszenie tarantuli oprócz popiołu
z kurzego łajna czy tłuszczu żmii zalecał zjedzenie korzenia dziewięćsiłu bezłodygowego (carlina) i dyptamu jesionolistnego (dittamo), ponad to zachwalał jako niezwykle
skuteczne odurzanie się wonią dzięgielu litworu (l’angelica). Większość roślin leczniczych jest zalecana do spożycia w postaci mieszanki odtruwającej – słynnego teriaku,
zwanego też drakwią: dobrze znanego od czasów gallorzymskich mixtum compositum
gorącego wina, środków zwierzęcych i ziół. Roślinne kombinacje opisane przez Vincenzo Bruno uzupełniają paletę środków zielarskich znanych od wieków jako skuteczne leki. Krople z dzięgielu są do dziś popularnym środkiem uspokajającym, natomiast
dziewięćsił to roślina znana jako lekarstwo regulujące trawienie, a w niektórych regionach Italii – jako warzywo. Wszystkie znajdują swoje zastosowanie w rytuale tarantyzmu ze względu na swoje walory lecznicze, magiczne, a nawet smakowe.
Niekiedy sens medyczny zawierał się także w przedmiotach charakteryzujących
się egzotyką i unikalnością. W piśmie Vincenzo Bruno zalecany w leczeniu ukąszeń
dyptam jesionolistny to dobrze znany z biblijnej opowieści gorejący krzew, zwany
15
16
17
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Por. ibidem, s. 380.
Por. ibidem, s. 192.
Por. V. Bruno, Dialogo delle tarantole di due Filosofi dimandati Pico et Opaco [w:] G. Lapassade,
Intervista sul tarantismo, Maglie 1994.
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inaczej krzewem Mojżesza18. Dyptam pod wpływem ciepła wydziela mocno aromatyczne oleje lotne, od których może się zapalić. Od niecodziennego obrazu rozpoczyna się mit, a ten obrasta w nowe znaczenia i motywy, często o nadprzyrodzonej
treści. Roślina, posiadająca niezwykłe samozapalne właściwości, staje się w zamyśle
chrześcijan metaforą nigdy niewypalającej się miłości i Bożej łaski, która ma wręcz
terapeutyczne moce19.
Antropolożka Anna Wieczorkiewicz, badająca w pracy Monstruarium20 fenomen
ludzkich monstrów i niezwykłości świata przyrody, stwierdziła, że rzadkość ich występowania silnie pobudzała wyobraźnię ludu i pisarzy na przestrzeni wieków. Egzotyczne
kamienie, rośliny czy surowce pochodzenia zwierzęcego przywiezione przez podróżników z dalekich krajów niekiedy wzbogacały się o nowe sensy, a ich niezwykłość była
kojarzona z cudownością. Zauważmy, że w tarantyzmie bywało podobnie. Niektórym
roślinom ze względu na ich niepokojący wygląd, zwyczaje oraz właściwości zostają
przypisane nie tylko symboliczne, ale i leczniczo-magiczne funkcje. Zakłada to proste
rozumowanie sylogistyczne: dyptam jesionolistny był powszechnie wykorzystywany
w medycynie ludowej, a to, co potrafi przywrócić do życia lub spowodować śmierć,
według kolektywnej wyobraźni musi być obdarzone nadprzyrodzonymi mocami.
Roślinna mitologia rytuału
Apulijska instytucja tarantystyczna opierała swoją mityczną żywotność na kilku
wierzeniach: podaniu o kąsającej tarantuli, opowieści o ingerencji św. Pawła oraz dionizyjskim micie orgiastycznym. Wszystkie te przekazy oralne, głęboko zakorzenione
w kulturowej świadomości Apulijczyków, a przez to w strukturze samego rytuału
potwierdzają niezwykłe związki tarantystek ze światem flory, a w szczególności z symboliką drzew i winorośli.
Religijna rzeczywistość tarantyzmu znalazła swój symboliczny wyraz w obrazie
drzewa. U początków wielu naturalnych subformacji religijnych tkwi wyobrażenie
o nim jako o roślinie skłonnej do stałej regeneracji i wiecznej młodości. Ma to związek z kultami agrarnymi oraz mitycznym obrazem Matki Ziemi. Henryk Jurkowski
w książce Materiał jako wehikuł czasu pisał, że symbol drzewa jest pararelą do kobiecej płodności i możliwości wydawania na świat potomstwa21. W zamyśle antropologa
Terra Mater jako dawczyni życia może być utożsamiana z wyobrażeniem owocującego
drzewa. Podobnie twierdził Eliade. W mitopoetyckim porządku religijnych wierzeń
świata pierwotnego drzewo stanowi wyobrażenie Wszechświata-Wielkiej Macierzy,
która na wzór rośliny zapuszcza korzenie, wzrasta, wydaje owoce i obumiera, by po18
19
20
21

Por. L. Rotter, Rośliny jako atrybuty świętych [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2007, s. 54.
Por. B. Szczepanowicz, Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika, Kraków
2004, s. 72.
Por. A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdańsk 2009.
Por. H. Jurkowski, Materiał jako wehikuł treści rytuału, Warszawa 2011, s. 141.
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nownie się narodzić22. Mogło wiązać się to z optyką tarantyzmu, który zapowiadał
symboliczną śmierć poprzez pajęcze ukąszenie, a następnie totalną odnowę poprzez
uzdrowienie w tańcu. Ta eskalacja greckiej siły życia zoé zawierała się w symbolu
drzewa, które fizycznie jako rekwizyt było wykorzystywane w samym rytuale jako
element konstrukcji huśtawki (wł. l’antalena).
Ernesto de Martino wspomina o niezwykłej praktyce religijnej, która, choć szeroko opisywana przez takich badaczy jak Athanasius Kircher czy Giorgio Baglivi,
przestała być popularna wśród tarantystek w XX wieku. W Ziemii zgryzoty możemy
przeczytać: „Niektóre tarantystki lubiły zwisać z drzew trzymając się lin, w czym
znajdowały – jak się zdaje – niemałą przyjemność” oraz „Namiętności tej oddawały
się przede wszystkim osoby ukąszone przez pająki, które swoją pajęczynę snują przede
wszystkim na drzewach”23. Zaczepianie lin na wzór pajęczyny, formowanie ich na
kształt huśtawki oraz bujanie się na sznurze było praktyką powszechną i dość częstą
w XVII wieku24. Zawiśnięcia na drzewie i mimetyczne naśladownictwo zwyczajów
pająka było związane z potrzebą jak najmocniejszego upodobnienia się do tarantuli.
Długie kawałki sznurów były najczęściej przymocowywane do gałęzi drzew. Rzadziej
rytuał, zwany przez badaczy także egzorcyzmem muzycznym, odbywał się wewnątrz
domostw25. Jeśli już do tego dochodziło, liny przywiązywano do sufitów a ukąszona,
trzymając się sznurów, w takt frenetycznego metrum 3/6 bujała się na świeżo skonstruowanej huśtawce, dając przy tym popis pajęczych zachowań: schodzenia na kolana, podrygiwania niczym tarantula, balansowania w powietrzu na wzór pajęczyny
unoszonej przez wiatr lub swobodnego przeciągania lin niczym zwierzę tkające swoją
sieć. Porządek mimetyczny zakładający naśladownictwo natury – wcielenie się w rolę
tarantuli i zjednoczenie się ze zwierzęciem – sugerował użycie drzewa jako rekwizytu
lub quasi-protezy wspomagającej niekompletną cielesność tarantystki.
Dokładnie określona sceneria rytuału w Ziemi zgryzoty Ernesto de Martino była
opisywana jako quasi-idylliczna przestrzeń: las pełen drzew, zielona polana z szemrzącymi strumykami lub ogród pełen kwitnących roślin. Mimo nieco sentymentalnego charakteru tego obrazu, przypominającego miejsce dionizyjskiego thiasos (świętego orszaku), chciałoby się użyć słów Karla Kerényiego: „To nie żadna sentymentalna
scenka, lecz rytuał, u którego podstaw leży mit”26. Poprzez szczególne umiłowanie
naturalnych przestrzeni roślinnych przez tarantystki wyrażała się immanentna ludzka
22
23
24
25

26
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Por. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyjskich,
tłum. S. Tokarski, Warszawa 1988, s. 94, cyt. za: H. Jurkowski, op. cit., s. 141.
A. Kircher, Magnes sive de arte magnetica opus tripartitum, Coloniæ Agrippinæ 1643, s. 759, cyt. za:
E. de Martino, op. cit., ss. 149‒150.
Por. E. de Martino, op. cit., ss. 150‒151.
Tarantyzm w Ziemi zgryzoty Ernesto de Martino i pismach Georges’a Lapassade’a bywał określany
egzorcyzmem muzyczno-tanecznym (esorcismo coreutio-musicale). Nie był to egzorcyzm rozumiany
jako chrześcijański obrzęd mający na celu usunięcie z osoby opętanej demona, ale, jak pisał Lapassade, był „sposobem rytualizacji wykreślającej to, co jest tak jakby negatywne” (un modo ritualizzato
di espungere da sé il negativo) – G. Lapassade, Intervista sul tarantismo, Maglie 1994, s. 9.
K. Kerényi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, tłum. I. Kania, Kraków 1997, s. 67.
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potrzeba stopienia się z boskim światem natury. Przypomina to starożytną wizję menad podczas ofiarnych tańców bakchicznych nakreśloną przez Kerényiego w dziele
Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego. Uruchamia to kategorię skojarzeń na linii
tarantyzm – kult Dionizosa, gdzie bachantki podczas uroczystego święta wplatały
we włosy kłącze winorośli na pamiątkę istoty boga wina noszącego przydomek kissos
(bluszcz)27. Ten analogiczny kanon symbolicznych praktyk staje się istotny zwłaszcza
w świetle informacji i ustaleń etnologów kojarzących etnograficzne pokrewieństwo
kultu Dionizosa i tarantyzmu. Z prac siedemnastowiecznych badaczy wiadomo, że
podczas rytuałów tanecznych tarantystki często wykorzystywały pnącza winorośli.
Giorgio Baglivi, włoski fizyk oraz klasyk apulijskiego tarantyzmu, w jednym ze swoich dzieł pisał, że osoby praktykujące ów rytuał często zanurzały w wodzie przyniesione z ogrodów liście i gałęzie winorośli, by skropić nimi swoje czoła28. Tworzy się
tu skomplikowany kontekst wzajemnych wpływów i powiązań. Obecność winorośli
w tarantyzmie nie zaskakuje. Spuścizna po starożytnej cywilizacji greckiej wiąże się
nie tylko z jej ogromnym dziedzictwem kulturowym, ale także z naturalnym kontekstem społeczno-kulturowym Włoch jako kraju, gdzie rozwinęła się kultura spożywania wina, oraz motywem chrystologicznym. W hermeneutyce katolickiej winorośl to atrybut Chrystusa i symbol Eucharystii, obecny w kolektywnej świadomości
Europy od wieków. Silnie koresponduje z chrześcijańskimi wątkami w tarantyzmie
(jak na przykład figura świętego Pawła jako patrona ukąszonych) czy chromatyką
chust tarantystek w kolorze czerwonym. Znaczenia na pozór tak łatwe do odczytania
równocześnie nastręczają wielu trudności ze względu na swój ambiwalentny charakter. Tarantyzm to rytuał choroby i uzdrowienia, życia i śmierci, smutku i radości
okazywanej poprzez taniec. Podobnie dzieje się z symbolizmem chrystologicznym
i dionizyjskim, gdzie poprzez cykliczną odnowę winorośli przyroda zapowiada zmartwychwstanie bóstwa i jego narodziny z krwi. Kiść i pnącze funkcjonują nie tylko
jako symbole, ale jako centralne elementy rytualnego procesu wyrażonego poprzez
reprezentację zarówno danego sensu, jak i żywej obecności boga.
*   *   *
Tarantyzm to rytuał tajemniczy, dość słabo opracowany, wciąż otwarty na nowe odczytania i opracowania. Poznanie roślinnych symboli charakterystycznych dla apulijskiej
tradycji pomaga dokładniej zrozumieć bogactwo i złożoność rzeczywistości nie tylko
samego zjawiska, ale także innych naturalnych fenomenów religijnych spotykających
się na jego styku. Mimo to w żadnej publikacji polskiej czy nawet włoskiej nie odnajdujemy prac na temat roślin wykorzystywanych podczas rytuału. Temat zdaje się
dość istotny w świetle informacji z Ziemii zgryzoty Ernesto de Martino, która obfituje
w opisy terapii przy wykorzystaniu ziół, drzew czy pnączy winogron. Bowiem leczni27
28

Por. ibidem, ss. 66‒67.
G. Baglivi, Dissertatio de anatome, morsu et effectibus tarantulae [w:] idem, Opera omnia medicopractica et anatomica, Lipsiae 1754, s. 314; cyt. za: E. de Martino, op. cit., ss. 149‒150.
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cze rośliny, a nawet łatwo dostępna pospolita zielenina w optyce tarantyzmu nabierają
innego znaczenia – jako symbole zostają wplecione w mityczną opowieść o uniwersum
ludzkich losów, o radości życia i nieuchronnej śmierci. Poszczególne sensy roślinne
zostają poddane redefinicji, zmieniając się wraz z perspektywą patrzenia. Przechodzą
z pozycji środka leczniczego na pozycję symbolu, który może wyrażać obecność samego
bóstwa, a z elementu przestrzeni rytuału do roli ziołowego medykamentu.
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Summary
The cult of plants in Italian ritual of Tarantism.
Between therapy and symbol
The aim of the article is to present the motif of plants in an unexplored feminine
rite from southern Italy named Tarantism. The Apulian phenomenon is characterized by frantic dancing inspired by the way a spider moves and is believed to be a cure
for the bite of tarantula. The specific dance and music is called pizzica. The rite is
linked with nature; beside the animalistic symbol of spider, floral motifs are essential.
In the Tarantism herbs function as medical cures, ambiguous symbols and elements
of ritual scenography. The author analyses these various meanings: from cultural and
religious roles in Christian community in Salento to ritualized therapy.

Olga Tuszyńska-Szczepaniak

Wizerunki masek liściastych
w średniowiecznej sakralnej
rzeźbie architektonicznej w Polsce.
Wstęp do badań nad recepcją symbolu
Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

Wizerunki masek w średniowiecznej sakralnej rzeźbie architektonicznej nadal stanowią niezbadany obszar w polskiej historii sztuki1. W epoce średniowiecza dawne,
przedchrześcijańskie wierzenia, rytuały i towarzysząca im ikonografia przenikały do
kultury i sztuki chrześcijańskiej. Świątynie jako ważne obiekty w przestrzeni publicznej posiadały polityczno-społeczne wartości i duży wpływ na społeczeństwo, zaś każdy
zdobiący je element silnie oddziaływał swoją symboliką na wiernych. W późniejszych
epokach magiczne elementy kultu wplecione w program ikonograficzny świątyni
nie były już tak wyraźne i przekształciły się w elementy czysto dekoracyjne2. Badania
o charakterze antropologicznym mogą przynieść nowe rezultaty w rozważaniach nad
genezą występowania masek w sakralnej architekturze średniowiecznej, przyczynić się
do pogłębienia wiadomości o ornamentyce średniowiecznej i strefach wpływu migracji motywów ikonograficznych3. Zdobienia w postaci masek w architekturze, zarówno
świeckiej jak i sakralnej, występowały już bardzo wcześnie. Dostrzegalne są w rzeźbie
starożytnej Grecji, Rzymu czy Międzyrzecza. Pozostaje jednak problem zbadania kontekstu występowania tych wizerunków, pełnionych przez nie funkcji oraz powodu, dla
którego zaczęły pojawiać się w chrześcijańskiej sakralnej rzeźbie architektonicznej. Na
średniowiecznych obiektach sakralnych pojawiały się w zdobieniach portali, zwornikach i wspornikach. Zjawisko to jest głęboko zakorzenione w kulturze i dotyczy nie
tylko architektury, lecz również innych dziedzin sztuki. Każdy z typów masek może
1
2
3

Badania te są częścią przygotowywanej przeze mnie rozprawy doktorskiej.
Por. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, ss. 84‒89; D. Freedberg,
Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, tłum. E. Klekot, Kraków 2005, ss. 41, 84‒89.
Obszar badań wydzieliłam, nakładając na mapę średniowiecznej Europy sztuczną (dla epoki średniowiecznej) granicę, jaką stanowi współczesne terytorium Polski, zaś europejskie przykłady masek, które w większości przedstawiają te same wzorce ikonograficzne, mogą per analogiam pomóc
przybliżyć poznanie znaczenia tego zjawiska.
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mieć inną genezę i znaczenie. Istotną kwestią jest zatem zbadanie mechanizmu kulturotwórczego stymulującego rozwój tego typu wizerunków.
Występuje wiele typów wyobrażeń masek4 – jednym z nich jest maska liściasta
(Zielony Człowiek; ang. Green Man, niem. Grüner Mann). W literaturze angielskiej
wyróżnionych jest kilka typów upostaciowania Zielonego Człowieka5. Określenia
tego używa się wobec zarówno stylizowanego przedstawienia liści w kształcie ludzkiej
głowy czy wizerunków masek z gałązkami i liśćmi wyrastającymi z otworów na twarzy: oczu, nosa, uszu oraz ust, jak i masekwyłaniających się spośród liści i gałęzi. Wizerunki masek liściastych ukazywane były zazwyczaj z akantem, bluszczem, dębem,
owocem granatu czy winoroślą. Zawsze zielony krzew akantu o elastycznych, ostro
zakończonych liściach – jak podaje Pliniusz Starszy – był używany między innymi do przyozdabiania pojazdów funeralnych6. Mamy więc do czynienia z motywem
zdobniczym występującym w architekturze i rzemiośle artystycznym bardzo często.
Witruwiusz w swoim dziele O architekturze ksiąg dziesięć przedstawia genezę kapitelu korynckiego, w którym roślina ta występuje:Trzeci porządek, zwany korynckim,
jest naśladownictwem dziewczęcej smukłości, gdyż dziewczęta, co tłumaczy się ich
młodością, są delikatniej zbudowane i wdzięczniej wyglądają. Powiadają, że kapitel
koryncki wynaleziono w następujący sposób. Dziewczę korynckie w odpowiednim
do zamążpójścia wieku zachorowało i zmarło. Po pogrzebie piastunka wzięła wszystkie zabawki, które zmarłej były drogie za życia, włożyła do koszyka, zaniosła na grób
i położyła na nim, nakrywszy dachówką, by dłużej mogły się zachować. Koszyk ten
stał przypadkowo nad korzeniem akantu. Z nadejściem wiosny korzeń przygnieciony
w środku ciężarem koszyka zaczął wypuszczać pędy i liście. Pędy te rosnąc po bokach koszyka, odpychane przez ciężar dachówki od jej krawędzi, musiały wygiąć się
na zewnątrz na kształt wolut. W owym czasie Kallimach, zwany przez Ateńczyków
Katatexitechnos z powodu wytrwałości i subtelności swoich rzeźb marmurowych,
przechodząc przypadkiem koło grobowca zauważył koszyczek otoczony delikatnymi liśćmi. Oczarowany rodzajem i nowością kształtu, według tego wzoru zbudował
w Koryncie kolumny, wyprowadził proporcje i na tej podstawie ustalił prawidła właściwe dla porządku korynckiego7.
4

5

6

7

34

Ich znaczenie interpretowane jest jako apotropaiczne. Zwłaszcza w przypadku rogatych masek utożsamianych z siłami zła lub wizerunków Meduzy (por. W. von Blankenburg, Heilige und dämonische
Tiere. Die Symbolsprache der deutsche Ornamentik in frühen Mittelalter, Köln 1975; P. Michel, Tiere als
Symbol und Ornament. Möglichkeiten und Grenzen der ikonographischen Deutung, gezeigt am Beispiel
des Zürcher Grossmünsterkreuzgangs, Wiesbaden 1979). Natomiast zróżnicowanie formalne i ikonograficzne, różne znaczenie kulturowe, mające wpływ na ukształtowanie takiej formy, mogą wskazywać
na odmienne znaczenie różnych typów masek, w zależności od kontekstu ich występowania.
Por. L. Reglan, The “Green Man” in church architecture, „Folclore” 1939, nr 50, ss. 45‒57; K. Baosford, Green Man, Ipswich 1978, ss. 9‒21; T. Negus, Medieval Foliate Heads.: A Photographic Study
of Green Man and Green Measts in Britan, „Folclore” 2003, nr 114, ss. 247‒260.
Por. S. Kobielus, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków 2006, s. 23.
Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Warszawa 1999, s. 98.
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Wyrastający z grobu akant symbolizował zmartwychwstanie. Rośliny, zwłaszcza
„wiecznie zielone, są częstym motywem w sztuce sepulkralnej. Akant został również
symbolem cierpienia i męki Jezusa Chrystusa ze względu na ostry i ciernisty kształt
liści. W mozaice zdobiącej absydę bazyliki San Clemente został przedstawiony u stóp
ukrzyżowanego Chrystusa, jako symbol jego męki8. Bluszcz natomiast został wspomniany w IV Eklodze Wergiliusza – jako jedna z pierwszych roślin, jakie wydaje
wiosną ziemia „pługiem nietknięta”9. Należał również do głównych symboli Dionizosa (2Mch 6,6‒7)10. Według słów św. Pawła wieniec z bluszczu symbolizował przemijalność życia doczesnego (1Kor 9,25). Bluszcz jest również rośliną o stale zielonych
liściach, kładziono go więc w pobliżu miejsc pochówków, sarkofagów, co miało oznaczać iż ci, którzy umarli, zmartwychwstaną tak jak Chrystus11. Z kolei dąb w wielu
kulturach uchodził za jedno ze świętych drzew, a miejsce gdzie rósł traktowane było
jako miejsce sacrum. W religii celtyckiej oddawano cześć boskim gajom strzeżonym
przez druidów. Według Strabona ważne zgromadzenia w Galii odbywały się miejscach
zwanych „świętymi gajami druidów”, bądź „świętymi dąbrowami”12. Jak podaje Hieronim, misjonarz biorący udział w chrystianizacji ziem słowiańskich, rdzenni mieszkańcy również oddawali cześć dębom: „Dotarli tak do środka gaju, gdzie prastary dąb
nad wszystkie drzewa za święty i za właściwą siedzibę bogów uważano”13. Miejsce,
gdzie rosły dęby, uważane było za miejsce objawienia się Boga, epifanii (Joz 24,26).
Drzewo dębu było również utożsamiane z krzyżem, na którym umarł Jezus i drzewem życia. W poemacie z przełomu IV i V wieku O Krzyżu Pańskim czyli o drzewie
życia również występuje takie porównanie: „Sadzone tu jałowe drzewo dębu ścięte/
Wydało z siebie, pomnę, owoce zbawienia”14. Owoc granatu, często zdobiący maski
liściaste, stanowił atrybut wielu bogiń, w tym Persefony – symbolizującej wiosnę, cykliczne odradzanie się, płodność i nieśmiertelność, która w czasach chrześcijańskich
przeniesiona została w strefę duchowości. Hera trzymająca w ręku granat symbolizowała zmartwychwstanie. W starożytnej Grecji wierzono, że owoc granatu wyrósł
z krwi boga Dionizosa lub Tammuza15 (kult jednego i drugiego boga łączony jest
z postacią Green Mana, opisanego w dalszej części pracy). W starożytnym Egipcie
ten motyw roślinny umieszczany był w grobowcach w kontekście wiary w ponowne
narodziny i kultu Izydy oraz Ozyrysa, gdzie z owocem granatu grzebano zmarłych
w nadziei, że osiągną odrodzenie16. W kulturze chrześcijańskiej owoc granatu i winna latorośl również symbolizował zmartwychwstanie Chrystusa i Jego wyznawców17.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Por. S. Kobielus, op. cit., s. 24.
Por. ibidem, s. 32.
Biblia Tysiąclecia, Poznań – Warszawa 1990.
Por. ibidem, s. 33.
Por. J. Gąssowski, Mitologia Celtów, Warszawa 1979, ss.132‒134.
Por. A. Brückner, Starożytna Litwa, Ludy i Bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, Olsztyn 1984, s. 27.
Cyt. za: S. Kobielus, op. cit., s. 52.
Por. ibidem, s. 79.
Por. ibidem, ss. 220‒221.
Por. ibidem, ss. 80‒81, 224‒225.
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Same kwiaty związane są zarówno z przemijalnością życia doczesnego, dziewictwa,
sił życiowych, początku wiosny, jak i z symboliką Jezusa Chrystusa, jego męczeństwa
oraz dobrych uczynków. Zieleń zaś uznawana jest za barwę życia. Przynosi nadzieję, że
natura znowu się odrodzi w dorocznym cyklu. Niektóre wizerunki krzyża, na przykład
w scenie ukrzyżowania w Psałterzu Roberta z Lindesey, są ukazane w zielonych wiciach
roślinnych – crux florida18. Kolor zielony i wizerunek roślinny wzmacniają poniekąd
symbol zmartwychwstania i życia wiecznego. Maska liściasta jest często pojawiającym
się motywem wśród ornamentów roślinnych. Najwięcej przykładów tego typu rzeźby
architektonicznej występuje na terenie Wielkiej Brytanii19 i Irlandii. Przykładowo: w kościele Templariuszy w Londynie, w zdobieniach archiwolty portalu głównego na całej
rozpiętości łuku, znajdują się wizerunki Zielonego Człowieka. Każdy z nich ma inne rysy
twarzy i z ich ust wyrastają wici roślinne20. W mniejszym stopniu pojawiają się
na terenach Niemiec i Francji, ich obecność jest widoczna także w architekturze
Włoch i Hiszpanii21. Twarz (kojarzona
z wizerunkiem zarówno Tammuza, jak
i Meduzy), z której wyrastają liście, przedstawiona została również na terenach dzisiejszego Iraku, w świątyni w Hatrze22.
Tego typu wizerunki występują również
na terenach dzisiejszej południowej Polski. Najwcześniejsze przykłady pochodzą
z terenów Dolnego Śląska.
W kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Rys. 1. Maska liściasta z kościoła Narodzenia Naj- w Złotoryi w portalu północnego tranświętszej Marii Panny w Złotoryi, fot. Olga Tuszyń- septu, datowanegona lata 1212‒124123,
ska-Szczepaniak.
18
19

20

21
22

23
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Por. ibidem, ss. 236‒237, 245.
Interesującym zjawiskiem jest ciągłość w charakterze i stylistyce przedstawiania maski liściastej na
terenach Wysp Brytyjskich. Jej obecność widoczna jest w rzeźbie architektonicznej i rzemiośle od
czasów średniowiecznych po XIX wiek. Dostrzegalna jest również w świętach będących połączeniem kultury ludowej i popularnej. Wizerunki masek liściastych wytwarzane są współcześnie, jako
elementy dekoracyjne i symbole wierzeń pogańskich.
Prawdopodobnie stylizowany akant – stan zachowania rzeźby architektonicznej nie jest dobry, widać postępującą erozję.
Por. K. Basford, op. cit., ss. 9‒11.
Wizerunek ten został zniszczony w kwietniu 2015 r. – por. ISIS thugs wreck ANOTHER historic site...
[on-line:] http://www.dailymail.co.uk/news/article-3025502/ISIS-thugs-wreck-historic-site-Extremists-use-sledgehammers-AK-47s-destroy-walls-statues-UNESCO-World-Heritage-site-Iraq.html
[18.05.2015].
Por. Z. Świechowski, Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009, ss. 679‒684; Rejestr
zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego, kościół pomocniczy pw. Narodzenia NMP,
nr A/2553/397 [24.11.1956].
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wśród roślinnych dekoracji ornamentalnych, stylizowanych liści akantu, na
zwieńczeniu laskowania znajdują się
maski. W części zachodniej, wśród plecionek z łodyg i liści wyłaniają się trzy
stylizowane twarze. Pierwsza, znajdująca się najbliżej otworu wejściowego,
nie jest ludzką, ale fantastyczną, antropomorfizującą uśmiechniętą twarzą
z przypominającymi wilcze uszami,
przesłoniętymi wicią roślinną. Dwa kolejne oblicza, wyłaniające się spośród liści (rys. 1), sprawiają wrażenie bardziej
podobnych do ludzkich24. Interesujące
w powyższych przykładach jest bardzo Rys. 2. Maska liściasta z kościoła p. w. Bożego Ciała
w Krakowie, fot. Olga Tuszyńska-Szczepaniak
głębokie osadzenie oczu, znajdujących
się jakby w ramie – są one jedynym widocznym zza antropomorfizującej maski elementem. W części wschodniej, w zdobieniu filara usytuowanego najbliżej wejścia
znajduje się analogiczne przedstawienie maski.We wrocławskim kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w jednej z kaplic powstałych w latach 1330‒136025,
przylegających do nawy południowej, w zworniku spinającym krzyżowo-żebrowe
sklepienie również ukazana została
maska z wizerunkiem uśmiechniętej
młodej twarzy, nałożona jakby na wyrastające spod niej liście. Wizerunek ten
najbardziej swoją formą przypomina
maskę. Największa grupa zdobień architektonicznych ukazujących ten sam
sposób przedstawienia liściastej maski
pojawia się na terenie Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej, zwłaszcza w kościołach ufundowanych przez Kazimierza
Wielkiego.
Prawdopodobnie najstarszy przykład znajduje się w zworniku prezbiterium kościoła pod wezwaniem Bożego
Rys. 3. Maska liściasta (z prezbiterium) kościoła
Ciała ufundowanego przez Kazimierza p. w. 10. Tysięcy Męczenników w Niepołomicach,
Wielkiego w 1340 w Krakowie. Patro- fot. Olga Tuszyńska-Szczepaniak
24

25

Prawdopodobnie również posiadają uszy, jednak postępujący proces erozji nie pozwala na dokładne
określenie faktycznego stanu rzeczy.
Por. Z. Świechowski, op. cit., ss. 645‒648; Rejestr zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego, kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, nr: A/431/84 z 6.02.1962 [18.05.2015].
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Rys. 4. Maska liściasta (ze starej zakrystii) kościoła
p. w. 10. Tysięcy Męczenników w Niepołomicach,
fot. Olga Tuszyńska-Szczepaniak

Rys. 5. Maska liściasta z kolegiaty p. w. Najświętszej Marii Panny w Wiślicy, fot. Olga Tuszyńska-Szczepaniak.

26
27

28

38

nat nad budową po roku 1370 przejęła
rodzina Cipserów wraz z mistrzem Piotrem, któremu przypisuje się ukończenie prezbiterium w roku 138726. Tam,
w jednym ze wsporników przedstawiona
została maska liściasta (rys. 2). Ukazuje ona twarz brodatego mężczyzny otoczoną liśćmi winorośli, których łodygi
w kształcie okuć wyłaniają się z nasady
nosa, z ust i spod wystających zębów, niczym język. Podobne przykłady znajdują
się w kościele pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach. Ulokowano tam dwa wizerunki
maski liściastej na zwornikach, datowane
na lata 1350‒135827. Pierwszy, znajdujący się na sklepieniu prezbiterium, swoją formą bardzo przypomina maskę założoną na twarz (rys. 3). Na połączonych
ze sobą częściach czołowej oraz przykrywającej nos i policzki – nałożone zostały lekko spłaszczone łodygi zakończone
stylizowanymi liśćmi winorośli. Kolejna maska na zworniku sklepienia starej
zakrystii jest natomiast nieco prostsza
w wyrazie (rys. 4). Płaskie gałęzie, uformowane na kształt okucia przesłaniając
część twarzy, otaczają maskę liśćmi bluszczu.Natomiast w Wiślicy, w kolegiacie
Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
w części zachodniej, powstałej w latach
1350‒1360/1919‒192628, maska liściasta znajduje się na jednym ze wsporni-

Por. L. Książek, Kościół p.w. Bożego Ciała, karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Kraków 2011.
Por. J. Święcicka, J. Furdycza, Zwornik zach. w prezbiterium, karta ewidencyjna zabytku ruchomego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Kraków 1968, 1976; L. Książek, Kościół
p.w. NMP i Dziesięciu Tysięcy Męczenników, kKarta ewidencyjna zabytku nieruchomego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Kraków 2011.
Część zachodnia kościoła została zniszczona podczas bombardowania 1915 roku i odbudowana w latach 1919‒1926 według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Pierwotna lokalizacja XIV-wiecznego
wspornika z wizerunkiem maski liściastej nie jest dokładnie znana – por. Rejestr zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego, nr: A.85/1-3 z 3.12.1956 i z 21.02.1966 [10.06.2015]).
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ków (rys. 5). Przedstawia wyłaniającą się
spośród silnie stylizowanych liści twarz,
a z jej ust (ułożonych w kształt jak przy
wydmuchiwaniu powietrza) wyrastają
się dwa liście akantu.W Sandomierzu,
w katedrze pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny, występujące
tam maski liściaste, datowane na lata
1360–8229 przedstawione zostały na
trzech zwornikach. W nawie północnej
ukazana została maska łysego, brodatego
mężczyzny, o pociągłej twarzy, szerokim,
zadartym nosie i odstających uszach osadzonych powyżej linii łuku brwiowego
(rys. 6). Z otworów nosowych, uszu, ust Rys. 6. Maska liściasta (z nawy północnej) katedry p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
i nasady nosa wyrastają mu łodygi ze sty- w Sandomierzu, fot. Olga Tuszyńska-Szczepaniak
lizowanymi, podwiniętymi liśćmi bluszczu. Sposób przedstawienia jest nieproporcjonalny, zwłaszcza w przypadku zbyt
wysoko osadzonych małżowin usznych.
W nawie południowej zaś ukazana została
twarz młodego mężczyzny (rys. 7), któremu z ust oraz z nasady szerokiego nosa
wyrastają w kierunku czoła płaskie, trójdzielne gałęzie ze stylizowanymi liśćmi
winorośli, w swojej formie bardzo przypominające okucie. Maska umieszczona na sklepieniu prezbiterium stylistyką
różni się od pozostałych (rys. 8). Obecna tam twarz ukazana została w formie
mniej plastycznej i płytkiej płaskorzeźby, Rys. 7. Maska liściasta (z nawy południowej) kaz liśćmi dębu i żołędziami wyrastającymi tedry p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
z kącików półotwartych ust i zakończeń w Sandomierzu, fot. Olga Tuszyńska-Szczepaniak
łuku brwiowego. W Małopolsce i Ziemi Świętokrzyskiej poza obiektami pochodzącymi z fundacji kazimierzowskiej maska liściasta ukazana została w kolegiacie pod wezwaniem świętego Mikołaja w Bejscach. W zworniku sklepienia prezbiterium, datowanego na koniec XIV wieku30, znajduje się twarz brodatego mężczyzny w otoczeniu liści
29
30

Por. L. Polanowski, Kościół kolegiacki pw. NMP. ob. katedralny, kKarta ewidencyjna zabytku nieruchomego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu, Sandomierz 1990.
Rejestr zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego, nr A.173/1-4 z 28.06.1933,
z 31.10.1947 [10.06.2015], [on-line:] http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/bejsce-sw-mikolaja-b-w
[11.06.2015].
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winorośli (rys. 9), wychodzących z kącików ust oraz okalających głowę. Brak
dynamizmu w formalnym przedstawieniu wizerunku wskazuje na warsztat niższej klasy niż w przypadku powyższych
przykłady masek z kościołów fundacji
Kazimierza Wielkiego.Wizerunek maski liściastej po raz pierwszy został opisany w 1939 roku przez Lady Raglan31,
która nadała mu nazwę Green Man32.
Późniejsi badacze zajmujący się zagadnieniem masek liściastych w sakralnej
architekturze często zwracają uwagę na
Rys. 8. Maska liściasta (z prezbiterium) katedry zbyt intuicyjne postępowanie Raglan
p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w San- w procesie badań naukowych. Należy
domierzu, fot. Olga Tuszyńska-Szczepaniak.
jednak podkreślić, że większość jej uwag
była niezwykle trafna33. Badaczka uważała, iż wizerunek liściastej maski nie jest
ani wymysłem wyobraźni, ani symbolem, ale został zapożyczony z realnego
życia, a dokładniej: z postaci kultowych,
związanych z obchodami dorocznych
świąt ludowych (the Green Man, Jack-in-the-Green, Robin Hood, the King of
May)34. W swoich rozważaniach pisała
również o nadal żywym kulcie związanym z cyklicznością odradzającej się natury. Wspominała także o świątecznych
obchodach i rozwiniętym kulcie Robin
Hooda, w Anglii surowo tłamszonym
Rys. 9. Maska liściasta z kolegiaty p. w. św. Mikoprzez purytan35. Obchody tego święta
łaja w Bejscach, fot. Olga Tuszyńska-Szczepaniak.
według wspomnianej przez Raglan opowieści ze wsi Castleton w Derbyshire miały mieć miejsce około 20‒29 maja. Procesja
z Zielonym Człowiekiem przechodziła obok karczm i zajazdów, by zakończyć swój
31
32
33

34
35

40

L. Raglan, op. cit., ss. 45‒57.
Utożsamianego z postacią Dzikiego Męża.
Należy zwrócić także uwagę na rozważania B. S. Centerwalla w artykule The Name of Green Man,
(„Folclore” 1997, ss. 25‒33); por. czy T. Husband The Wild Man:. Medieval Myth and Symbolism,
New York 1980; R. Judge, The Jank-in-the-Green.: A May Day Custom, Ipswich, 1979; czy K. Basford, op. cit.
Por. L. Raglan, op. cit. s. 50.
Por. ibidem, s. 51.
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pochód na kościelnym cmentarzu. Towarzyszyło im utworzenie wieńca w kształcie
dzwonu plecionego z kwiatów majowych i gałęzi dębu, zakładanego przez odtwórcę
roli Króla Majowego, u którego boku stała wybrana w tym dniu Królowa. Wieniec
wieszano na wieży, gdzie pozostawał do następnego roku36. Autorka zaznaczyła, iż
odtwórca Króla majowego po odpowiednim przebraniu w pewien sposób staje się
tym królem37. Z kolei by móc widzieć w tym przebraniu, musiał wyjrzeć z otaczających go gałęzi dębu, wykonując ten sam gest, co niektóre wizerunki Zielonego Człowieka z kościelnych zworników, wsporników i misericordii38. Opisane przez Raglan
święto związane jest ze znacznie starszymi na tych ziemiach obchodami świąt ku czci
nadchodzącej wiosny, podczas których jeden z uczestników zakładał maskę39 – uosabiającą rodzące się cyklicznie siły natury.Interesującym zjawiskiem z opowieści Lady
Raglan jest wizyta Majowego Króla na cmentarzu. Dawne święto przedchrześcijańskie, które przeniknęło do dorocznych ludowych świąt, obchodzone na początku
maja, było świętem ku czci wegetacji i odradzającej się przyrody. Obchody świąt
wiosennych rozpoczynały się w czasie równonocy wiosennej, a więc pół roku przed
świętem zmarłych – czyli na kole kalendarza ulokowane były jako święta antagonistyczne. Opisy procesji z udziałem Zielonego Człowieka przypominają obchody
Zielonych Świątek40, którym również towarzyszy świąteczny pochód, zabawa oraz
przyozdabianie kościoła i domu zielonymi plonami – tak zwane majenie oraz wybieranie króla i królowej41. Zwyczaje te są zapewne schrystianizowaną wersją dawnego
święta ku czci sił wegetacyjnych, odradzania się przyrody, zaś jego późniejsza data
wynikać by mogła z dostosowania do ruchomych obchodów świąt wielkanocnych.
Nadejście wiosny w podobny sposób świętowano również w obszarze kultury słowiańskiej. W świadectwie z XI wieku z terenu Czech istnieje wzmianka na temat
obchodów Zielonych Świątek dotycząca księcia Brzetysława II:
[…] obchodzili też zwyczaje przesądne włościanie napół poganie we wtorki czy środy
Zielonych Świąt, ofiarując biesom (»demonom«) nad źródłami rzeczy zbożowe i krwawe; grzebali zaś zmarłych po lasach i polach i urządzali przytem igrzyska wedle obrządku pogańskiego po drogach rozstajnych niby dla ukojenia dusz, jak i żarty niezbożne,
czem nad umarłymi wywołując duchy marne i odziani w maski na twarzy szaleli42.

36
37
38
39
40
41
42

Por. ibidem, ss. 53‒54.
Jak w polskie Zielone Świątki.
Dokładnie opisanych przez Lady Raglan, op. cit., ss. 51‒54; B. S. Centerwall, op. cit., ss. 26‒31;
K. Basford, op. cit., ss. 11‒21.
Co mogło być związane z cyklicznymi obchodami karnawału.
Zwyczaj zakładania masek podczas obchodów Zielonych Świątek na terenach Polski opisał Jan Długosz, por. A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. 1, Warszawa 1939, s. 143.
Por. B. Ogrodowska, Ocalić od zapomnienia. Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2012,
ss. 180‒187.
Cyt za. A. Brückner, op. cit., ss. 142‒143.
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Podobne opisy świąt wiosennych zostały zanotowane u Słowian zachodnich i kojarzone są z kultem wiązanego z wegetacją Jarowita, którego święta przypadały również
na czas Zielonych Świątek43. Analizując powyższe dane i odnosząc się do teorii Raglan, uważającej, że wizerunek Zielonego Człowieka nie jest symbolem, ale przedstawieniem rzeczywiście istniejącej postaci, skłaniałabym się ku twierdzeniu, iż jest to
symbol powracającej do życia natury. Dlatego zapewne jego wizerunek pojawiał się
podczas wiosennych procesji, a następnie zaczęto obrazować go również w wizerunkach ozdabiających świątynie.
Motyw ten mógł pojawiać się w zdobieniach obiektów sakralnych, zarówno jako
przeniesienie rdzennych rytualnych przedstawień, jak i przez migrację wzorców ikonograficznych wraz z wzornikami. Wizerunek Zielonego Człowieka pojawia się między innymi w szkicowniku Villarda de Honnecourt z około 1230‒35 roku44. Być
może występowanie tego motywu w średniowiecznej sztuce sakralnej było wynikiem
przenikania wzorców ikonograficznych wraz z rozprzestrzenianiem się budownictwa
chrześcijańskiego. Pod uwagę należy wziąć zarówno migracje artystów-rzemieślników i duchownych, jak i podróże fundatorów i ich doradców, a także sprowadzanie
wzorników oraz gotowych projektów45. Wyobrażenie wizerunku maski liściastej jako
przejawu kultu odradzającej się przyrody, jej cykliczności i płodności (do dziś motyw
ten obecny jest w obchodach Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii – wiele elementów tradycyjnych zaczerpniętych jest z Yule, pierwotnie obchodzone gow dzień
przesilenia zimowego święta narodzenia słońca, odrodzenia się natury, cyklicznych
narodzin) ma związek z wiarą w odradzającą się naturę. Motyw ten dostrzegalny jest
w angielskiej legendzie z XIV wieku, której akcja rozgrywa się w Nowy Rok (widoczne są rdzenne motywy) – w Sir Gawain and the Green Knight46. Wydaje się, że w średniowiecznej architekturze sakralnej występuje on w kontekście wiary w zmartwychwstanie, które zapewne miał symbolizować. Zdolność roślinności do cyklicznego
odradzania się po śmierci-zimie była inspiracją do nadania im wartości znaczeniowej
jako symboli zmartwychwstania, ponownych narodzin. Wizerunek maski liściastej
i okalające ją liście o tak głębokiej przedchrześcijańskiej symbolice dobrze wpisywały
się w symbolikę Chrystusa – jego narodzin w przesilenie zimowe i renarodzin w okolicach równonocy wiosennej. Wyjątkowo interesujące zatem jest przedstawianie ich
w ikonografii sepulkralnej. W Wielkiej Brytanii często spotykanym na nagrobkach
motywem jest wizerunek czaszki47, z której, jak z głowy Green Mana, wyrastają wici
43
44

45
46
47
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Por. A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 2006, ss. 133‒137.
Por. Les cathédrales et Villard De Honnecourt [on-line:] http://classes.bnf.fr/villard/ [14.01.2015];
Villard De Honnecourt [w:] Encyclopaedia Britaniica [on-line:] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/629151/Villard-De-Honnecourt [(10.11.2014]; M. Walicki, Sam na sam z Villardem, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1956, t. I, z. 1, ss. 7‒11.
Por. R. Quirini-Popławski, Rzeźba przedromańska i romańska w Polsce wobec sztuki włoskiej, Kraków 2006.
Jeden z bohaterów odcina głowę Zielonemu Człowiekowi, który mimo tego nie umiera – por. Sir
Gawain and the Green Knight, red. J. R. R. Tolkien, E. V. Gordon, Oxford 1967.
Tego typu wizerunki ukazane zostały na nagrobkach w londyńskim Barking Abbey.

MASKA 27/2015

roślinne. W średniowiecznym poemacie o Tristanie i Izoldzie główni bohaterowie
połączyli się dopiero po śmierci – dzięki splecionym ze sobą krzewom głogu wyrastającym z ich grobów48. Ornamenty roślinne występujące w sakralnej rzeźbie architektonicznej są niezwykle istotnymi elementami dekoracyjnymi. Początkowo nie
posiadały jedynie funkcji zdobniczej. Miały silne znaczenie ochronne – magiczne49.
Ornamenty składają się z dwóch warstw: znaczeniowej (ideologicznej), będącej nośnikiem magicznych mechanizmów ochronnych, oraz dekoracyjnej. Warstwa znaczeniowa pozwala bliżej poznać sens symboliczny; dekoracyjna zaś, stymulowana przemianami stylistycznymi – zmieniała się wraz z modą.Wspomniane w niniejszej pracy
motywy ikonograficzne, symbole i znaki występują zarówno w rzeźbie architektonicznej, rzemiośle artystycznym jak i malarstwie. Oznacza to, iż nie można w celu ich
zbadania ograniczyć się tylko do jednej z dziedzin sztuki. Proces symbolizacji zjawisk
jest niezwykle złożony, tak jak i sposób jego zbadania winien być jak najbardziej interdyscyplinarny – dając w ten sposób większą możliwość zrozumienia zagadnienia.
Wizerunek maski liściastej był zapewne odbiciem przedchrześcijańskich wierzeń.
Zielony Człowiek prawdopodobnie stanowił echo pierwotnych kultów ku czci corocznie odradzającej się natury. Występujące na różnych terenach Eurazji procesje
dla uświęcenia wegetatywnego bóstwa musiały zostać silnie zakorzenione w chrystianizowanych kulturach50. Prawdopodobnie liściasta maska została włączona do
programu ikonograficznego, zdobiącego średniowieczne świątynie, gdyż wpisywała
się w chrześcijańską symbolikę oraz ułatwiała nowym wiernym przystosowanie się do
innego porządku. Jest zatem przykładem przeniknięcia kultury i wierzeń pogańskich
do średniowiecznej ikonografii chrześcijańskiej.
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Summary
Foliate masks in the medieval sacral architectural
sculpture in Poland. Introduction to the research
on the reception of the symbol
The images of Green Men were present in medieval architectural sculpture in the
context of the belief in the cyclical rebirth of nature. Human faces or heads shaped
with leaves, with plants and branches growing from eyes, ears and mouth, as well as
heads emerging from twigs or leaves, are mainly found on the British Isles, in Germany, France, Spain and Italy but also in Poland. Their appearance in Christian art
was inspired probably by an image of vegetative deity, they can also be manifestations
of lingering pagan beliefs or delibarate effect of christianization of pagan cult. This
image probably evolved from the mask adorned with leaves worn during the festivals
associated with the coming of spring. As such, it was borrowed by medieval art, appearing primarily in architectural sculpture and artisanal crafts.

Jakub Wanot

Motywy roślinne
w ikonografii kultury Nasca
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wprowadzenie
Dla większości ludzi, zwłaszcza tych, którzy zawodowo nie zajmują się archeologią Nowego Świata, kultura Nasca jest niejako synonimem prekolumbijskiego Peru.
Jej niezwykła medialność wiąże się przede wszystkim ze znajdującym się w rozległym
dorzeczu Rio Grande, w południowo-zachodniej części kraju, zespołem monumentalnych geoglifów, określanych powszechnie jako linie z Nasca.
Przyjmuje się, że omawiana kultura wykształciła się w następstwie ewolucyjnych
przemian kultury Paracas, mających miejsce w końcowym okresie tak zwanego horyzontu wczesnego1. Zdaniem badaczy gwałtowny wzrost demograficzny doprowadził do ruchów migracyjnych i zasiedlenia dotychczas nieużytkowanych obszarów2.
Proces ten z jednej strony mógł przyczynić się do regionalizacji i wykształcenia niezależnych centrów gospodarczo-administracyjnych w poszczególnych odcinkach dolin
rzecznych, z drugiej zaś niejako wymusił wypracowanie lokalnych i interregionalnych mechanizmów współpracy, prowadzących do wykształcenia się zjawiska dziejowego, określanego jako kultura Nasca3.
Do czasów nam współczesnych na obszarze kulturowym Nasca, obejmującym
cały obszar południowego wybrzeża Peru, zachowała się olbrzymia ilość artefaktów,
z których najbardziej charakterystycznymi są doskonałe jakościowo, wielobarwne
wyroby ceramiczne4. Z uwagi na widoczne zmiany form naczyń i kolorystyki przed-

1

2
3
4

Horyzont Wczesny 1000–200 p.n.e.; przedział czasowy wydzielony dla epoki ceramicznej na
obszarze prekolumbijskiego Peru przez amerykańskiego archeologa Johna Howlanda Rowe’a −
por. J. Szykulski, Starożytne Peru, Wrocław 2010, ss. 41‒44.
Por. H. Van Gujseghem, A Frontier Perspective on Paracas Society and Nasca Ethnogenesis, „Latin
American Antiquity” 2006, nr 17 (4), s. 420.
Por. ibidem, s. 439.
Por. J. Szykulski, op. cit., s. 221.

47

Jakub Wanot, Motywy roślinne w ikonografii kultury Nasca

stawień ikonograficznych, wydziela się dziewięć faz stylistyczno-rozwojowych ceramiki, określanych mianem Nasca 1 do Nasca 95.
Analiza stylistyczna ceramiki, połączona z nowoczesnym datowaniem metodą
optycznie stymulowanej luminescencji (OSL), pozwoliła również na zdefiniowanie
etapów rozwojowych kultury Nasca, określanych jako fazy: proto-Nasca (100 p.n.e.–
początek n.e.); wczesna (początek n.e.–450 n.e.); środkowa (450–550 n.e.) i późna
(550–750 n.e.)6.
Ludności Nasca nie było znane koło garncarskie, a produkcja naczyń w dużej
mierze opierała się na zastosowaniu specjalnych form. Stosunkowo liczna była również grupa wyrobów modelowanych ręcznie, którym częstokroć nadawano kształty
zoo- lub antropomorficzne. Mimo że wypał naczyń następował w wykopanych w ziemi jamach lub prostych piecach z suszonych na słońcu cegieł adobe, sama technologia
wypału doprowadzona została niemal do perfekcji7.
Ceramikę Nasca dzieli się na dwie podstawowe grupy: finezyjnie wykonane naczynia o przeznaczeniu rytualnym oraz naczynia użytkowe, na ogół pozbawione jakichkolwiek zdobień8. Polichromowana ceramika ceremonialna była wyjątkowo
cenna, o czym świadczą liczne ślady naprawiania i restaurowania naczyń. Tego typu
zabiegów nie odnotowujemy na niezdobionych i gorszych jakościowo wyrobach
o charakterze czysto utylitarnym9.
W ikonografii Nasca wyróżnionych zostało aż 11 odcieni kolorystycznych – artyści żadnej innej kultury prekolumbijskiej nie posługiwali się taka szeroką gamą
kolorystyczną10. Warto też zauważyć, że nawet w szczytowym momencie rozwoju
kultury Nasca na powierzchni jednego naczynia występuje maksymalnie do ośmiu
kolorów11. Barwniki pozyskiwano między innymi z różnorodnych roślin – indygowca barwierskiego (Indigofera tinctoria), krzewów akacji (Cercidium praecox) czy peruwiańskiego drzewa pieprzowego (Schinus molle)12. Substancje barwiące wytwarzane
były również z minerałów – takich jak hematyt i cynober (czerwień), azuryt (kolor
niebieski), getyt (kolor brązowy), limonit (kolor żółty) oraz malachit (zieleń)13.
5
6

7
8
9
10
11
12
13
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Por. D. Menzel, J. H. Rowe, L. Dawson, The Paracas Pottery of Ica: A Study in Style and Time, American
Archaeology and Ethnology, University of California Press, Berkeley 1964; J. Szykulski, op. cit. s. 223.
Por. K. J. Vaughn, J. Eerkens, C. Lipo, S. Sakai, K. Schreiber, It's about time? Testing the Dawson ceramic seriation using luminescence dating, Southern Nasca Region, Peru, „Latin American Antiquity”
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Por. C. B. Bosquet, L. J. R. Gomez, Ceramica Nazca [w:] Seminario Americanista de la Universidad
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Por. R. Townsend, Deciphering the Nazca World: Ceramic Images from Ancient Peru, „Art Institute of
Chicago Museum Studies” 1985, nr 11, ss. 119‒120.
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Wyobrażenia ikonograficzne na naczyniach Nasca w dużej mierze zdają się odzwierciedlać sferę wierzeń religijnych14. Ceramika ceremonialna pełniła więc funkcję nośnika
treści symbolicznych. Licznie pojawiają się wizerunki mitycznych stworzeń w zoomorficznych kształtach, przedstawienia kapłanów w złotych maskach, motywy wypreparowanych głów-trofeów oraz półokrągłych noży ceremonialnych, tak zwanych tumi15.
Przedstawienia ikonograficzne cechuje jednak niezwykła różnorodność. Często
powtarzają się skomplikowane wzory geometryczne, antropomorficzne wizerunki
pozbawione cech indywidualnych, a także naturalistyczne wyobrażenia zwierząt i roślin. Przedstawienia flory niejednokrotnie wyróżniają się swoim realizmem, co pozwala wręcz na precyzyjne rozpoznanie poszczególnych gatunków16. Również analiza
tej grupy motywów ikonograficznych, często pomijanych w literaturze przedmiotu,
może dostarczyć wielu informacji dotyczących codziennego życia, gospodarki i diety,
a nawet sfery wierzeń religijnych „ludu Nasca”.
Motywy roślin uprawnych
Podstawą utrzymania ludności kultury Nasca, podobnie jak w przypadku innych
społeczności wczesnego okresu przejściowego17, było rolnictwo. Aluwialne gleby
umożliwiały uprawę takich roślin, jak: kukurydza, orzeszki ziemne, dynia, maniok,
bataty, ziemniaki, komosa ryżowa, różne odmiany fasoli czy papryczki aji. Odkrywane są również pozostałości różnorodnych owoców – między innymi. pacae, lucumy,
awokado i guawy18.
Ze względu na niewielką ilość regularnych opadów, konieczne było sztuczne nawadnianie gruntów19. Budowano więc zbiorniki wodne – pojemne rezerwuary określane mianem kochas, z których niektóre użytkowane są do chwili obecnej. System
irygacyjny składał się z krótkich kanałów – tak zwanych acequias – które po powierzchni ziemi dostarczały wodę bezpośrednio na pola uprawne, oraz podziemnych
akweduktów, przez lokalną ludność określanych mianem puquios, którymi woda
transportowana była na znaczne odległości20.
Identyfikacja poszczególnych gatunków roślin możliwa jest dzięki badaniom szczątków organicznych i materiałów palinologicznych pozyskanych na stanowiskach kultury Nasca oraz analizie naturalistycznych motywów ikonograficznych. Badanie wyobrażeń znajdowanych na wyrobach ceramicznych potwierdza również, że rolnictwo było
14
15
16
17
18
19
20

Por. J. Szykulski, op. cit., ss. 221‒222.
Por. ibidem, s. 221.
Por. R. Townsend, op. cit., s. 125; D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 32.
Wczesny Okres Przejściowy 200 p.n.e.–600 n.e. – por. J. Szykulski, op. cit., ss. 41‒44.
Por. J. Santillana, Economía prehispánica en el Área Andina [w:] Economía Prehispánica, Compendio
de Historia económica del Perú I, red. C. Contreras, Lima 2010, ss. 246‒247.
Por. K. J. Vaughn, M. L. Grados, op. cit. s. 597; J. Santillana, op. cit., s. 245.
Por. K. J. Schreiber, J. Lancho Rojas, The Puquios of Nasca, „Latin American Antiquity” 1995, nr 6 (3),
s. 234.
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bardzo ważnym zajęciem i zarazem głównym źródłem pożywienia21. Wizerunki
mężczyzn trzymających w rękach warzywa, interpretowane zazwyczaj jako przedstawienia pracujących rolników (ryc. 1),
są relatywnie liczną grupą przedstawień
spotykanych w ornamentyce malarskiej
kultury Nasca. Wśród przedstawień antropomorficznych tylko wizerunki wojowników pojawiają się częściej22.
Dominującą grupę w obrębie motywów roślinnych stanowią przedstawienia
roślin uprawnych. Przy czym, sam realizm i staranność wykonania poszczególnych motywów są niezwykle zróżnicowane. Silnie zdywersyfikowany jest również
Ryc. 1. Zdjęcie: Archiwum Projektów Tambo kontekst, w którym spotykane są omai Sama Majes; zabytek: zbiory Museo Nacional de wiane motywy. Wielokrotnie pełnią one
Arqueología, Lima
rolę głównego ornamentu zdobniczego,
zlokalizowanego w obrębie centralnej powierzchni brzuśca naczynia. Jednakże zdecydowanie częściej występują one jako motywy drugorzędne lub poboczne, w formie
horyzontalnych pasów zdobiących okolice dna lub wylewu naczynia. Często współwystępują również z wizerunkami antropomorficznymi lub w towarzystwie fantastycznych stworzeń, niejednokrotnie w trudnej do identyfikacji, stylizowanej formie23.
Motywy roślinne odnotowujemy na wyrobach należących do faz stylistyczno-rozwojowych Nasca 1–Nasca 7, jednak najliczniej występują we wczesnym okresie rozwoju omawianej kultury (początek n.e.–450 n.e.)24. Warto podkreślić, że ikonografia
początkowych faz, to jest Nasca 1–Nasca 3, ewidentnie skupia się na tematyce związanej z agrokulturą. W późniejszym okresie rośliny i motywy agrarne są sukcesywnie
zastępowane przedstawieniami militarystycznymi oraz abstrakcyjnymi wizerunkami
postaci fantastycznych25.
W przypadku motywów roślinnych nie można mówić o dużym zróżnicowaniu –
zdecydowanie dominują przedstawienia stosunkowo ograniczonego zestawu warzyw
uprawianych przez ludność kultury Nasca. Najpopularniejszymi są nasiona roślin
21
22
23
24
25
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Por. G. Orefici, A. Drusini, Nasca. Hipotesis y evidencias de su desarrollo cultural, Brescia 2003, s. 93;
J. Santillana, op. cit., s. 246.
Por. D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 91.
Por. C. B. Bosquet, L. J. R. Gomez, op. cit., s. 48.
Por. D. Browne, R. Garcia, H. Silverman, A Cache of 48 Nasca Trophy Heads from Cerro Carapo,
Peru, „Latin American Antiquity” 1993, nr 4 (3), s. 277.
Por. C. B. Bosquet, L. J. R. Gomez, op. cit., s. 48; D. A. Proulx, Stylistic variation in proliferous
Nasca pottery, Andean Past 4, University of Massachusett, New York 1994, s. 103.
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Ryc. 2.
Zdjęcie: Archiwum Projektów Tambo i Sama Majes; zabytki: zbiory Museo Arqueologico Antonini, Nasca

strączkowych, kukurydza, papryka, maniok, jiquima (Pachyrhizus tuberosus), kaktusy,
rośliny dyniowate, a także orzeszki ziemne, owoce lucumy oraz wodorosty morskie26.
Na podstawie analizy ikonografii można dojść do wniosku, że podstawowymi
gatunkami uprawianymi przez „lud Nasca” i jednym z głównych składników jego
codziennej diety były jadalne rośliny strączkowe, których wizerunki zdecydowanie
dominują wśród przedstawień roślin (ryc. 2). Często spotykane są zarówno przedstawienia nasion, jak i całych strąków27.
Malowane są zwykle w poziomych rzędach, przy użyciu różnych kolorów. Zdarzają się również przedstawienia nasion, z których kiełkować zaczynają pędy rośliny28.
W literaturze przedmiotu omawiane motywy często opisywane są jako wizerunki nasion fasoli, warto zauważyć jednak, że realistycznie oddanie kształtu nasion pozwoliło
na identyfikację poszczególnych podgatunków roślin strączkowych – między innymi
fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris), fasoli lima (Phaseolus lunatus), kanawalii (Canavalia plagiosperma), oraz bobu (Vicia faba)29.
Motywy roślinne, w tym przedstawienia nasion fasoli, podlegają podobnej ewolucji stylistycznej co pozostałe motywy ikonograficzne kultury Nasca. Już w okresie
środkowym obserwowana jest tendencja do stosowania coraz bardziej abstrakcyjnych
form oraz skłonność do łączenia wielu motywów w trudną do interpretacji jednostkę pojęciową30. Spotykane są więc między innymi przedstawienia nasion, z których
wyrastają ludzkie kończyny, w literaturze przedmiotu określa się je jako „nasiona
antropomorficzne” (Anthropomorphic Beans)31.
26
27
28
29
30
31

Por. J. C. Zevallos, La agricultura en la iconografía de la cerámica Nasca, „Anales del Museo de
América” 2003, vol. 11, ss. 123‒126.
Por. G. Orefici, A. Drusini, op. cit., ss. 107‒108.
Por. D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 164. C. B. Bosquet, L. J. R. Gomez, op. cit., ss. 52‒53.
Por. D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., ss. 164‒165.
Por. J. Szykulski, op. cit., s. 222.
Por. D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 115.
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Ryc. 3. Zdjęcie: fot. Jakub Wanot; zabytki: Museo Arqueologico Antonini, Nasca

Niemal równie często spotykanym motywem są przedstawienia różnokolorowych
papryk32. Ostra papryka aji była prawdopodobnie jednym z najwcześniej udomowionych warzyw w strefie Andów, wykorzystywanym zarówno jako potrawa, jak
i środek konserwujący33. Papryka przedstawiana jest najczęściej w schematyczny
sposób, jednak spotykane są również precyzyjnie wykonane, cienkościenne naczynia modelowane w kształt tego warzywa. Odwzorowania tego warzywa występują
zazwyczaj w horyzontalnych pasach, których granice wyznaczają czarne linie (ryc. 3).
Częstokroć poszczególne papryki oddzielone są od siebie pionowymi kreskami34.
Dokładna analiza przedstawień ikonograficznych umożliwia wręcz wyróżnienie
kilku podgatunków aji uprawianych przez ludność kultury Nasca. Papryczki różnią
się bowiem nie tylko kolorem, ale również kształtem – dostrzec można wizerunki
krótkich, półokrągłych papryczek, jak i odmiany bardziej wydłużone35.
Również wyobrażenie kukurydzy jest powszechnie spotykane w ikonografii Nasca, aczkolwiek często pomijany w literaturze przedmiotu. Przyczyną tego zjawiska
jest fakt, że wizerunki kolb praktycznie nie występują jako motyw samodzielny, licznie pojawiając się jako element drugorzędny, towarzyszący antropomorficznym postaciom lub fantastycznym stworzeniom36. Co ciekawe, przedstawieniom kukurydzy często towarzyszą wizerunki myszy. Może to sugerować, iż ludność kultury Nasca
niejednokrotnie musiała zmagać się z plagami szkodników rolnych37.
W ikonografii Nasca nieliczne wizerunki kukurydzy po raz pierwszy obserwowane są w fazie Nasca 3. Jednakże gwałtowny wzrost udziału tego motywu przypada dopiero na środkowy okres rozwoju omawianej kultury (450–550 n.e.). Co
ciekawe, badania palinologiczne potwierdziły, iż właśnie w tym przedziale czasowym
zauważony został gwałtowny wzrost ilości pyłków kukurydzy w stosunku do pyłków
innych roślin uprawnych38. Zjawisko to spowodowane było przede wszystkim dużą
wydajnością upraw i możliwością relatywnie długiego przechowywania ziaren. Zboże
32
33
34
35
36
37
38
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Por. J. C. Zevallos, op. cit., s. 126.
Por. G. Orefici, A. Drusini, op. cit., ss. 107‒108.
Por. C. B. Bosquet, L. J. R. Gomez, op. cit., s. 51.
Por. ibidem, s. 50.
Por. A. Nieves, More than meets the eye: a study of two Nasca motifs, „Andean Past” 2009, nr 9, s. 231;
D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 92.
Por. D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 164.
Por. G. Orefici, A. Drusini, op. cit., s. 108; J. Santillana, op. cit., s. 246.
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to wykorzystywano jednak nie tylko do produkcji pożywienia o wysokiej przyswajalności składników pokarmowych. Fermentacja ziaren kukurydzy pozwalała ponadto
na produkcję napojów alkoholowych określanych jako chicha lub aqha39.
Analiza motywów roślinnych spotykanych w ikonografii kultury Nasca pozwala
na wyróżnienie najliczniej uprawianych gatunków roślin, stanowiących najistotniejsze składniki codziennej diety. Równie interesujący jest jednak brak wizerunków niektórych warzyw, które z pewnością były uprawiane przez „lud Nasca”. Zauważalna
jest zwłaszcza absencja jakichkolwiek przedstawień ziemniaków, zwłaszcza w materiałach zaliczanych do wczesnych faz stylistyczno-rozwojowych. Nieliczne przedstawienia ziemniaka spotykane są wyłącznie w schyłkowej fazie rozwoju omawianej kultury. Niektórzy badacze interpretują to jako dowód na to, iż warzywo – powszechnie
uprawiane na obszarze wysokogórskim – dopiero w późniejszym okresie rozprzestrzeniło się na terytorium południowego wybrzeża Peru40.
Choć większość przedstawień roślinnych cechuje się niezwykłym realizmem, nie
zawsze możliwe jest rozpoznanie poszczególnych gatunków. Spotykane są również
różnokolorowe motywy florystyczne, pełniące funkcję czysto dekoracyjną. W sztuce
zdobniczej Nasca uwidacznia się zjawisko określane mianem horror vacui – lęku przed
próżnią41. Zauważalne jest dążenie artystów do zapełnienia dekoracją całej powierzchni
obiektów. W związku z tym stosunkowo liczne przedstawienia kwiatów niejednokrotnie stanowią jedynie formę wypełnienia pustych przestrzeni na powierzchni naczynia.
Używki i rośliny halucynogenne
Rozmaite rośliny jadalne, stanowiące podstawę zróżnicowanej diety społeczności Nasca, nie stanowiły jedynej grupy roślin uprawianej na terenie południowego
wybrzeża Peru. Badacze wyróżniają dodatkowo dwie odmienne kategorie rolnictwa
kultury Nasca. Pierwsza z nich wykształciła się podczas środkowej fazy rozwoju omawianej kultury i obejmowała uprawę roślin przemysłowych, na przykład bawełny.
Drugą kategorię stanowiła uprawa roślin halucynogennych, leczniczych i używek.
Dominowały zwłaszcza plantacje krzewów koki, która powszechnie sadzona była
w strefie wysokościowej pomiędzy 500 a 1000 metrem n.p.m.42
Należy pamiętać, że liście koki wykorzystywane były przez niemal wszystkie prekolumbijskie społeczności strefy Andów43. Do czasów obecnych przetrwał zwyczaj
ich żucia, który pomaga zwalczać objawy choroby wysokościowej, a także zwięk39
40
41
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Por. H. Silverman, Cahuachi in the ancient Nasca world, Iowa 1993, s. 290. Por. G. Orefici, A. Drusini,
op. cit., s. 109.
Por. D. A. Proulx, Nasca Iconography, [w:] Inca – Perú: 3000 Ans d'Histoire, red. S. Purin, Gent 1990, s. 388.
Por. C. B. Bosquet, L. J. R. Gomez, op. cit., ss. 27‒28.
Por. K. J. Vaughn, M. L. Grados, op. cit. s. 599.
Pojęcie „Strefa Andów” odnosi się do obszaru obejmującego zarówno sam masyw górski, jak i przyległy obszar wybrzeża Pacyfiku, a w odniesieniu do obszaru Kolumbii i Wenezueli również obszar
wybrzeża Morza Karaibskiego
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sza odporność na głód, ból i zmęczenie.
W kulturze Nasca liście koki były równie istotne, czego dowodem jest fakt, iż
były jednym z głównych elementów wyposażenia grobowego44.
Uwagę zwraca więc zupełny brak
przedstawień tej rośliny w ikonografii
kultury Nasca45. Spotykane są co prawda
wizerunki antropomorficznych postaci
z charakterystycznym grymasem twarzy, sugerującym, iż żują oni liście koki,
brak natomiast przedstawień samych liści. Możliwe, iż rośliny te – uprawiane
głównie na terenach górskich, nie były
Ryc. 4. Źródło: Proulx D. A., A Sourcebook of Nasca
powszechnie znane na terytorium peruCeramic Iconography, Iowa City 2006, s. 149, fig. 8
wiańskiego wybrzeża46.
Niezwykle ważną funkcję w społeczności Nasca pełnili kapłani lub szamani, uznawani za pośredników pomiędzy ludźmi i światem duchowym. Kluczowym elementem
szamanizmu było zapewne wykorzystywanie rozmaitych środków odurzających i halucynogennych. Ludność kultury Nasca wykorzystywała przede wszystkim susz i wyciąg
z kaktusa San Pedro (Trichocereus pachanoi), które zawierały psychoaktywną meskalinę
– substancję wywołującą narkotyczne wizje, trwające nawet do 12 godzin47.
Wyobrażenia kaktusów są jednym z najczęściej spotykanych motywów roślinnych.
Co ciekawe, bardzo rzadko występują w formie głównych motywów zdobniczych –
zwykle są jedynie elementem składających się na sceny odprawiania różnorodnych
rytuałów. Znane są przedstawienia zamaskowanych postaci, często trzymających wypreparowane głowy-trofea, tańczących wokół rozłożystego kaktusa San Pedro48.
Wizerunek kaktusa często współwystępuje z przedstawieniami mitycznych postaci, kapłanów oraz muzyków49. Spotykane są również przedstawienia szamanów
pijących z małych miseczek w bliskim sąsiedztwie kaktusa San Pedro (ryc. 4). Zdaniem badaczy są to przedstawienia praktyk szamanistycznych, a spożywany napój to
najprawdopodobniej halucynogenny wywar z kaktusa50.

44
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46
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Por. H. Silverman, op. cit., ss. 198‒201.
Por. D. A. Proulx, Nasca Iconography, ss. 388‒389.
Por. D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 163.
Por. Ibidem, ss. 8‒9.
Por. Idem, Stylistic variation in..., s. 98.
Por. R. Townsend, op. cit., s. 136; D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 119.
Por. D. A. Proulx, Ritual uses of trophy heads in ancient Nasca society [w:] Ritual Sacrifice in Ancient
Peru, red. E. Benson, A. Cook, Austin 2001, s. 128.
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Motywy roślinne jako wyraz kultu agrarnego
Jakiekolwiek uchwytne archeologicznie dowody, pozwalające poznać stosowane
w przeszłości praktyki religijne, są odnajdywane nader rzadko. Dla europejskich badaczy, wychowanych w judeochrześcijańskiej tradycji religijnej, zrozumienie światopoglądu prekolumbijskiej ludności może być wręcz niemożliwe. Wszelkie próby interpretacji
dawnych wierzeń i praktyk religijnych opierają się w sporej mierze na domysłach, przez
co są obarczone dużym marginesem błędu. W tym kontekście niezwykle pomocnym
narzędziem może stać się interpretacja motywów ikonograficznych kultury Nasca.
Jednym z kluczowych czynników determinujących codzienne życie ludności tej
kultury były liczne klęski żywiołowe: długotrwałe susze, trzęsienia ziemi i niszczące
lawiny kamienno-błotne, określane mianem huayco51. Wielu badaczy podejrzewa
więc, że duchowy rozwój ówczesnego społeczeństwa koncentrował się na próbach
zrozumienia zasad rządzących nieokiełznanymi siłami natury. Religia Nasca opierała
się zatem w dużej mierze na usiłowaniu określenia wzajemnego związku pomiędzy
życiem człowieka a warunkującymi je siłami przyrody52.
Przedstawienia fantastycznych postaci – Mitycznej Orki (Mythical Killer Whale),
Przerażającego Ptaka (Horrible Bird) czy Cętkowanego Mitycznego Kota (Mythical Spotted Cat) – niejednokrotnie interpretowane są jako pewnego rodzaju symboliczna wizualizacja sił natury. Motywy te bardzo często współwystępują z przedstawieniami roślin uprawnych. W wielu
przypadkach zoomorficzne postacie trzymają w rozłożonych rękach pęki rozmaitych warzyw i owoców53. Co
więcej, spotykane są także wizerunki bóstw, z których
ciał wyrastają papryki lub kiełkują pędy roślin54.
Oprócz zsekluaryzowanych przedstawień rolników, wyróżnia się również motyw tak zwanego Mitycznego Żniwiarza55, czasem określanego też jako
Demon Roślinności56. Odróżniają go elementy przypisywane postaciom fantastycznym, to jest naszyjnik
z muszli Spondulusa, obecność złotej maski lub też
połączenie cech antropomorficznych ze zwierzęcymi
(ryc. 5)57. Jego twarz niejednokrotnie zdobią ponadto
charakterystyczne kropki – część badaczy interpretu- Ryc. 5. Zdjęcie: Archiwum Projektów
je je jako formę malowania twarzy rolnikom w cza- Tambo i Sama Majes; zabytek: Museo
Nacional de Arqueología, Lima
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Por. G. Orefici, A. Drusini, op. cit., ss. 122‒125.
Por. A. Nieves, op. cit., s. 229. Por. R. Townsend, op. cit., s. 119.
Por. J. C. Zevallos, op. cit., s. 129.
Por. A. Nievies, op. cit., s. 235; D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 78.
Por. A. Nievies, op. cit., s. 235.
Por. D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 92.
Por. ibidem, s. 93.
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Ryc. 6. Źródło: Proulx D. A., A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography,
Iowa City 2006, s. 151, fig. 15

Ryc. 7. Źródło: Townsend R., Deciphering the Nazca World: Ceramic Images
from Ancient Peru, Art Institute of
Chicago Museum Studies nr 11, Chicago 1985, s. 123, fig. 6
58
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62
63
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sie żniw58, natomiast inni postulują, iż chodzi
tutaj o element mający upodabniać Mitycznego
Żniwiarza do kolby kukurydzy (ryc. 6)59. Często
między nogami postaci dodatkowo przedstawiana jest wisząca papryka lub inne warzywo, interpretowane jako symbol płodności60.
Nawet wspomniane już przedstawienia rolników w charakterystycznych stożkowatych czapkach często interpretowane są jako sceny odprawiania rytuałów związanych z kultem agrarnym61.
Niektórzy badacze sugerują jednak, iż wizerunki
tego typu powinny być interpretowane zgoła inaczej. Charakterystyczny układ oczu (źrenica dotyka górnej krawędzi oka) oraz dostrzegane niekiedy
kolce spinające usta miałyby sugerować, iż motywy tego typu powinny być interpretowane jako
wizerunki zmarłych, których ciała stały się pożywką dla roślin (ryc. 7)62. Takie przedstawienia miałyby więc dowodzić, iż społeczności Nasca nieobce
było składanie krwawych ofiar z ludzi, mających
zapewnić dostatek i pomyślność zbiorów.
Zapewne większość rytuałów kultury Nasca wiązała się z kultem urodzaju63. Okres siewu
oraz zbiory należały do istotniejszych momentów
w ciągu roku. Urodzajność pól i bogactwo plonów
były niejako warunkiem przetrwania, a przedłużające się okresy suszy i niedostatek wody mogły
znacząco zmniejszyć szanse na przeżycie. Badacze
podejrzewają, że to z decyzjami bogów i kaprysami sił wyższych utożsamiano pomyślność zbiorów.
Bardzo prawdopodobnym jest, że wykonywane
były różnego rodzaju ceremonie, mające zagwarantować dostatek wody oraz obfitość plonów.
Za niezwykle interesujące należy również uznać
przypadki współwystępowania wizerunków roślin
z motywami wypreparowanych głów-trofeów.

Por. ibidem, ss. 93‒94.
Por. A. Nievies, op. cit., s. 236.
Por. R. Townsend, op. cit., s. 126.
Por. D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 91; R. Townsend, op. cit., s. 125.
Por. P. Carmichael, The life from death continuum in Nasca imagery, „Andean Past ” 1994, nr 4.
Por. K. J. Vaughn, M. L. Grados, op. cit. s. 597.
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W ikonografii Nasca stosunkowo często
spotykane są przedstawienia kiełkujących
roślin, wyrastających bezpośrednio z ust
głowy-trofeum (ryc. 8). Mogłoby to potwierdzić teorię mówiącą o wotywnym
charakterze depozytów wypreparowanych
ludzkich głów, które mogły mieć na celu
zapewnienie sobie obfitych zbiorów64.
Większość badaczy podkreśla nierozerwalny związek głów-trofeów kultury
Nasca z kultem agrarnym. Do podobnych wniosków doprowadziła badaczy
analiza jednego z naczyń, umieszczonego w grobie zdekapitowanego osobnika Ryc. 8. Źródło: Proulx D. A., A Sourcebook of Nasca
jako substytut głowy. W dolnej części Ceramic Iconography, Iowa City 2006, s. 147, fig. 1
naczynia przedstawiony jest wizerunek
ludzkiej twarzy, z której zdaje się wyrastać drzewo rodzące rozliczne owoce65.
Już w ikonografii schyłkowej fazy rozwoju kultury Paracas można dostrzec pewnego
rodzaju wymienność motywu głowy-trofeum i przedstawień kiełkujących ziaren. Podobne zjawisko obserwowane jest w ikonografii kultury Nasca, gdzie wyobrażenia roślin
oraz motywy głów-trofeów często stosowane były wymiennie66. Badacze zwracają uwagę, że głowy-trofea niejednokrotnie przybierają kształty różnorodnych warzyw, z kolei
rośliny, na przykład ziarna fasoli, nabierają cech charakterystycznych dla głów-trofeów67.
Podsumowanie
W przypadku niepiśmiennych społeczności prekolumbijskiego Peru analiza ikonografii może dostarczyć wielu cennych informacji, trudnych do uzyskania w trakcie
prac wykopaliskowych – głównie ze względu na ograniczone możliwości interpretacji
pozyskiwanych materiałów archeologicznych.
Analizy ikonografii kultury Nasca spotykane w literaturze przedmiotu w wielu
przypadkach oscylują wokół przedstawień o charakterze religijnym czy militarystycznym. Także analiza bardziej prozaicznych przykładów, jak chociażby przedstawień
roślin uprawnych czy pracujących rolników, może dostarczyć istotnych informacji
dotyczących codziennego życia badanej społeczności.
Na podstawie analizy motywów roślinnych określony został poziom rozwoju rolnictwa oraz podstawowe kategorie uprawianych roślin. Rozpoznano różnorodne ga64
65
66
67

Por. D. A. Proulx, Ritual uses of trophy..., s. 119.
Por. Ch. Conlee, M. Buzon, A. Gutierrez, A. Simonetti, R. Creaser, Decapitation and Rebirth:
A Headless Burial from Nasca, Peru, Current Archeology, vol. 48, London 2007, s. 442.
Por. A. Nievies, op. cit., s. 238.
Por. D. A. Proulx, Sourcebook of Nasca..., s. 109.
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tunki oraz podgatunki roślin uprawnych, stanowiących najistotniejsze składniki codziennej diety, a także roślin przemysłowych, dostarczających surowców niezbędnych
do rozwoju zaawansowanego rękodzielnictwa. Uwidocznione zostały ponadto różnice
dotyczące gatunków roślin uprawianych w obrębie relatywnie wąskiego pasa wybrzeża
oraz w strefie wysokogórskiej. Spostrzeżenia te sugerują, że uwarunkowania geograficzne wymuszały różnorodne zmiany adaptacyjne, przez co poziom zaawansowania oraz
rola rolnictwa nie były homogeniczne na całym obszarze południowego wybrzeża Peru.
Przewaga, w określonej fazie stylistyczno-rozwojowej, ilości motywów roślinnych
nad przedstawieniami militarystycznymi jest również podstawą do wyróżniania okresów względnej stabilizacji politycznej. Warto zauważyć ponadto, że precyzyjne określenie momentu pojawienia się danej rośliny w ikonografii Nasca może dostarczyć
licznych informacji dotyczących rozprzestrzeniania się określonych gatunków roślin
na terytorium peruwiańskiego wybrzeża.
W oparciu o przeprowadzone analizy motywów roślinnych podjęto również próbę scharakteryzowania najtrudniejszego do zbadania zagadnienia związanego z kulturą Nasca – to znaczy szeroko rozumianej sfery wierzeń religijnych i obrzędowości,
ze szczególnym uwzględnieniem praktyk rytualnych związanych z kultem agrarnym.
Uzyskano również informacje dotyczące stosowanych praktyk szamanistycznych oraz
wykorzystywanych używek, środków odurzających oraz psychoaktywnych substancji
halucynogennych. Naczynia można postrzegać więc jako nośniki treści symbolicznej,
na których w pewien sposób zapisane zostały cenne informacje dotyczące tradycji
i wierzeń ludności kultury Nasca.
Zaprezentowane próby interpretacji poszczególnych przedstawień zaliczanych do
grupy roślinnych motywów ikonograficznych umożliwiły więc uzyskanie szerokiego
spektrum informacji dotyczących różnych aspektów życia omawianej społeczności, nie
tylko tych bezpośrednio związanych z rolnictwem – pozwoliły wręcz na zaprezentowanie wieloaspektowej charakterystyki zjawiska określanego mianem kultury Nasca.
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Summary
Vegetal motifs in the Nasca iconography
The article provides a multi-faceted characteristics of the vegetal motifs present
in the Nasca iconography. The analysis of the well-documented record of Nasca iconography and systematic classification of the profane or secular motifs have allowed
us to observe the wide variety of naturalistic themes, such as arable crops, fruits,
cacti, flowers, and farmers. Many different vegetal motifs have been distinguished
and various attempts have been conducted to interpret the meaning of each image. Frequency in the iconography can be, for instance, correlated with the relative
importance of a plant in the diet. Futhermore, the research results have clearly proved and demonstrated the connection between the vegetal motifs and the broadly
defined religious beliefs of the Nasca people, obviously related to the harvest rituals
and agrarian cult. Results obtained in presented paper clearly demonstrate that the
interpretation of vegetal motifs provides much information about the many aspects
of the daily life of the illiterate Nasca society.

Kasper Hanus

Rice-Grain Universe.
The Archaeology of Migrations
in Early East and Southeast Asia
Department of Archaeology, The University of Sydney

The Neolithic Revolution is a term often used to describe a cultural process that led
to an adaptation of food-production economy by the hunters-gatherers1. Societies
were maintained by agriculture and pastoralism, often backed by horticulture and
arboriculture2. The Neolithic Revolution was a phenomenon that independently occurred in numerous regions worldwide, in the Fertile Crescent (territories of modern
Levant and Iraq), Mesoamerica, the Andean region and central China3. However,
the roots of this process in Southeast Asia and Papua-New Guinea rise an ongoing
academic discussion. Therefore the aim of the following paper is to review critically
the recent advances in the wide range of prehistoric sciences, including archaeology,
genetics, biological anthropology and
paleolinguistics.
Despite the theories that stress
the autochthonic origins of the agriculture in Southeast Asia or its diffusion from China, the archaeological
evidences indicate that Yangtze River
valley was the first place where food-production economy was introduced beyond the Middle East4 (fig. 1).
Excavations at the archaeological site Fig. 1. Map of Eastern and South-east Asia. CC licence Wikimedia Foundation.

1
2
3
4

J. P. Bocquet-Appel, When the world’s population took off: Thespringboard of the Neolithic demographic
transition, “Science” 2011, No. 333(6042), pp. 560–561.
R. Blench. (2005). Fruits and arboriculture in the Indo-Pacific region, “Bulletin of the Indo-Pacific
Prehistory Association”, 24, pp. 31–50.
J. Diamond, P. Bellwood, Farmers and their languages: the first expansions, “Science” 2003,
No. 300(5619), pp. 597–603.
C. Higham, Early cultures of mainland Southeast Asia, Bangkok 2002, p. 84.
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of Diaotonghuan5 proved that more than a half of rice grains found in cultural layers,
dated using C14 to 10k–8k BP, show signs of domestication. Therefore this period
could be a transition between gathering of wild-rice, which is abundant in middle
and lower Yangtze River Valley, and agriculture. In the same cultural layer Chinese
archaeologists found traces of crude pottery containers. Archaeological research on
other sites in this area also proved that around 8k BP, rice agriculture was widely
spread and the diet of prehistoric societies was supplemented by fish and tortoises.
The Neolithic economy in the seventh millennium BC could be also proven by
a C14 dating of organic admixture in pottery vessels from site of Pengtoushan in
middle Yangtze region that resulted in dates of 6990–6420 BC6. Early sites are also
known from the lower Yangtze where wild rice was also present7. The dates have confirmation in genetic research that provided information that the rice domestication
process had finished around 4600 BC8.
In the following millennium, an agrarian-based economy dominated whole central China. Charles Higham9 argues that agricultural societies were spreading southward towards Southeast Asia. The excavations in Bei Jiang River Valley, Guangdong province, quoted by Higham, indicated that in the third century BC Southeast
China was occupied by farmers who were maintaining intensive contacts with the
Yangtze region. Nevertheless, agriculture did not only spread along the coast of South Chinese Sea10. Another important “node” was the territory of modern Yunnan
province. The Yunnan highlands are the place of origin of the great rivers of Asia:
Mekong, Red River and Yangtze. Higham points out the site of Baiyancun that is
one of few well excavated and studied settlements of early farmers in this area. The
site, first inhabited around 2400–2100 BC, was the first one where the distinct pottery with incised decorations were identified.
The expansion of agrarian societies was a multi-vector phenomenon and the axes
of the spread were usually the river valleys. The archaeological finds, mostly pottery,
indicate a continuous drag towards the south11. Another important research issue is
whether autochthonic populations adopted new economical basis or groups of far-

5
6
7
8
9
10
11
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mers were settling new territories. Most of the recent paleolinguistic studies12 stress
that in Austroasiatic language group, which dominated areas from eastern India to
Vietnam till the expansion of Dai-speaking populations in the historic times, the vocabulary regarding rice production is common, therefore in chronological order Austroasiatic-speaking groups first adopted the agriculture in their “cradle” in southern
China and then colonised vast territories of continental Southeast Asia. However,
Peter Bellwood13 reminds us that we should not interpret “the migration” as tribes
travelling in carts with their cattle and property, like the Helvets arriving in Gallia in
Julius Cesar’s description, but more like a long-lasting historical process of expansion
of the people in a generation time-scale, merging of autochthonic and allochthonic
populations and coexistence of the farmers and the hunters-gatherers.
A key archaeological site to understand cultural processes in Red River Valley
in northern part of Vietnam is Phùng Nguyên. The site, considerably close to Yunnan, covers the area of 3 hectares. Due to the lack of precise radiocarbon dating,
it is impossible to date precisely the first phase of the site, however rough dates of
3000–2500 BC are taken into account14. Excavations at this site yielded in numerous
interesting artefacts, including the remains of a looming workshop. The main group
of lithics from the site are axes characterised by a rectangle cross-section and chisels.
Vietnamese archaeologist Ha Van Tan15 introduced accurate classification of a pottery from the site. The first phase, Go Bong, is decorated with incised motifs, forming
S-shaped bands, that rsemble Yunnan pottery. The second phase, corresponding with
earlier pottery, is widespread in Red River region. At the site of Trang Kenh, this
latter pottery was present in the context of a nephrite workshop that was dated using
C14 to 1650–1500 BC. Nguyen Kim Dung’s16 research pointed out the similarities
of nephrite elaboration between sites in Vietnam and southern China what proves
contacts between the regions. Recent discoveries in the field of physical anthropology
at the cemetery of Man Bac17 provide vital information about past population of this
region. Metric analysis of crannies from the cemetery shows that farming populations
of central China of the Neolithic Age and Iron Age are linked directly to the contemporary population of Vietnam. Nevertheless, some crannies do not match this group
12
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H. Van Tan, Nouvelles recherches préhistoriques et protohistoriques au Vietnam, “Bulletin de l’Ecole
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and could be linked with autochthonic
population of hunters-gatherers. The results, showing direct evidence of migrations as well as cohabitation of these two
groups were also proved by more recent
genetic studies18. Another important
outcome from this study is that disabled
members of the society lived till a mature age, what indicates social bonds.
Agriculture spread from Yunnan also
through valleys of Mekong and its tributaries. Numerous archaeological sites
were discovered during the archaeological survey in middle Mekong Valley in
Laos in 1990–9119, mostly a relatively
small settlement mounds. Pottery material gathered during the surface collection
is decorated by the incising, what shows
the link between this region and Yunnan.
Fig. 2. Exhibition in the archaeological park of Ban
However, the lack of precise dates of thoChiang, Thailand. CC licence Wikimedia Foundation.
se sites obscures our understating of the
prehistory of this region. Much more information was gained during the research on
settlement pattern on the Thai (western) part of middle Mekong Valley and Khorat
Plateau (fig. 2). A site of Ban Chaing, which has been subjected to intensive archaeological investigation since the 70’s20, allowed to set exact dates of the introduction of
agrarian economy in this region. The dates of the first occupational phase at the site,
done by C14 dating of organic remains from pottery from a grave inventory are following, sample a) 2190–1880 BC, sample b) 2050–1500 BC. Therefore, acknowledging
the fact that the grave that was dated is considered by sequence of a pottery style to
the earliest phase, it is reasonable to assume that the site was settled not earlier than
around 2300 BC. The incised pottery is also resembling decoration style from Yunnan
and southern China.
Another site in Khorat that was, however, poorly excavated, is Non Nok Tha.
Radiocarbon dating of the first phase of the sites indicated 2307–1858 BC21. Similar
18
19
20
21
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radiocarbon dates, around 2500 BC, were obtained at the site of Ban Phak Top22.
The site of Ban Phak Top is well known from its lavishly decorated pottery, however
most of the finds were unearthed by looting thus are ragged from their archaeological context. Radiocarbon data of those sites allow us to provide a chronological
framework for the Neolithic Age of NE Thailand that shall be dated between 2300
and 1500 BC23. The sites shared a characteristic set of features, incised pottery and
inhumation burials with grave gifts, mainly pottery vessels. A lot of information
about life of Neolithic societies as well as about their landscape was obtained during
excavations supervised by Charles and Thomas Higham24 at the site of Ban Non Wat
located in Nakhon Ratchasima province in the upper course of Mun River. Faunal
and floral remains from this helmet, settled in the Neolithic times and occupied till
Iron Age, indicated that local community sustained their economy by farming rice
as well as breed pigs, poultry and cattle. What is interesting, the faunal remains also
contained dog bones. As wolf (Canis lupus lupus) is not endemic species in Southeast
Asia, the dog had to be domesticated in another region, most likely in China, and
then brought by the migrants to the region of modern Thailand. Analysis of stone
tools, mostly adzes, showed that raw material was mined from the deposit located
50 km away from the site, what proves a high rate of mobility of early farmers. The
stone material was very valuable, what is indicated by a fact that most of excavated
adzes were heavily worn, therefore tools were used until their overexploitation25. Presence of spindle whorls provides evidence for a manufacture of textiles. Two burials
of adult men from the Neolithic phase of this site are extremely interesting as they
contain relatively big ceramic vessels. In the burials of late Neolithic Age painted
pottery is present, what is a regional-wide phenomenon. Painting spread though
continental Southeast Asia reaching the island of Borneo in the South. The painted
motifs were mainly abstract representations of men and animals.
Due to the long-lasting civil war that devastated Cambodia, the prehistory of
lower Mekong region is poorly recognised. The site of Cu Lao Rua, excavated during
colonial period26, yielded a vast quantity of artefacts, including stone adzes, pottery
and jewellery, however methodology and publication standards of early 20th century fieldwork makes the proper interpretation of the site extremely difficult. Similar
state of arts is at another important early site of Samrong Sen. The site, excavated
in unmethodical manner by the French in late 19th century27, was however re-inve22
23
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stigated at the beginning of 21th century by a team of Cambodian archaeologists28.
The recent studies revealed that the earliest phase of the site is dated back to 2300
BC. The extensive survey of Mekong delta and adjacent areas of southern Vietnam
provided a comprehensive view on a prehistory of this region. Numerous sites dated
to early Neolithic Age were discovered in Dong Nai province. The site of An Son,
excavated recently by the team led by Peter Bellwood29, is located 75 km from the
sea, however in the prehistory it was located on the coast. This difference is caused
by a morphodynamics of the coastal zone. The site was inhabited between 2000 and
1050 BC, the long span of occupation made the site well visible in the landscape as
it is a tell rising from a flat delta.
Anthropogenic examination of 35 burials from the site showed similarities in
cranial metric features between the people of An Son and contemporary Vietnam
population, however research on the genetics of the samples from teeth indicated admixture of autochthonic hunters-gatherers population. Floral remains demonstrated
that Chinese specimen of rice, oryza sativa japonica, was cultivated. Faunal remains
include bones of pigs and dogs30.
Excavations in Chao Phraya Valley indicated that the Neolithic economy was introduced to this area around 1700 BC31. Excavations at the sites of Non Pa Wai and
Tha Kae in Lop Buri province provide important information about early farming.
On the former site numerous pottery vessels were unearthed. Two decoration styles
were present, first one is a panregional incised style, second is local style characterised by “elephant skin” facture that was obtained by impressing fragments of braids.
Another group of artefacts found on the site are stone adzes and shell jewellery32.
The latter site, discovered on the aerial photography33, is a large moated settlement,
most likely a central point in local settlement network. The pottery from this site was
both decorated by incising and painting34.
Malay Peninsula was an important node where Austroasiatic- and Austronesian-speaking populations met. A panregional pottery assemblage includes a distinctive
form of bowl with three conical legs. Those bowls were found on sites all around continental Malaysia and southern Thailand, in Kao, Kanchanaburi province, dated to
28
29
30
31
32
33
34
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first half of second millennium BC, Sai Yok, Nong Chae Soa, Han Songchram, Rai
Arnon, Jenderam Hilir, Gua Baik, Gua Berhala and Gua Bintong35. Much more information about the migration dynamics could be derived from a paleolinguistic research36. Two main language groups, Austroasiatic (AA) and Austronesian (AN) may
have a common roots, however current state of research is not sufficient to unambiguously resolve this issue. However both groups originated in southern China. What
was clearly proved by Bellwood37, population speaking AA spread into Southeast
Asia through a land route, mainly by river valleys via Yunnan province. In contrast,
AN-speaking people chose maritime route: at first they colonised Taiwan, later on
moved southward through the islands of Philippines and Borneo. This expansion,
acknowledging the limitations of a methodology of paleolinguistic, could be dated to
4th millennium BC. By first millennium AD, AN languages family stretched between Madagascar on the west and Easter Island on the east. AN-speaking populations
had two “footholds” in the continental Southeast Asia, Malay Peninsula and areas of
central Vietnam where, in historic period, Champa state, that used script based on
Brahmi script to write AN language of Cham, formed
Archaeological, anthropological and paleoliguistic data presented above allows us
to propose a historical narrative about a long-lasting process of the spread of the human groups. As the Neolithic revolution is not covered by any historical sources, we
have to base the narrative on sources that are “mute”. Therefore, it would be an overinterpretation to speak how the people of that time perceived strangers or others, however this mute material is giving us insight into selected aspects of the past. Based on
available sources, we traced the expansion of an agricultural economy that was most
likely transmitted by an AA and AN speaking groups migrating southwards, both by
land and sea. However the expansion was a process stretched to a scale of generation,
the dates showed that it took more than a millennium for farmer population from
central China to reach whole Southeast Asia. Instead of allochthonic farmers who
claimed land of autochthonic hunters-gatherers, we rather see a pattern of coexistence
and mixing of the people. The implication of presented research in a broader context
is an awareness that the process of migration has its own dynamics as well as the social
aspect is much more complicated than just one population replacing another.
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C. Higham, Early Mainland..., pp. 127.
P. Bellwood, The origins and dispersal of agricultural communities in Southeast Asia. Southeast Asia:
From prehistory to history, London 2004.
Ibidem, pp. 28–29.
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Summary
“The agrarian revolution” can be a misleading term, since the shift from hunting
and gathering towards agrarianism and pastoralism was a long-lasting historical process. There were, without doubt, two independent outbreaks of agrarian economy on
the two opposite sides of Asia: in the Fertile Crescent and the area of contemporary
country of Iraq in the West, and middle and lower Yangtze Basin in eastern China in
the East. For archaeologists, much more puzzling is the beginning of the Neolithic
Era in continental southeast Asia. Previous studies put forward a theory stressing the
autonomy of agrarian outbreak on the territory of contemporary Thailand, Cambodia, Laos, and Vietnam but recent interdisciplinary studies reveal a complicated
pattern of migrations and amalgamation of the ancient societies which, in late prehistory, shaped the “contemporary face” of southeast Asia.
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Historyczne spojrzenie na mistyczne
związki ludzi z drzewami
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Od ponad czterech dekad obserwować możemy niesłabnące zainteresowanie problematyką ekologiczną. W ramach nauk społecznych i humanistycznych pojawiają się
kolejne dyscypliny zorientowane na problematykę relacji między człowiekiem i środowiskiem. Mistyczne związki ludzi z drzewami mogą być analizowane w oparciu
o wiele perspektyw badawczych, takich jak na przykład etnobiologia, antropologia
środowiskowa czy etnopsychologia. We wszystkich z nich istotne będzie odwołanie się do tradycyjnych źródeł etnograficznych i religioznawczych. Dlatego celem
tego artykułu jest przedstawienie oryginalnej klasyfikacji związków ludzi z drzewami
stworzonej w oparciu o takież źródła.
Proponowana analiza ma wiele cech analizy hermeneutycznej. Punkt wyjścia stanowią w niej zatem teksty, za pomocą których dokonuje się rozumienie, wyjaśnienie
i uzasadnienie ich teoretycznego kontekstu1. Poznanie stanowi więc dialog między
przeszłością a współczesnością.
W związku z tym tekst odnosi się w dużej mierze do należących do klasyki religioznawstwa prac Mircei Eliadego i Jamesa Frazera. Choć nie są one oparte na
współczesnej metodologii, dostarczają jednak cennej wiedzy określającej podstawy
przedmiotu badań oraz odnoszą się do źródeł dziś już niedostępnych. Źródła te, choć
w tym artykule konieczne, są nierzadko kontrowersyjne, dlatego wzbogacone zostały
również o prace współczesnych autorów.
Oś świata – drzewo odwrócone
Swoim kształtem drzewo przewyższa wszelkie istnienie i łączy ziemię z niebem,
przez co staje się magiczną osią – środkiem świata. Zakorzenione w ziemi, pijące krążące w niej wody, czerpiące światło słońca, kwitnące, owocujące, a w końcu corocznie
umierające i odradzające się na nowo, jest także obrazem kosmosu. To, co objawia
drzewo, jest dokładnym odtworzeniem tego, co objawia kosmos.
1

Por. H. G. Gadamer, Historia pojęć jako filozofia [w:] idem, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane,
tłum. M. Łukasiewicz, K. Michalski,Warszawa 2000, ss. 100‒118.
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To właśnie w postaci drzewa kosmos wyobrażany jest w mitologii indyjskiej
i Upaniszadach, gdzie drzewo figowe Aśwatha odwrócone jest tak, że jego gałęzie
rozpostarte są pod ziemią, a korzenie dotykają nieba2. W Bhagawadgicie drzewo
kosmiczne wyraża nie tylko wszechświat, ale również ludzki los3.
W mitologii islamskiej mowa jest o „drzewie szczęścia”, którego korzenie sięgają najwyższego nieba, a gałęzie rozciągają się nad ziemią. Gałęzie reprezentują tu
formy i idee, zewnętrzna kora staje się symbolem cielesności, liście to przestrzeń,
kwiaty to gwiazdy, zaś jego soki zawierają w sobie istotę boskości. Owo drzewo
symbolizuje również człowieka doskonałego, który jako świat w miniaturze odpowiada makrokosmosowi4.
W mitologii chińskiej wspomniane jest stojące w centrum wszechświata cudowne
drzewo, które łączy „dziesięć źródeł z dziesięcioma niebami”. To pal kosmiczny dźwigający świat. Nazywa się je drzewem wzniesionym (kien-mu). Wszystko, co się przy
nim znajduje o godzinie 12 w południe i stoi prosto, nie rzuca cienia5.
Taki sam święty pal podpierający niebo pojawia się w mitologii Sasów. U Germanów funkcję tę pełnił zielony jesion Igdrasil, z którego gałęzi kapał miód, a którego korzenie sięgać miały piekła. Obok niego znajdował się cudowne zdroje Mimir
i Ural. Codziennie zbierali się tam bogowie i wymierzali sprawiedliwość. To wodą
z tych zdrojów był podlewany Idgrasil, co dawało mu wieczną młodość i wigor6.
Także biblijna historia stworzenia pokazuje jak los człowieka połączony jest
z drzewami. Pośrodku raju rosły dwa drzewa: drzewo poznania dobra i zła oraz drzewo żywota. Bóg zakazał Adamowi spożywania owocu tylko z pierwszego z nich. Nie
wspomniał o drugim drzewie, dlatego że było ukrytą kopią drzewa poznania, niedostępną dla człowieka dopóki nie poznał dobra i zła. Wąż kusił Adama i Ewę, by
skosztowali owocu z drzewa poznania, po to, żeby nie mogli już dotrzeć do drzewa
życia i spożyć jego owoców przynoszących nieśmiertelność7. Jak mówią liczne legendy chrześcijańskie krążące w średniowieczu, z drzewa żywota został zrobiony krzyż
Jezusa Chrystusa. Dlatego dla chrześcijan krzyż jest podporą świata – jego osią i centrum, palem kosmicznym, pomostem pomiędzy niebem, ziemią i piekłem. Łączy
zatem człowieka z Bogiem i światem8.

2

3
4
5
6
7
8
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O drzewie aśwattha (sanskr. aśvattha; „aśwattha“ to pisownia spolszczona) wzmianki znajdujemy
w: Upaniszadzie Katha (II, 3, 1), Upaniszadzie Maitri (IV, 4), Bhagawadgicie (XV, 1–4) – por. Upaniszady, tłum. M. Kudelska, Kraków 2014.
Por. Bhagavadgītā. With an Introductory Essay, Sanskrit Text, English Translation and Notes,
tłum. i red. S. Radhakrishnan, London 1963, ss. 326‒327.
Por. M. Lurker, Przesłanie symboli, tłum. R. Wojnakowski, Kraków 1994, s. 208.
Por. M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993, s. 209.
Por. ibidem.
Por. ibidem, s. 278.
Por. ibidem ss. 283‒284.

MASKA 27/2015

Pokrewieństwo - mistyczne uczestnictwo
Wiara w pokrewieństwo między drzewem i człowiekiem od wieków była głęboko
zakorzeniona w kulturze. Obydwoje stoją prosto na ziemi i rosną w górę do nieba,
obydwoje wydają owoce, obydwoje umierają. Dla zobrazowania tego pokrewieństwa
często posługujemy się porównaniami językowymi. Mówimy, że ktoś jest „silny jak
dąb”, „smukły jak topola”. Wiemy, że „starych drzew się nie przesadza”. Wyjaśniając stosunki pokrewieństwa posługujemy się terminem „drzewo genealogiczne”.
Podobieństwo dzieci i rodziców kwitujemy stwierdzeniem „niedaleko padło jabłko
od jabłoni”.
Dla Manfreda Lurkera wyobrażenie pokrewieństwa między człowiekiem i drzewem osadzone jest w wegetatywnej symbolice kobiecości i macierzyństwa. Indoeuropejskie pojęcie ojca (łac. pater) ma zwykle zabarwienie prawne i społeczne. Ojciec
jest głową domu, władcą i panem. Natomiast słowo „matka” odsyła nas do sfery
biologicznej (łac. mater to zarówno ‘matka’, jak i ‘pniak’, ‘karcz’). Jest to ważne tym
bardziej, że dla słowa matrix (‘pień, który puszcza pędy, macica, łono matki’) nie ma
po stronie pater odpowiednika9. W łacinie łączą się ze sobą również słowa virgo, co
znaczy ‘dziewczyna’, i virga, czyli ‘gałązka, rózga, pęd’10. Matką drzewa i człowieka
jest ziemia. Drzewo symbolizuje w pełni objawioną przez ziemię rzeczywistość niewyczerpalnego życia.
Drzewo wyrasta bezpośrednio z ziemi, natomiast o tellurycznym pochodzeniu
człowieka dowiadujemy się z mitów. Poczucie pokrewieństwa drzewa i człowieka objawia się w powszechnie znanym zwyczaju sadzenia drzewa z okazji narodzin dziecka.
Odbywało się to zwykle w godzinie narodzin, dniu chrztu lub w pierwszy dzień nowiu po narodzinach, żeby dziecko rosło tak jak księżyc. W Europie panował zwyczaj
sadzenia lipy, jeżeli narodził się następca tronu. Na Archipelagu Bismarcka z chwilą
urodzenia dziecka sadziło się orzech kokosowy, a gdy drzewo wydawało pierwsze
owoce, dziecko uznawane było za dorosłe. Szamani dougańscy sadzili drzewo, kiedy
zaczynali swoją magiczną działalność. Po ich śmierci drzewo wykopywano – umierało wraz ze swym „bliźniakiem” człowiekiem. U plemion ałtajskich istniało przekonanie, że życie szamana zależy od „bliźniaczego” drzewa. Dlatego dbało się o to, by nic
mu się nie stało. Jeżeli zginęłoby drzewo – zginąłby i szaman11.
9
10

11

Por. M. Lurker, op. cit., s. 223.
W chrześcijaństwie Matkę Boską porównuje się z płodną różdżką, gałązką. Rainer Maria Rilke idzie
dalej i w swoim wierszu Zwiastowanie przyrównuje ją do drzewa:
Nie jesteś bliżej niż my Boga;
Jesteśmy wszyscy dalecy od niego.
Ale cudowne są i błogosławione twe ręce przez niego.
U żadnej z niewiast tak wychylone nie dojrzewają pod takim powiewem:
ja jestem rosą, ja dniem wionę, ale ty jesteś drzewem –
R. M. Rilke, Poezje, tłum. M. Jastrun, Kraków 1987, s. 57.
Por. M. Lurker, op. cit. s. 223.
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Miejsce cudownych narodzin
Drzewo jest także opiekunem noworodków, ułatwia ich narodziny i czuwa nad
ich życiem. Dotknięcie drzewa jest wzmacniające i dobroczynne dla człowieka. Przykłady takiego oddziaływania drzewa na człowieka znajdujemy w historiach opisujących narodziny wielu herosów kulturowych. Apollo i Artemida urodzili się po tym,
jak ich matka dotknęła ręką drzewa palmowego uznawanego za święte. Królowa
Maha Maja urodziła Buddę u stóp drzewa Sala, ściskając jedną z jego gałęzi12. Także kobiety śmiertelne często rodziły dzieci pod drzewami, ponieważ zapewniało to
dziecku dobre życie i szczęście. Tak urodzone dziecko było wolne od chorób, nie
zagrażały mu złe duchy ani nie dotykały go przeciwności losu.
Cudowne narodziny człowieka mogą mieć miejsce nie tylko u stóp drzewa, ale
i w nim samym. Z migdałowca narodził się frygijski bóg Attis. Grecki bóg czasu
Chronos wyłonił się z akacji. Drzewa rodzące dzieci pojawiają się także w przekazach
europejskich, przede wszystkim pochodzących z Holandii, Nadrenii, Szwabii, czy Tyrolu. W Szwardzwaldzie akuszerki wyciągały dzieci z jodły, a w Vorarlbergu św. Mikołaj wyjmował dziecko z drzewa i dopiero potem zanosił je rodzicom. W Austrii
opowiadano, że pośrodku morza stoi wielkie drzewo, na którym wiszą w pudełkach
nienarodzone jeszcze dzieci13. W Skandynawii, by mieć lepszy poród, przyszła matka
obejmowała pień swego „drzewa opiekuńczego”. Na Półwyspie Malajskim ciężarne
kobiety odwiedzały swoje „drzewo porodowe” jeszcze przed porodem. Dotknięcie
takiego drzewa dawało rodzącej poczucie bezpieczeństwa, łączyło ją z życiodajnymi
siłami natury, będącymi źródłem zdrowia14.
Dzięki bliskiemu kontaktowi z drzewem człowiek mógł również w pewien sposób
narodzić się po raz drugi. Jeżeli dziecko zachorowało należało je włożyć do dziupli
w drzewie, a potem wyjąć, jakby ponownie przyjmując jego poród. Postępowanie
takie oznaczało regenerację. W Afryce znane były zwyczaje przechodzenia chorych
dzieci między dwoma związanymi ze sobą drzewami owocowymi, by choroba dziecka została przez nie przejęta. Podobne zachowania spotykano w Skandynawii. Tam
również dorośli mogli wyleczyć się z choroby, przechodząc przez otwór w drzewie.
Owe powtórne narodziny miały także miejsce w obrzędach przejścia. Chłopiec, który
po raz pierwszy wszedł na wierzchołek drzewa i spędził tam dobę, stawał się kimś
innym, rodził się w nim mężczyzna15.
Metamorfozy
Najbardziej niezwykłym przykładem mistycznych związków ludzi z drzewami są
ich wzajemne przeobrażenia. Związek ludzi i drzew może być bowiem pojmowany
12
13
14
15
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Por. M. Lurker, op. cit., s. 219.
Por. M. Eliade, op. cit., s. 297.
Por. ibidem.
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jako nieustanna wymiana między płaszczyzną ludzką a roślinną. Zakończone gwałtownie życie człowieka przedłuża się w życiu rośliny. Jeżeli ta zostanie zerwana lub
spalona, da życie innej roślinie lub zwierzęciu, aż w końcu odzyska ludzką postać.
Wygląda to tak, jakby życie ludzkie, nie mogąc się całkowicie spełnić w swej postaci
z powodu niespodziewanej śmierci, dążyło do przedłużenia się w postaci drzewa16.
Wymianę między płaszczyzną ludzką a roślinną możemy zaobserwować w wierzeniach o pochodzeniu człowieka od rośliny – drzewo uchodzi w nich za mitycznego
przodka szczepu lub plemienia.
Antropogeniczny mit germański opowiadał o trzech boskich braciach: Odynie,
Wilim i We, którzy znaleźli na morzu dwa pnie drzew i stworzyli z nich pierwszą
parę ludzi. Mężczyzna otrzymał imię Jesion, kobieta – Wiąz. Oboje stali się protoplastami rodzaju ludzkiego. W wierzeniach Ajnów pierwszy człowiek został po prostu
wyrzeźbiony z drewna. Przodek afrykańskiego ludu Sandawe narodził się z drzewa
chlebowego, a następnie sprawił, że powstali z niego także następni ludzie17. Wiara, iż pewna rasa pochodzi od jakiejś rośliny, dowodzi, że w tej roślinie znajduje się
źródło życia18. Plemię Warramunga z północnej Australii wierzyło, że duch małych
dzieci znajduje się we wnętrzu pewnych drzew. Kiedy ma narodzić się człowiek, jego
dusza oddziela się od nich i przez pępek wchodzi do łona matki. W innych mitach
australijskich duchy przodków obierają sobie drzewa za miejsce pobytu i następnie
przechodzą z nich do łon matek, aby odrodzić się w ciele nowonarodzonych dzieci.
W Chinach wierzono, że każdej kobiecie odpowiada jakieś drzewo i że będzie ona
miała tyle dzieci, ile to drzewo ma kwiatów. Kobiety niepłodne adoptowały dziecko,
ponieważ były przekonane, że dzięki temu na ich drzewach pojawią się kwiaty, co
miało bezpośrednio wpłynąć na ich płodność. Następowała przez to ciągła wymiana
między niewyczerpalnym źródłem życia roślinnego a życiem człowieka – i, jak pisze
Eliade, w takich przypadkach:
[…]człowiek jest jedynie efemerycznym zjawiskiem nowego sposobu bycia rośliny.
Umierając, czyli porzucając ludzki sposób bytowania powraca on w postaci ziarna lub
ducha do drzewa. Istotnie, takie konkretne sformułowanie oznacza tylko zmianę płaszczyzny bytowania. Ludzie ponownie scalają się z uniwersalną macierzą, uzyskują postać nasienia, stają się znów zarodkami. Śmierć jest nowym nawiązaniem kontaktu ze
źródłem życia uniwersalnego. Ta sama koncepcja występuje we wszystkich wierzeniach
dotyczących stosunków między ziemią - matką a obrzędami agrarnymi. Śmierć jest tylko
zmianą sposobu bytowania, przejściem z jednej płaszczyzny życia do drugiej, ponownym scaleniem z uniwersalną macierzą. O ile rzeczywistość i życie utrzymują się w terminach botanicznych, reintegracja dokonuje się poprzez zwykłą zmianę formy. Zmarły
człekokształtny (antropomorficzny) staję się drzewokształtny (dendromorficzny)19.
16
17
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Por. ibidem, s. 291.
Por. M. Lurker, op. cit., s. 219 Sandawe to lud pochodzenia buszmeńskiego, zamieszkujący Tanzanię między rzekami Bubu i Mponde.
Pot. M. Eliade, op. cit., s. 291.
M. Eliade, op. cit., s. 292.
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Wymiana między płaszczyzną ludzką i roślinną objawiać może się również poprzez przeobrażenie się podstępnie zabitego człowieka w roślinę. Według wierzeń
słowiańskich na grobie ofiary wyrasta drzewo obdarzone niezwykłą mocą. Jeżeli ktoś
ściąłby je siekierą, popłynęłaby z niego krew lub odezwałby się ludzki głos. Ballady
zawierające motyw metamorfozy człowieka w drzewo dotyczą najczęściej ludzi młodych, na przykład zmarłych tragicznie kochanków, którzy łączą się po śmierci w postaci dwóch splecionych z sobą konarami drzew wyrosłych na ich grobach. Ponadto,
jak zanotował Kazimierz Moszyński, wierzono, że
ciało starego człowieka gnije w grobie i nic z siebie nie wydaje, natomiast ciało
młodego człowieka, choć również gnije, to jego dusza wciąż kwitnie i dlatego
na grobach samoistnie wyrastają kwiaty lub drzewa20.

Dusza drzewa
Wiele mitów mówiących o duszy drzew przytacza w Złotej gałęzi James Frazer. Basongowie z Afryki środkowej wierzyli, że dusza zamieszkująca drzewo może spowodować śmierć wodza i jego rodziny, jeżeli człowiek z jego plemienia zechciałby ściąć dane
drzewo. Aby temu zapobiec, drwal składał drzewu ofiarę z kury lub kozy, po czym je
ścinał. Po pierwszym uderzeniu topora przykładał do kory usta i wypijał soki drzewa,
przez co zawierał z nim swoiste braterstwo krwi i mógł bezkarnie ściąć drzewo.
Północnoamerykańscy Indianie Hidatsa wierzyli, że wszystko w przyrodzie posiada duszę, czyli swój cień. Takim cieniom należny był szacunek. Cień bawełnicy, największego drzewa w dolinie górnej Missouri, posiadał własny rozum i mógł pomóc
ludziom w wielu przedsięwzięciach. Nie wolno było ścinać żadnego z tych drzew21.
Na całym świecie znany był zwyczaj pobudzania płodności drzew. Jeżeli drzewo
rodziło mało owoców, wówczas raz w roku, zwykle w wigilię Bożego Narodzenia, gospodarz przychodził do niego z siekierą i głośno zapowiadał jego ścięcie. Druga osoba
w imieniu drzewa obiecywała, że w przyszłym roku obrodzi obficie. Jak pisze Moszyński22, wielu dawniejszych etnologów uważało, że jest to dowód na obdarzanie drzew
duszą. Do Słowian praktyka ta przyszła z zewnątrz wraz z uprawą drzew owocowych.
Znana była także w Maroku, w Azji południowo-wschodniej (u Malajów) i w Japonii.
Zaślubiny
Bliskie związki ludzi i drzew obserwujemy także w ceremonii zwanej „zaślubinami
drzew”. Był to zwyczaj szeroko rozpowszechniony w Indiach. Spotkać go można było
także w Transylwanii. Jeżeli kobieta nie mogła mieć dzieci, mimo że była już kilka
lat po ślubie, małżonkowie sadzili w pobliżu jakiegoś stawu krzew: kobieta – młody
20
21
22
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K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2, Warszawa 1967, s. 525.
Por. J. G. Frazer, Złota gałąź, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1965, s. 127. Indianie Hidatsa
zwani także Minitari zamieszkiwali górne dorzecze Misouri, należeli kulturowo do Indian Równin.
Por. K. Moszyński, op. cit., s. 522.
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krzew figowy, a mężczyzna – drzewo mangowe. Kobieta przywiązywała gałąź swego
drzewa do pnia drzewa męskiego i podlewała je wodą ze stawu. Gdy jedno z drzewek uschło, stanowiło to zły znak, dokładano zatem wszelkich starań, by oba rosły
bez przeszkód23. Zwyczaj ten zakładał posiadanie płci przez drzewa, a także to, że
związek małżeński dwóch roślin może mieć wpływ na płodność ludzi. O zaślubinach
mowa była również wtedy, gdy po posadzeniu gaju mangowego zaślubiało się jego
drzewa z drzewami innego gatunku, na przykład tamaryszku lub jaśminu. Dopóki
nie odbyły się takie zaślubiny, nie można było kosztować owoców z posadzonego
gaju, mimo że koszty takiego ślubu bywały znaczne. Im więcej braminów się z tej
okazji ugaszczało, tym większy splendor spadał na właściciela gaju.
W wigilię Bożego Narodzenia niemieccy chłopi także urządzali zaślubiny drzew
owocowych. Wiązali je powrozami, uważając, że w ten sposób łączą je węzłem małżeńskim. We wszystkich wymienionych tu przykładach człowiek uważa drzewo za
istotę żywą i świadomą24.
W autobiograficznej powieści Majtrei Eliade opisuje miłość młodej hinduskiej
dziewczyny do drzewa siedmiolistnego stojącego obok jej domu. Traktowała je jako
istotę obdarzoną duszą i ciałem, przytulała się do jego pnia, spała na jego grubych konarach25. Co więcej, takie praktyki nie były w Indiach odosobnione. Dzieci mające
pośród drzew bliskich przyjaciół dzieliły się z nimi nawet słodyczami, które dostawały od rodziców. Zanosiły je drzewu i zostawiały u jego korzeni.
Słowianie drzewołupcy
To, co według wcześniejszych badaczy, na przykład Frazera, można było nazwać
kultem drzew, dla Kazimierza Moszyńskiego było po prostu kultem czczonych pod
drzewnymi postaciami bóstw. Co więcej, Moszyński zauważa, że Słowianie odznaczali się w stosunku do drzew nawet barbarzyństwem.
Wielkorus to przyrodzony wróg lasu. Dla niego nic nie znaczy zrąbać wielkie drzewo
po to tylko, aby wyciosać z gałęzi oś lub hołobkę, złamać bez potrzeby drzewo, obłupać
lipkę, spowodować uschnięcie brzózki [...]. Nawet stuletnie dęby rąbie jedynie po to,
aby obrać z nich żołędzi dla świń26.

Przytacza także świadectwo o stanie polskich drzew spisane przez polskiego chłopa,
Władysława Orkana:
By prawdę rzec, nie ma chłop polski miłości do lasu. Już od dziecka pasący
bydło przy lesie, nożem wycina płaty kory świeżej z bujnego świerka na kazub23
24
25
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Por. M. Eliade, op. cit., s. 297.
Por. K. Moszyński, op. cit., s. 522. Czerkiesi, nazwa własna ludu Adyge, ludność kaukaska.
Por. M. Eliade, Majtrei, Warszawa 1988, ss. 48‒50, 106‒107.
K. Moszyński, op. cit., s. 520.

77

Edyta Pietrzak, Historyczne spojrzenie na mistyczne związki ludzi z drzewami

ki, młode drzewka z pasją kaleczy, smołą podpala, we wnętrzu jodeł starych
wypala kadłuby27.

Zupełnie inaczej niż Słowianie traktowały drzewa ludy fińskie i germańskie. Cechował je ogólny szacunek do roślin wszelkiego rodzaju. U Germanów za obłupienie
drzewa z kory wyrywano winowajcy pępek i przybijano go do tego miejsca drzewa,
gdzie zerwał korę, po czym pędzono go dookoła tego drzewa, aż jego jelita okręciły
się na pniu i jako żywy substytut zastąpiły zdartą korę28.
Zdaniem Jacka Olędzkiego źródła brutalizacji stosunku Słowian do drzew można szukać w zbiorowej pamięci archetypicznej (szczególnie jeśli chodzi o Słowian
bałkańskich) 29. Pamięć owa dotyczy kolebki tej ludności, czyli stepów, gdzie nie
rosną drzewa, jest także związana z przejściem na tereny Bałkanów, które swoją roślinnością przeciwstawiały się stepom i wywołały drzewołupstwo. Hipotezę tę potwierdzają badania Olędzkiego przeprowadzone wśród kopieniaczych ludów Zairu,
RPA i Tanzanii, które, poddane podobnemu procesowi osiedleńczemu, zachowały
się niczym Słowianie bałkańscy30. Germanie i Finowie oswajali się ze światem roślin
dłużej i w związku z tym nie podlegali, jak to nazywa Olędzki, „skazie raju utraconego”. Potrafili się dzięki temu oswoić ze swym naturalnym środowiskiem, opanować
je i zagospodarować. Natomiast na ziemiach polskich długo utrzymujące się bory
i puszcze wywołały u osadników, tak jak i na Bałkanach, najpierwotniejsze reakcje.
Dziewicze puszcze – Zielona, Grajewska, Goniądzka i Augustowska – skolonizowane
zostały dopiero w drugiej połowie XVII wieku. Wsie zakładano tam wówczas na tak
zwanym surowym korzeniu, więc drzewa nie budziły w osadnikach pozytywnych
reakcji. Walka z puszczą nie wyzwalała wznioślejszych uczuć i stanów ducha, a co się
z tym wiąże – religijnej czci dla drzew.
Sakralizacja drzew
Owa brutalizacja w kontaktach drzewami nie wykluczała jednak ich sakralizacji.
U Słowian najwyżej wartościowany był dąb. Według klasyfikacji Moszyńskiego31 na
całym obszarze Słowiańszczyzny zaliczał się on do drzew dobrych, czystych i świętych. Zwracał na siebie uwagę siłą i wielkością. Związany był ściśle z gromowładnymi
bóstwami uranicznymi. Jego listowiu przypisywano własności apotropeiczne. Miał
moc leczniczą, jego liście i żołędzie leczyły wrzody, kołtuny i kurzą ślepotę. Zna27
28
29

30
31
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Ibidem s. 522.
Por. J. G. Frazer, op. cit., s. 126.
Przyczyny różnic w zachowaniu Słowian, Germanów i Finów w stosunku do drzew miał Moszyński
podać w t. 4 Kultury ludowej Słowian. W jej wydaniu przeszkodziła mu wojna i do tej pory są one
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Por. J. Olędzki, Szkice afrykańskie, 1989, zapis filmowy z Archiwum Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
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chorzy i zamawiacze używali dębu do zadawania uroków. Magiczna moc dębów objawiała się także we wróżbach: jeżeli jesienią liście dębowe zaczynały wcześniej niż
zazwyczaj brązowieć, a potem przybierały kolor czerwony i szybko spadały z drzew,
wróżyło to pożary. Utrzymywanie się zeschłych liści na drzewie aż do późnej wiosny
wróżyło zaś starcom w okolicy, że zostaną prapradziadkami32 .
W zachodniej części Słowiańszczyzny – a także, choć w mniejszym stopniu,
u Słowian północnych i Germanów – czołowe miejsce wśród drzew zajmowała lipa,
co według niektórych zawdzięczała swym wonnym i miododajnym kwiatom. Lipa
kojarzona była z kultem Matki Boskiej, dlatego często sadzono ją obok kapliczek
i kościołów. Kije i łyko lipowe także odznaczały się wartościami apotropeicznymi.
Człowiekowi chorującemu na chorobę świętego Wita obwiązywano głowę świeżym
łykiem lipy, dzięki czemu uspokajał się on szybciej, niż po włożeniu mu w dłoń kawałka żelaza. W zwyczajach pogrzebowych lipa była drzewem trumiennym, wierzono, że trumna z niej zrobiona zapewnia spokojny, wieczny sen. Z drugiej strony z lipy
wytwarzano kołyski dla niemowląt, bo żadnej kołysce dziecko nie spało i nie chowało
się tak dobrze jak w lipowej33. Przykłady te wskazują na zdolność pośredniczenia lipy
między światem ludzi żyjących, a światem nienarodzonych jeszcze dzieci i martwych.
Kolejnym drzewem w tej klasyfikacji jest brzoza, której gałęzie wczesną wiosną
pełniły rolę maików. Jej znaczenie stawało się tym donioślejsze, im bardziej posuwamy się na północ Europy. Była niezastąpionym środkiem na zamawianie chorób.
Najlepszym sposobem na dreszcze było pójście do lasu brzozowego i potrząsanie
trzema lub dziewięcioma brzózkami, mówiąc: „Trzęś mnie, jak ja ciebie, a potem
przestań”. Wierzono, że jeżeli miotła z młodych gałązek brzozowych przewróci się
tak, że przekreśli sobą próg na krzyż, w tym domu umrze ktoś młody, a jeżeli zrobi
to miotła stara – umrze człowiek stary. To z drewna brzozy od czasów przedchrześcijańskich robiono krzyże. Najpierw były to amulety ochronne przed przybyszami
z innego świata, później stawianie takich krzyży na grobach chrześcijańskich stało się
zwyczajem34. Ale brzoza nie jest przecież drzewem tylko cmentarnym. Symbolizuje
też radość podczas zielonych świątek.
Do mniej znanych, ale równie ważnych dla Słowian drzew należały klony. Robiono z nich grobowe deski, na których układano umierających, by mieli lżejszą śmierć,
lub przygotowywano zmarłych do pogrzebu. Sporządzano je z klonu, gdyż miał on
moc odpędzania diabła, czyhającego na duszę zmarłego. Taka deska nie mogła być
niczym malowana ani przykryta (najwyżej słomą, którą później kładziono na rozstajach, by duch zmarłego mógł odpocząć w drodze na cmentarz, ale też by się jej
pozbyć, gdyż po kontakcie ze zmarłym była niebezpieczna dla żywych). Kto chciał
pomóc klonowi w odpędzeniu czarta, pukał w niemalowane drewno deski, jak i my
zresztą dziś czynimy, nie chcąc, by coś złego nam się przydarzyło35.
32
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Por. M. Ziółkowska, Gawędy o drzewach, Warszawa 1983, s. 75.
Por. ibidem, s. 193.
Por. ibidem, ss. 37–38.
Por. ibidem, s. 164.
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Ważnymi drzewami dla Słowian były także sosny, z którymi chodzono na powitanie wiosny. Nazywało się to „chodzeniem z gaikiem” lub „chodzeniem z królewną”.
Podobnie jak i inne drzewa miały moce magiczne i uzdrawiające. Popiół z ich igieł
uśmierzał bóle zębów. Szyszki sosnowe i pęczki gotowane razem w serwatce i wypijane zaraz po pacierzu porannym stanowiły skuteczny lek przeciw darciu w kościach,
swędzeniu głowy, paskudnikom, czyli wrzodziankom, i „kamieniowi w dołku”36.
Dużą wagę przywiązywano także do leszczyn, których gałęzie pozatykane u wejścia do domostw stanowiły przeszkodę dla wszelkiego zła. Błogosławiono nimi bydło
przy pierwszym wiosennym wyjściu na pole. Leszczynowa gałąź obsypana orzechami
była zaś symbolem obfitości, dlatego umieszczano ją w wieńcach dożynkowych37.
Jesion chronił przed ukąszeniem węża i krzepił umysł tego, kto pod nim spał.
Ponadto liście jesionu włożone pod prześcieradło ułatwiały przeprosiny zwaśnionej
parze małżeńskiej. Wywar z kory i liści uśmierzał łamanie w kościach, leczył rany po
wszelkich ukąszeniach. Z jesionowego drewna robiono strzały do łuków i kusz – podobno nie miały sobie równych w trafianiu do celu, nie znosił ich w bok wiatr.
Wiąz miał opinię drzewa dobrego i życzliwego ludziom. Kleisty sok jego liści miał
być użyteczny w gojeniu jątrzących się ran. Pęcherzyki z liści rozcierano i przykładano na chore oczy, stłuczenia i opuchliznę. Suszone liście dodawano zimą do pasz dla
kóz, by pobudzić ich mleczność. Z soku wiązowego wytoczonego spod kory wczesną
wiosną przyrządzano napój na bóle żołądka i wątroby38.
Jałowce czerpią swą nazwę od tego, że mogą rosnąć na całkiem jałowej glebie.
Gałęzie jałowca palono, by dymem z nich wykurzyć okoliczne upiory, „wampierze”,
strzygi, zmory, południce, biesy i wszelkie inne demony. „Ponoć jałowiec nie dał się
nigdy nająć w służbę czartowi”39. Wyrabiano z niego nawet laski potrafiące przeganiać diabły. W andrzejki panny za jego pomocą mogły poznać swego przyszłego
męża: należało o północy pobiec do pobliskiego lasu i zerwać gałązkę jałowca, szybko
wrócić do domu i sprawdzić, jaką gałązkę się przyniosło. Gałązka zielona wróżyła
kawalera, zbrązowiała wdowca, a całkiem uschnięta – starego dziada40.
Duże znaczenie na słowiańszczyźnie miały również jabłonie, których owoce 3 lutego, w dniu świętego Błażeja, święcono w kościołach, by potem służyły za lekarstwo dla
ludzi i zwierząt. „Jabłka były dobre na wszystko, wzmacniały apetyt, czyściły po obżarstwie, oddech czyniły czystszym, goiły pryszcze, owrzodzenia, dawały zdrowy sen”41. Jeżeli przyśniło się komuś jabłko, mógł on spodziewać się rychłego bogactwa. Jabłko należało do środków miłosnych: kobieta chcąca, by jej wybranek zapałał do niej miłością,
powinna poczęstować go połówką jabłka, które nosiła pod pachą lub na piersiach42.
36
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Do wierzb podchodzili Słowianie z rezerwą, gdyż wierzyli, że mieszkają w nich
czarty. Wierzba uchodziła jednak również za symbol płodności. W czasach, gdy dzisiejszą Europę zamieszkiwały ludy pasterskie, spędzano pod wierzbę zwierzęta, by
nabrały mocy rozrodczych. Kobiety daremnie oczekujące dziecka stroiły ją w kwiaty
i śpiewem prosiły o potomstwo. Jeszcze w XIX wieku w Rumunii panny oczekujące
dziecka zaślubiały wierzbę, by ich potomek nie był bękartem. Wierzba pomagała także matkom, których dzieci umierały. Kiedy taka matka była w kolejnej ciąży, wbijała
w ziemię kołek bez gałęzi podlewała go przez 30 dni – jeżeli zakwitł, wróżyło to, że
dziecko będzie żyło. Kobiety oczekujące dziecka i obawiające się rozwiązania modliły
się do wierzby o pomoc i pozostawiały przy jej pniu jakąś część swojego ubrania.
Jeżeli następnego dnia znalazły na nim listek opadły z drzewa, wiedziały, że dziecko
przyjdzie na świat bez trudności43.
Osiki, jeden z gatunków topoli, były drzewem pożądanym dla ich własności apotropaicznych. Z drugiej strony były pogardzane, gdyż, jak mówią legendy, podczas
ucieczki świętej rodziny do Egiptu osika nie udzieliła jej gościny pod swymi gałęziami. Za karę jej gałęzie i liście trzęsą się nieustannie. W południowo-wschodniej
Polsce w groby samobójców wbijano osikowy kołek, by ich dusze wrosły w osikę i nie
tułały się po świecie44.
Inną klasyfikację drzew przedstawił Adam Fiszer45. Pisał kolejno o brzozie, buku,
cisie, dębie, olszynie, jesionie, osice. W tej kolejności drzewa były przez niego wartościowane. Co znamienne, pomija on lipę, której znaczenie tak mocno akcentował
Moszyński, pisze zaś o przemilczanym przez autora Kultury ludowej Słowian buku;
w odróżnieniu od niego uwzględnia również dane botaniczne, nadaje także swym
wywodom rys historyczny. Oprócz sakralizacji, na Słowiańszczyźnie wzrastało z pokolenia na pokolenie przywiązanie do drzew. Wnuk cieszył się, że na jego podwórku
rośnie jabłoń zasadzona przez dziada i nie pozwalał jej ściąć.
*   *   *
Zaprezentowana w artykule klasyfikacja związków ludzi z drzewami jest wielowątkowa i odnosi się do zróżnicowanych kontekstów kulturowych. Jej podstawę stanowi hermeneutyczne rozumienie przedstawionych kategorii, które powstały dzięki
analizie zawartych w artykule tradycyjnych źródeł, ludowych przekazów i wierzeń.
To właśnie za ich przyczyną przedstawiona klasyfikacja stać się może podstawą do
rozumienia symbolicznych aspektów relacji człowieka ze środowiskiem oraz inspiracją do nowych interpretacji kulturowych z zakresu szerokorozumianej problematyki
ekologicznej.

43
44
45

Ibidem, ss. 98–99.
Ibidem, ss. 282–285.
A. Fiszer, Drzewa w wierzeniach i obrzędach ludu polskiego, „Lud” 1937, nr XXXV, ss. 60‒76.
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Summary
Historical view on mystical union between humans
and trees
For over four decades, we can observe continuous interest in environmental issues
in social sciences. However, in this kind of research, the use of traditional ethnographic sources is still worthwhile. These sources can also contribute to the analysis of
contemporary culture. An example of such a source is also gathered material on the
mystical union between humans and trees presented in this paper.

Aleksandra Mól

Jagoda, Rozalia, Jacek,
czyli współcześnie używane imiona
roślinne w antroponimicznym
zasobie polszczyzny
Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

Zgodnie z jednym z zaleceń dotyczących nadawania imion dzieciom, sformułowanym w 1996 roku przez Komisję Kultury Języka PAN, nie powinno się nadawać
imion pochodzących od wyrazów pospolitych1. A jednak w zasobie antroponimicznym polszczyzny funkcjonują takie imiona własne, które swoim kształtem formalnym jednoznacznie odsyłają do sfery apelatywnej języka. Do takich z pewnością
należą imiona roślinne, przez które rozumiem zarówno formy homonimiczne względem wyrazów pospolitych, będących określeniami roślin (Róża, Dalia, Hiacynt), jak
i gramatycznie zmodyfikowane, w których żywa jest jeszcze roślinna asocjacja (Hiacynta, Liliana, Rozalia)2. Celem mojego artykułu będzie więc opis tak wyróżnionej
kategorii imion – postaram się zarówno stworzyć typologię takich antroponimów,
jak i usytuować je pośród szerszych kategorii antroponimicznych, powszechnie występujących w opracowaniach z tego zakresu. W opisie elementów badanego zbioru

1

2

Mowa o tym w punkcie 2, lit. a tych zaleceń: „2. Nie powinno się nadawać imion: a. pochodzących od wyrazów pospolitych, takich jak antena, bławatek, goździk, kąkol, sonata, sonatina, itp.” –
por. Zalecenia dla urzędów stanu cywilnego dotyczące nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej, „Komunikaty Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN”
1996, nr 1 [on-line:] http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=100:zalecenia-dla-urzdow-stanu-cywilnego&catid=45:dokumenty-rady&Itemid=55 [01.07.2015].
Bardziej szczegółowo wyjaśniam ten problem w dalszej części artykułu. Sam mechanizm przenoszenia
apelatywów do klasy nazw własnych jest częsty i został już dość szeroko omówiony w wielu pracach.
Nazewnictwo odroślinne omawiają m.in. Włodzimierz Wysoczański, przywoływany w dalszej części
artykułu (W. Wysoczański, Semantyczno-kulturowa interpretacja nazw roślin[w:] Język a Kultura, t. 16,
Świat roślin w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2000, s. 80, [on-line:]
http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-16/JK16-wysoczanski.pdf [06.07.2015]), Maria Malec
(M. Malec, O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność, Kraków 1996); wiele miejsca
tworzeniu odapelatywnych nazw własnych poświęcili także redaktorzy polskiej encyklopedii onomastycznej Polskie nazwy własne. Encyklopedia (red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998).
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interesować mnie będzie nie tylko ich budowa formalna, ale także etymologia, nierzadko rozstrzygająca o przyporządkowaniu imienia do konkretnej podgrupy.
Na wstępie warto zaznaczyć, że omawianych kategoria nie jest wyróżniana jako
osobna i samodzielna w funkcjonujących na gruncie onomastyki typologiach imion
własnych3. Może to wynikać z faktu, że jest to grupa niewielka, bo licząca zaledwie
kilka – kilkanaście elementów (biorąc pod uwagę osobno imiona męskie i żeńskie),
a wchodzące w jej skład nazwy zawierają się w innych istniejących kategoriach –
wśród imion roślinnych są antroponimy pochodzenia obcego (greckiego: Hiacynt,
łacińskiego: Lilia, angielskiego lub niemieckiego: Jaśmina), imiona spopularyzowane
przez literaturę (Laura, Flora) czy imiona świętych (Róża, Wawrzyniec). Jednak cecha
tematyczna wspólna wszystkim imionom grupy, znajdująca swoje odzwierciedlenie
w kształcie formalnym tych antroponimów, zdaje się na tyle wyraźnym kryterium, że
uzasadnia wydzielenie tej kategorii jako swoistej, odrębnej i wartej bliższego oglądu.
Imię osobowe jest zarówno najstarszą, jak i najbardziej elementarną jednostką antroponimicznego systemu nazewniczego. Jak pisze Witold Taszycki, pierwsze imiona
zaczerpnięto z otaczającego ludzi świata przyrody, przenosząc na nich nazwy „zwierząt i roślin, a nawet wód, wzniesień i przedmiotów przez człowieka wyrabianych”4.
Były to zatem imiona powstałe wskutek przeniesienia apelatywu do klasy nazw własnych. Zdaniem Józefa Bubaka tego rodzaju nazwy osobowe zwykło się przypisywać
„jednostkom niskiego pochodzenia”5, należy jednak pamiętać, że ten sposób powstawania jest pierwotny dla całej klasy onimów6. Bez względu na rozstrzygnięcia w tym
zakresie, należy zauważyć, że pierwsze imiona roślinne występowały już w najstarszej
warstwie polskiego zasobu antroponimicznego. Były to imiona innego rodzaju niż te
obecnie funkcjonujące w polszczyźnie; Taszycki wymienia takie twory nazewnicze,
jak: Jawor, Kłos czy Dębek. O nadaniu imienia od wyrazu pospolitego odnoszącego
się do rośliny decydowały też inne niż dziś względy – motywacją była często cecha,
która łączyła człowieka z rośliną (odnosząca się zarówno do wyglądu zewnętrznego,
jak i charakteru), od której dostawał imię7; towarzyszyło temu także – podobnie jak
w przypadku imion dwuczłonowych – myślenie życzeniowe, Maria Malec wymienia
w tym kontekście imię Kwiatek, które miało oznaczać ‘niech będzie jak roślina kwit3

4
5
6

7
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Imiona, które zaliczam do tej kategorii, jako przykłady pojawiają się w istniejących typologiach imion
własnych, niektóre wymienia np. Maria Malec, jedna z najważniejszych badaczek tej dziedziny onomastyki, w pracy O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność; jednak nazwa „imiona roślinne”
jako określenie osobnej i odrębnej kategorii imion się nie pojawia (u Malec jako trzy liczne kategorie
imion wymieniane są: imiona pochodzenia słowiańskiego, imiona chrześcijańskie (chrzestne) oraz imiona motywowane przez bohaterów świeckich – mitycznych, literackich, gwiazdy teatru, filmu itp.).
W. Taszycki, Polskie nazwy osobowe, Warszawa 1924, s. 5.
J. Bubak, Księga naszych imion, Wrocław 1993, s. 6.
Taszycki pisał: „Zanim przedstawię kształtowanie się nazw ludzkich, podkreślić muszę rzecz zasadniczą, że imiona własne powstały z imion pospolitych, że zatem nie stanowią niczego odrębnego w języku, że ich w oderwaniu od zasobów zwyczajnych rozpatrywać nie można” – W. Taszycki, op. cit., s. 3.
Por. ibidem, s. 5.
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nąca; piękny, dorodny’8. Obecnie rodzice nie mogą nazwać syna Dębem, choćby
chcieli, aby dziecko wyrosło na potężnego, silnego mężczyznę – nadawanie imienia
ma bowiem sankcję prawną; nierzadkie jest jednak myślenie życzeniowe i wybieranie
imienia ze względu na związaną z nim symbolikę – można sobie wyobrazić sytuację,
w której dziewczynka otrzymuje imię Lilia, ponieważ jej rodzice chcą, by była niewinna i czysta, z czym kojarzy się kwiat lilii (symbolika u chrześcijan)9.
O wiele ważniejsza jednak i, być może, determinująca wybór imienia roślinnego
wydaje się jego oryginalność i niepowtarzalność. W latach 1991–2000 ani jedno
imię roślinne nie znalazło się pośród dwudziestu pięciu najpopularniejszych każdego
roku, a w 2001 roku najczęściej nadawanym imieniem spośród tej grupy okazał się
Jacek, którego – bez znajomości etymologii – trudno zaklasyfikować jako imię roślinne (miejsce 56.; mniej dyskusyjna pod względem przynależności do tej kategorii,
a druga w kolejności Rozalia znalazła się dopiero na miejscu 164.10).
Jak wspomniałam, na wyróżniony przeze mnie, niewielki pod względem liczby
elementów, zbiór składają się antroponimy mało popularne i rzadko występujące,
a wiele z przyporządkowań może budzić pewne wątpliwości – między innymi imiona
takie Wawrzyniec czy Jacek. W pierwszym z podanych przypadków człon konotujący
roślinę daje się wskazać w sposób prosty (Wawrzyniec – wawrzyn), choć pierwiastek
ten został – w porównaniu do imion tożsamych z nazwami roślin (Malina, Róża,
Lilia) – nieco zatarty. Drugie z przytoczonych przeze mnie imion, Jacek, jest bardziej
dyskusyjne – trudno bez refleksji etymologicznej wskazać, że jest to forma pochodna
Hiacynt. Imię to ewoluowało z pierwotnej, łacińskiej formy Hiacyntus przez formę
Jacenty aż do obecnego Jacka. Najpierw przestano wymawiać h w nagłosie, następnie
zmieniła się wymowa y (na e), a wreszcie modyfikacji uległa końcówka imienia –
w ten sposób powstała forma Jacenty. Imię Jacek to z kolei formacja powstała z połączenia rdzenia Jac- i sufiksu spieszczającego -ek11. Znajomość przebiegu tego procesu, a zwłaszcza stanu wyjściowego, pierwotnego, pozwala włączyć to imię do grupy
roślinnych, choć jednocześnie zmusza do wydzielenia dla niego osobnego podzbioru
– nie sposób umieścić go w jednej grupie z formami homonimicznymi względem
nazw roślin (Róża, Hortensja, Narcyz).
8
9
10

11

Por. M. Malec, O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność, Kraków 1996, s. 16.
Por. J. Grzenia, Słownik imion, Warszawa 2006, s. 210.
Warto zaznaczyć, że w wykazie przytaczanym przez Jana Grzenię (Imiona Polaków nadane co najmniej
1000 razy [wg rejestru PESEL, stan z 31 marca 2001 r.]) wiele imion roślinnych w ogóle się nie znalazło
– do takich należą m.in. Dalia, Jaśmina czy Malina. Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę takiego
stanu rzeczy – obecność w zestawieniu Liliany, Rozalii czy Jagody nie jest niespodzianką, natomiast
Narcyz, mimo że na 513. miejscu, może być nieco zaskakujący – por. J. Grzenia, Słownik imion…,
ss. 347–349. Dla porównania: pierwsze imię w zestawieniu – Anna – nosi aż 1237053 kobiet.
Por. B. Kupis, Nasze imiona, Warszawa 1991, s. 130. W tym miejscu warto przytoczyć szczegółowe wyjaśnienia Bogdana Kupisa: „[…] łac. Hiacyntus, gr. hyakinthos – hiacynt, z łac. imienia usunięto nagłosowe
h, jakby było przydechem, wymowa środkowego y coraz bardziej przypominała e, w łacińskiej końcówce
–us zanikła spółgłoska w wygłosie, a u zaokrąglano i wymawiano jak ü lub po prostu jak y; tak powstała
forma Jacenty; a następnie forma Jacek przez dodanie sufiksu spieszczającego -ek do rdzenia Jac- […]”.
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Imiona analizowane w artykule chciałabym podzielić na trzy grupy. Punktem
wyjścia do ich wydzielenia jest dla mnie kształt formalny antroponimu, a dopiero potem jego etymologia. Zdecydowałam się na taką hierarchię kryteriów, gdyż to właśnie
budowa zdaje się w moim odczuciu nieco ważniejsza od etymologii (choć nie może
być uznana za jedyne kryterium, co pokażę później) – to ona bowiem – w przeciwieństwie do etymologii, której znajomość nie jest powszechna wśród przeciętnych
użytkowników języka – sprzyja intuicyjnemu zakwalifikowaniu imienia jako roślinnego. Jak się zdaje, imię Kalina o wiele łatwiej uznać za roślinne (z racji kształtu formalnego tożsamego z nazwą rośliny) w porównaniu do Jolanty, mimo że to właśnie
drugi z antroponimów zawiera roślinny źródłosłów. W dalszej części pracy przytoczę
więcej przykładów imion określanych przeze mnie mianem roślinnych, których motywacją powstania nie była jednak nazwa pospolita związana z florą. W tym miejscu
chciałabym jeszcze wyjaśnić, że posługuję się określeniem „imiona roślinne”, gdyż
w moim przekonaniu najlepiej przystaje ono do obranych w tym artykule kryteriów
typologicznych. Uzasadnienie miałoby zapewne również miano „imiona odroślinne”
– na gruncie onomastyki funkcjonują bowiem nazwy odapelatywne, a do takich należą twory odroślinne. Sądzę jednak, że przymiotnik „odroślinne” odsyłałby jedynie
do takich formacji, które zostały ufundowane od roślin, tymczasem w stworzonej
przeze mnie typologii znajdują się również imiona, w przypadku których na konotacje roślinne wskazuje budowa, a nie źródłosłów.
Wśród imion roślinnych można wyróżnić następujące zbiory:
ʶʶ imiona o jasnej motywacji formalnej wskazującej na pochodzenie odroślinne,
ʶʶ imiona o zakłóconej lub rozmytej motywacji formalnej wskazującej na pochodzenie odroślinne,
ʶʶ imiona o jasnej lub zakłóconej motywacji formalnej wskazującej na pochodzenie
quasi-roślinne.
W przypadku pierwszej i drugiej kategorii roślinna (odroślinna) jest zarówno budowa
leksemu (choć z pewnymi wyjątkami, o czym później), jak i jego źródłosłów; w trzeciej związek z florą sygnalizowany jest jedynie w kształcie formalnym antroponimu.
Do pierwszej grupy zaliczam te antroponimy, w których budowie odnaleźć można w żaden sposób niezmodyfikowany człon tożsamy z nazwą rośliny. Są to głównie
antroponimy homonimiczne względem określeń roślin oraz takie, których kształt formalny można by zapisać jako „nazwa rośliny + końcówka rodzajowa” (na przykład
Jaśmin-a). Do grupy imion o jasnej motywacji formalnej wskazującej na pochodzenie
odroślinne zaliczam więc imiona: Dalia, Flora, Hiacynt, Hiacynta, Jaśmina, Lilia, Malina, Narcyz, Narcyza, oraz Róża. Pośród nich odnaleźć można antroponimy, w przypadku których roślinny źródłosłów jest tylko jedną z możliwych hipotez. Przykładem
jest imię Malina – tu koncepcji o roślinnym pochodzeniu towarzyszy przypuszczenie,
że jest to „skrócenie imienia Magdalina (wariant Magdaleny używany w językach: białoruskim, bułgarskim, rosyjskim, rumuńskim)”12. Ciekawa jest także sytuacja antroponimu Jaśmina, najpewniej zapożyczenia z języka angielskiego lub niemieckiego. Bez
12
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Ibidem, s. 224.
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względu jednak na kierunek, z którego na polski grunt zostało przeszczepione to imię,
źródłosłów perski (jāsämin) wskazuje na wyraz pospolity jaśmin13.
Reprezentantami drugiej grupy – imion o zakłóconej lub rozmytej motywacji
formalnej wskazującej na pochodzenie odroślinne – są natomiast następujące antroponimy: Jacek, Jacenty, Jolanta, Lila, Liliana, Lilianna, Lilla, Rozalia oraz Wioletta.
Znalazły się tu więc zarówno imiona, w których człon roślinny nie został zupełnie zatarty (rodzina imion związanych z leksemem lilia – tu także Rozalia), jak i te,
w których związek z roślinnym źródłosłowem jest już niewidoczny (Jacek, Jacenty,
Jolanta, Wioletta).
Wśród imion tej kategorii można wyróżnić te powstałe w wyniku złożenia dwóch
innych, na przykład Rozalia – prawdopodobne połączenie łacińskich wyrazów rosa
‘róża’ oraz lilium ‘lilia’ – a także Liliana – według jednej z hipotez wyraz powstał wskutek połączenia imion Lilia i Anna. Należeć tu będą także grupy imion utworzone na bazie wspólnego członu – wykorzystujące różne warianty pisowni (Lilianna, Liliana, Lilla, Lila) czy też powstałe poprzez kolejne modyfikacje gramatyczne służące spolszczeniu
pierwowzoru (Jacek, Jacenty, czyli wspomniane już przekształcenia imienia Hiacynt).
Najciekawsze jednak w drugiej z wyróżnianych przeze mnie grupy antroponimów
wydają się imiona Jolanta oraz Wioletta. Pierwsze jest połączeniem greckich słów ίon
i ánthos, oznaczających kolejno ‘fiołek’ i ‘kwiat’. Drugie pochodzi od łacińskiego wyrazu viola, czyli ‘fiołek’, do polszczyzny zaś przeszło w formie włoskiego zdrobnienia
Violetta14. Są to więc przykłady antroponimów, których rodowód roślinny jest zupełnie niewidoczny w budowie formalnej, przy pierwszym oglądzie ich przynależność
do kategorii odroślinnej może więc budzić wątpliwości. Natomiast znajomość ich
etymologii sprawia, że także i im należy przyznać to miano.
Trzecią z grup według typologii prezentowanej w niniejszym artykule tworzą
imiona o jasnej lub zakłóconej motywacji formalnej wskazującej na pochodzenie quasi-roślinne, a więc takie antroponimy, których odsyłająca do nazwy rośliny budowa
nie koresponduje z rzeczywistą etymologią. Należą tu następujące imiona: Jagoda,
Kalina, Malwina, Ruta, Hortensja, Hortensjusz oraz Laura, Laurencja, Larencjusz,
Laurenty, Wawrzyn i Wawrzyniec. Jako że zbiór ten wydaje mi się najciekawszy, krótko omówię każdy z wyróżnionych tu antroponimów.
W przypadku Kaliny, Malwiny, Jagody oraz Ruty można by mówićo rodzaju fałszywej etymologii. Imię Ruta, choć pod względem budowy jest identyczne względem wyrazu pospolitego ruta, oznaczającego ‘roślinę o podłużnych liściach i żółtych,
pachnących kwiatach’15 (homonimia), wywodzi się z hebrajskiego słowa re’ut, znaczącego tyle, co ‘wierna towarzyszka, przyjaciółka’16. Malwina z kolei jest pochodzenia staro-wysoko-niemieckiego – tamtejsze słowa mahal i wini, które dały początek
13
14
15
16

Por. J. Grzenia, Słownik imion…, s. 169.
Por. ibidem, ss. 172, 326.
Słownik języka polskiego PWN, oprac. L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniakowska,
Warszawa 1996, s. 878.
J. Grzenia, Słownik imion…, s. 286.
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polskiej formie, znaczyły tyle, co ‘sąd, sprawiedliwość’ oraz ‘przyjaciel’; imię to nie ma
więc nic wspólnego z nazwą roślinną malwa. Mimo że współcześnie najpopularniejsza
zdaje się hipoteza o pochodzeniu antroponimu Kalina od nazwy krzewu, imię to powstało najprawdopodobniej z greckiego wyrazu kállimos, czyli poetyckiej formy przymiotnika kalós ‘piękny, dobry’, lub też z greckiego przymiotnika kálinos ‘drewniany’17.
Co zaś się tyczy Jagody, to pierwotnie była ona zdrobnieniem imienia Jaga (to zaś krótszą formą Jadwigi lub Jagaty), a tożsamość kształtu formalnego z nazwą rośliny sprzyjała
raczej popularności imienia, nie miała jednak wpływu na jego powstanie18.
Na koniec chciałabym wskazać imiona, które w moim przekonaniu należy umieścić niejako na marginesie zaproponowanej kategorii. Mam tu na myśli liczną grupę
imion związanych z łacińskim wyrazem pospolitym laurus ‘laur, wawrzyn’ (Laura,
Laurencja, Larencjusz, Laurenty, Wawrzyn i Wawrzyniec) oraz parę imion Hortensjusz
i Hortensja. Mimo że w budowie wszystkich da się wyróżnić człon roślinny, a powstanie ich nie ma związku z funkcjonowaniem nazwy pospolitej związanej z florą, to dokładne prześledzenie procesu powstawania tych imion i ich przeszczepiania na grunt
polszczyzny sprawia, że można mieć pewne wątpliwości. Aby to wyjaśnić, omówię
zależności występujące między imionami każdej z budzących zastrzeżenia grup.
Najbardziej pierwotne zdają się imiona Laurencjusz i Laurenty, będące różnymi
wariantami tego samego imienia – polskiego odpowiednika łacińskiego Laurentius.
Pierwotnie było to określenie mężczyzny pochodzącego z Laurentium, dopiero potem znaczenie imienia zaczęto wiązać również z łacińskim określeniem lauru (wawrzynu)19. Forma Wawrzyniec jest z kolei spolszczoną wersją Laurencjusza; jak pisze
Jan Grzenia, imię to „zostało przejęte za pośrednictwem języka czeskiego” (Vavřinec),
jeszcze zanim pojawiło się w polszczyźnie słowo wawrzyn20. Wawrzyn zaś, jak łatwo
się domyślić, jest skróconą formą imienia Wawrzyniec21. Podobna relacja łączy Laurę
i Laurencję – Laura jest skróconą postacią imienia Laurencja, formy utworzonej od
męskiej Laurencjusz. W przypadku Hortensji i Hortensjusza sprawa przedstawia się
dość podobnie. Hortensjusz to łacińskie imię męskie, oznaczające pierwotnie mężczyznę ‘należącego do rzymskiego rodu Hortensjuszów’, Hortensja zaś została utworzona
jako analogiczne określenie kobiety tego rodu. Jak pisze Józef Bubak, znaczenie nazwy rodu Hortensjuszów łączy się z łacińskim hortus ‘ogród’22, które można uznać za
17
18
19
20

21
22
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Ibidem, s. 182.
Por. ibidem, s. 164.
Por. J. Bubak, op. cit., s. 189.
J. Grzenia, Słownik imion…, ss. 320–321. Dla pełnej jasności cytuję obszerniej ustalenia Grzeni:
„Imię męskie pochodzenia łacińskiego; wywodzi się od łacińskiego imienia Laurentius (→ Laurencjusz,
Laurenty), które zostało przejęte za pośrednictwem języka czeskiego: Vavřinec powstało w wyniku adaptacji fonetycznej wyrazu do systemu języka czeskiego, a nie tłumaczenia. W dawnych dokumentach
polskich figurują zapisy: Ławrzyniec (1224), Wawrzyniec (1338), Wawrzeniec (1399) świadczące o zapożyczeniu z języka czeskiego, gdyż wyraz pospolity wawrzyn pojawił się w języku polskim później”.
Por. ibidem, s. 320.
Por. J. Bubak, op. cit, ss. 138–139.
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związane z florą, poniekąd roślinne. Nazwa kwiatu powstała z kolei na cześć jednej
z nosicielek tego imienia23, była zatem wtórna względem imienia.
Jak można zaobserwować, w procesie przyswajania do języka polskiego imion obu
omówionych grup odnaleźć można ślady roślinnej konotacji, w żadnym z przypadków jednak nazwa rośliny nie była pierwotna względem określeń osobowych i nie
przyczyniła się do ich powstania24. Dlatego też zdecydowałam się imiona te zakwalifikować do grupy trzeciej proponowanej typologii, a więc do imion o jasnej lub
zakłóconej motywacji formalnej wskazującej na pochodzenie quasi-roślinne.
Zaproponowana przeze mnie typologia służyć ma naświetleniu różnorodności
i swoistej odrębności grupy imion roślinnych. Należy jednak pamiętać, że elementy
tego zbioru są przede wszystkim antroponimami, można je zatem umieścić w funkcjonujących w onomastyce szerszych kategoriach imion, jak również przypisać im
pewne charakterystyczne cechy właściwe tej klasie onimów. Kwestie te są, jak sądzę,
istotne i należy im poświęcić choć kilka słów.
Jak pisze Włodzimierz Wysoczański, nazewnictwo odroślinne powszechniejsze
było „w porządku kultury niechrześcijańskiej”, zwłaszcza w antroponimii25. Analiza
współcześnie funkcjonujących imion przynależnych do tego zbioru potwierdza teorię
Wysoczańskiego i pozwala wyznaczyć dwa główne kręgi językowe, z których wspomniane onimy zostały przeniesione na grunt polszczyzny. Najwięcej imion roślinnych to zapożyczenia z języka greckiego (Narcyz, Kalina, Hiacynt) oraz łacińskiego
(Laura, Flora, Lilia, Róża). Przypadki innych pożyczek są zdecydowanie rzadsze: Ruta
pochodzi z hebrajskiego, Jaśmina z angielskiego, a Rozalia ma rodowód germański26.
Wiele z tych antroponimów, źródłowo przynależnych do imion niechrześcijańskich, stało się później imionami świętych. Za przykład może posłużyć mitologiczne
imię Narcyz, pierwotnie związane z osobą urodziwego młodzieńca, ukaranego przez
Afrodytę miłością do własnej oblicza; imię to wraz z początkiem III wieku łączy się
także z biskupem jerozolimskim, pustelnikiem27. Do imion zaczerpniętych z mitologii należy również Hiacynt. Róża z kolei, zgodnie ze wskazaniem Marii Malec,
to funkcjonujące już w staropolszczyźnie imię chrzestne wywodzące się od postaci
średniowiecznej świętej (badaczka nie wskazuje jednak, której świętej imię to za-

23
24

25
26

27

„W XVIII w. botanik Commerson nazwał krzew japoński (skalnicę) hortensją na część Hortensji
Lepaute, żony znanego zegarmistrza francuskiego Antoniego Lepaute’a” – ibidem, s. 139).
Jak pisze Józef Bubak, znaczenie nazwy rodu Hortensjuszów łączy się z łacińskim hortus ‘ogród’
(por. ibidem, ss. 138–139), w moim przekonaniu to jednak zbyt mało, by uznać imiona Hortensja
i Hortensjusz za przynależne do którejś z zaproponowanych przeze mnie kategorii – utworzono je
bowiem jako określenia osób z rodu, związek z nazwą pospolitą ogród pozostał zaś bez znaczenia.
W. Wysoczański, op. cit., s. 80.
Jednym z hipotetycznych źródłosłowów tego imienia jest przypuszczenie o pochodzeniu germańskim
– Rozalia miałaby być wówczas przekształceniem imienia Roscelina (ze staro-wysoko-niemieckiego
hrōd, hruod – sława, chwała i sufiksu spieszczającego –lin) – por. B. Kupis, Nasze imiona…, s. 241.
Por. J. S. Bystroń, Księga imion w Polsce używanych, Warszawa 1938, s. 281.
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wdzięcza swoje miejsce w zasobie antroponimicznym polszczyzny)28. Mimo że od
nazw roślin, zgodnie ze spostrzeżeniem Włodzimierza Wysoczańskiego, derywowane
są liczne teonimy29, z występujących w polszczyźnie, także i współcześnie, jedynie
imię Flora mieści się w tej podgrupie30.
O wiele liczniejszy jest zbiór antroponimów, które swoją pozycję w zasobie polskich imion osobowych zawdzięczają literaturze. Są to zarówno imiona stworzone
przez pisarzy, jak i przez nich spopularyzowane. Zaliczam tu następujące antroponimy: Kalina (Kalina-Ligia z Quo vadis Henryka Sienkiewicza), Laura (sonety Francesco Petrarki czy Laura i Filon Franciszka Karpińskiego), Rozalia (Sielanki nowe
ruskie Józefa Bartłomieja Zimorowica – tam pojawia się po raz pierwszy) oraz Flora
(Waverley Waltera Scotta).
Imiona dotąd omówione podane były w formach podstawowych, w jakich funkcjonują one w obiegu oficjalnym. Tymczasem ważną cechą tej kategorii nazw osobowych jest możliwość tworzenia form pochodnych, zróżnicowanych pod względem nacechowania emocjonalnego. Właściwość ta przysługuje również imionom
roślinnym, choć w porównaniu z najpopularniejszymi antroponimami (Aleksandrą,
Magdaleną, Anną, Janem, Jakubem i tym podobnym) zdaje się nieco ograniczona.
W przypadku wielu z nich w zasobie polszczyzny funkcjonują zaledwie jedna – dwie
formy pochodne (Rozalka, Rózia, Różyczka, Lilka, Lilianka, Malinka, Kalinka, Jagódka), od niektórych trudno w ogóle utworzyć formę, która miałaby szansę utrwalić
się w języku – ograniczeniem tym, w moim przekonaniu, objęte są zwłaszcza imiona
męskie (Hortensjusz, Narcyz, Wawrzyniec).
Imionom roślinnym przysługuje także inna właściwość, która charakteryzuje tę
klasę antroponimów w ogólności. Podobnie jak inne imiona, typy roślinne stały się
bazą dla wielu nazwisk polskich. Liczne przykłady podaje Bogdan Kupis w Księdze
imion31. Autor wymienia między innymi formy ufundowane na podstawie imion
Kalina (Kaliniec, Kaliński, Kaliniak), Malina (Malinowski, Maliniak, Maliński), Narcyz (Narkiewicz, Narkowicz, Narczyk), Róża oraz Rozalia (Rozalicz, Rozaliński, Różak), natomiast do nazw osobowych Hortensjusz czy Lilia, Liliana dołącza informację, że od tych antroponimów „nie urabiano nazwisk polskich”. Wydaje się jednak, że
ustalenia Kupisa należy potraktować z pewną dozą ostrożności. Wiadomo bowiem,
że poza kształtowaniem się nazwisk w oparciu o podstawę imienną istniały w polszczyźnie także inne sposoby tworzenia tej klasy antroponimów. Równie popularne
28
29
30

31
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Jest to imię obecne już w staropolszczyźnie (por. M. Malec, op. cit., s. 20), ale czas jego szczególnej
popularności przypada na lata 30. do 50. XX w. – por. J. Grzenia, Słownik imion…, s. 285.
Por. W. Wysoczański, op. cit., s. 77.
Innymi wymienianymi przez badaczami teonimami ufundowanymi od nazw roślin są m.in. rzymska bogini owoców, drzew owocowych i sadów Pomona oraz Sylwan – italskie „męskie bóstwo lasów
i dzikiej przyrody”. Por. ibidem.
Teza Kupisa, o czym wspominam dalej, wydaje mi się dość ryzykowna; badacz jednak w żadnym
miejscu nie opatruje swoich spostrzeżeń znakiem zapytania, pisząc m.in.: „Od imienia Kalina biorą
początek następujące nazwiska: Kalina, Kaliniak, Kalinka, Kalinkiewicz, Kalinowski, Kaliński” –
B. Kupis, Księga imion, Warszawa 1975, s. 130.
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były nazwiska od nazw pospolitych, powstałe czy to przez bezpośrednie przeniesienie apelatywu do klasy nazw własnych, czy to wskutek modyfikacji gramatycznych.
Wątpliwości może więc budzić choćby nazwisko Kaliniak, które zostało umieszczone
w Słowniku odapelatywnych nazwisk polskich32, co pozwala uznać za niepewne jego
pochodzenie od imienia Kalina.
Imiona roślinne są niewątpliwie grupą antroponimów ciekawych i oryginalnych,
co tylko pozornie decyduje o ich atrakcyjności, nadawane są bowiem coraz rzadziej.
Są to przede wszystkim imiona żeńskie, bardzo często mające swój źródłosłów w nazwach kwiatów. Nie jest to zaskakujące połączenie, bowiem kwiat jest między innymi
symbolem kobiety, a zwłaszcza urody kobiecej33, zaś kwiatowe konotacje (niewinność, łagodność, delikatność, subtelność, wdzięk34), pozostają w moim odczuciu
– mimo dynamicznych zmian kulturowych – zestawem cech pożądanych u kobiet.
Wydaje się, że fakt ten może być motywacją dla nadawania tych imion współcześnie,
choć myślenie życzeniowe właściwe było raczej pierwszemu etapowi ich funkcjonowania w języku polskim. Wtedy też zestaw obecnych w polszczyźnie imion pochodzenia roślinnego był znacznie szerszy. Dziś, jak już wspomniałam, niemożliwe jest
nadanie imienia od wyrazu pospolitego, funkcjonującego poza utrwalonym kanonem imion roślinnych, ponieważ akt nadawania imienia ma sankcję prawną.
Omawiana przeze mnie w niniejszym artykule grupa imion roślinnych stanowi
dowód na to, że nie sposób stworzyć spójnej i niebudzącej wątpliwości typologii
bez uwzględnienia etymologii wyrazów. Formalna budowa leksemów okazuje się
niewystarczającym kryterium dla wyszczególnienia zbioru imion roślinnych – przy
uwzględnieniu tylko tego elementu w zestawieniu znalazłyby się formy mylnie odsyłające do odroślinnej etymologii (Malwina, Ruta), a zabrakłoby tych, których pochodzenie związane jest z nazwą rośliny mimo zakłóconej motywacji formalnej. Dopiero
dzięki uwzględnieniu źródłosłowu antroponimów odroślinnych widać, jak pozornie
łatwą do typologizacji i pełną pułapek jest grupa imion roślinnych.
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Summary
Jagoda, Rozalia, Jacek – plant names in modern
Polish anthroponomastics
The author describes the group of names, so far undealt with, whose characteristic feature is the name of a plant combined in the formal structure of the word. These are both names identical with words describing plants (homonyms), and names
which were created as the result of grammatical modification. The author presents
names borrowed from other languages, popularised by literature or mythology, and
the names of Christian saints. The names derived from terms describing plants have
interesting etymology, as often the name of plant is not the only possible source, but
they are rather not popular.

Alicja Baczyńska

Dziewczyna jak malina –
żeńskie imiona roślinne w Polsce
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czym jest imię? Encyklopedia PWN definiuje je jako „nazwę oznaczającą i identyfikującą ludzi”, słownik – jako „osobiste, nierodowe miano człowieka”1. Interdyscyplinarne badania pokazują jednak, że za rzeczywistością imion kryją się głębsze znaczenia,
które wykraczają poza rzeczywistość językową. Tadeusz Milewski pisze: „Imiona tworzą system, który wyodrębniając się z całości języka pewnymi specyficznymi cechami,
stanowi równocześnie część tradycji prawno-obyczajowej każdego społeczeństwa”2.
Bardziej poetycko ujmuje zagadnienie wiersz Ludwika Jerzego Kerna:
Cóż to właściwie jest imię
Imię to forma słowna cienia,
To coś, co w szczęściu czy też biedzie
Jak cień z człowiekiem przez życie idzie3.

Imię jest zatem immanentną częścią ludzkiego życia, uwypuklającą odrębność
i indywidualność każdego człowieka. Tę właściwość dodatkowo podkreśla fakt, że
imiona funkcjonują jako oddzielna grupa wyrazów. Wprawdzie większość z nich pochodzi od nazw pospolitych, ale pierwotne źródłosłowy są już w większości nieczytelne. Istnieje jednak grupa imion, które mają brzmienie identyczne jak nazwy pospolite będące gatunkowymi określeniami roślin. To właśnie one będą tematem niniejszej
pracy. Omówię w niej szczegółowo sześć imion żeńskich: Jagoda, Kalina, Malina,
Melisa, Róża i Ruta. Nie uwzględniłam imion bezpośrednio związanych z nazwami
roślin, typu Liliana, Narcyza czy Malwina. Choć jednoznacznie kojarzą się one z rośliną, stanowią oddzielną jednostkę wyrazową, która nie jest identyczna z nazwą gatunkową, tak jak w omawianych przeze mnie przykładach. Analizowane imiona nie
wyczerpują zbioru imion roślinnych. W zestawie tym znajdują się jeszcze chociażby
1

2
3

Por. hasło imię własne w internetowej Encyklopedii PWN [on-line:] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/imie-wlasne;3914292.html [10.09.2015]; hasło imię w internetowym Słowniku języka polskiego
PWN, [on-line:] http://sjp.pwn.pl/sjp/imie;2465811.html [10.09.2015].
T. Milewski, Indoeuropejskie imiona osobowe, Wrocław 1969, s. 147.
L. J. Kern, W imieniu imienia, cyt. za: I. Marinković, Wielka księga imion, Wrocław 2004, s. 8.
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imiona takie jak Dalia, Hortensja czy Juta, oraz męskie: Narcyz, Hiacynt. Ograniczona objętość tego artykułu oraz duża marginalność tych imion skłoniła mnie jednak
do ich pominięcia w analizie.
W pierwszej części pracy omówię prawne uwarunkowania nadawania imion
w Polsce. Następnie zaprezentuję charakterystykę omawianych imion oraz wskażę na
popularność, jaką cieszyły się na przestrzeni lat. Spróbuję dotrzeć do etymologii zarówno imienia, jak i rośliny posiadającej identyczną nazwę, a następnie stwierdzić, czy
omawiane imiona faktycznie wzięły się od nazw ziół, owoców i kwiatów, czy też identyczne brzmienie to jedynie dzieło przypadku. Ostatnia część artykułu poświęcona zostanie omówieniu motywacji, jakie mogą pojawiać się przy nadawaniu dziewczynkom
imion będących nazwami roślin oraz przedstawieniu nasuwających się wniosków.
Imiona są wybierane dzieciom przez rodziców lub prawnych opiekunów. Zostają
wpisane do dokumentów, stając się elementem identyfikacji, i mogą być zmienione
tylko z istotnych powodów. Nadanie imienia jest oficjalnym aktem dokonywanym
przez osoby do tego upoważnione, to jest przez pracowników administracji publicznej, a w wielu przypadkach także przez instytucję kościelną w czasie obrzędu chrztu.
Kościół Katolicki nie posiada żadnych wytycznych co do tego jakim imieniem
dziecko nie może być ochrzczone. Kodeks Prawa Kanonicznego zastrzega jednak, że
„rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego
duchowi chrześcijańskiemu”4.
Nadawanie imion w Polsce reguluje obecnie Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego. Artykuł 59 tej ustawy brzmi następująco:
1. Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch
imion dla dziecka.
2. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie
zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.
3. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub
imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na
płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci5.
Dziecku można więc nadać każde imię, które nie jest nieprzyzwoite, ośmieszające
lub zdrobniałe. Jeszcze do niedawna niechętnie zgadzano się na nadawanie imion
zagranicznych, zwłaszcza jeśli miały one swój odpowiednik w języku polskim, nowelizacja ustawy z 1 marca 2015 r. zliberalizowała jednak tę zasadę. Ostatecznie o tym
czy imię zostanie dziecku nadane decyduje kierownik urzędu stanu cywilnego. Ma
on do pomocy Radę Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, do
której w razie wątpliwości może zwrócić się po opinię. Z usług Rady mogą też korzystać rodzice. Zalecenia dla urzędów oraz niektóre z ocen można znaleźć na stronie
internetowej Rady. Z imion omawianych w tym artykule upubliczniona jest jedynie

4
5
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Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 855.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, art. 59 (Dz.U. 2014, poz. 1741).
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opinia dotycząca imienia Malina. Wystawił ją w 2009 r. prof. dr hab. Walery Pisarek
i brzmiała ona następująco:
[…] jak czytam w „Zaleceniach dla urzędów stanu cywilnego dotyczących nadawania
imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej” Komisji Kultury
Języka Komitetu Językoznawstwa PAN: „Nie powinno się nadawać imion: a. pochodzących od wyrazów pospolitych, takich jak antena, bławatek, goździk, kąkol, sonata,
sonatina itp.”.
Do tej kategorii należy imię Malina. Związany cytowanymi „Zaleceniami”, nie mogę
mu wystawić dobrej opinii6.

Negatywna ocena odzwierciedla spory konserwatyzm, który cechuje RJP. Wszak
imię Malina istnieje w środowisku polskim od kilkudziesięciu lat i ugruntowało się
już w tradycji jako jeden z wyjątków, kiedy to nazwa własna pochodzi od wyrazu
pospolitego. Co więcej, znajduje się (razem z pozostałymi tu omawianymi) w oficjalnym wykazie imion, który zawierał pozycje aprobowane przez językoznawców
w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej7.
Ponieważ jednak ostateczna decyzja zależała i wciąż zależy od konkretnego urzędnika, zarówno od dawna aż do dzisiaj mamy do czynienia z nadawaniem imion
niezwykle oryginalnych, pochodzących z obcych języków i tworzących unikalne
konstrukcje językowe. Skala nadawania tego rodzaju imion jest wciąż minimalna
– mimo to przywołanie nawet kilku z nich w kontekście nazywania dziecka budzi
spore kontrowersje i oskarżenie o krzywdzenie go. Opierając się na danych zebranych
w Słowniku imion współcześnie w Polsce używanych z 1995 roku8 (zawierającym około
20 tysięcy pozycji), można wyliczyć, że 100 najczęstszych imion żeńskich i 100 męskich stanowi jedynie niecały procent wszystkich istniejących imion, ale liczba ich
nosicieli to prawie 96% całkowitej liczby użyć9.
Imię Jagoda, wbrew powszechnej opinii, nie wywodzi się od leśnego owocu, ale jest
wariantem imienia Jadwiga, pochodzącym najpewniej od zdrobnienia Jaga. W początkach XX wieku zaczęło być stosowane jako samodzielne imię10. Nie jest więc aż
tak „nowoczesne” jak mogłoby się wydawać, choć popularnością cieszy się dopiero
od 30 lat. W latach siedemdziesiątych nadano je w Polsce zaledwie 181 razy, w latach
osiemdziesiątych – już 3598!11 Od tego czasu popularność imienia nieprzerwanie
rośnie. W latach 2005‒2010 urodziło się w Polsce 6559 Jagód. W roku ubiegłym,
6

7
8
9
10
11

Opinia o imieniu Malina na stronie Rady Języka Polskiego [on-line:] http://www.rjp.pan.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=1227:malina&catid=76:opinie-o-imionach&Itemid=58
[10.09.2015].
Por. „Język Polski” 1983, nr 1–2, ss. 73–84.
K. Rymut, Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Kraków 1995.
Por. M. Malec, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001, ss. 91‒92.
Por. J. Bubak, Księga naszych imion, Wrocław 1993, s. 150.
Por. K. Rymut, op. cit., s. 190.

95

Alicja Baczyńska, Dziewczyna jak malina – żeńskie imiona roślinnne w Polsce

imię to otrzymały 1572 dziewczynki, co dało 31. miejsce w klasyfikacji popularności
imion żeńskich12. Wyraz w kontekście botanicznym ma korzenie słowiańskie, pochodzi od agoda, które w rozwoju historycznym uzyskało dodatkowe j. Niektórzy językoznawcy dopatrują się związku z łacińskim słowem augere, czyli ‘wzrastać, powiększać
się’. Według tej koncepcji jagoda znaczyłoby więc ‘to, co wyrosło’13. Bez względu jednak na faktyczne źródła tej nazwy, nie ma ona wspólnych korzeni z imieniem Jagoda.
Można zastanawiać się wprawdzie, czy gdyby w słowniku nie funkcjonowało słowo
jagoda na określenie owocu, pojawiłby się pomysł akurat takiego spieszenia Jadwigi.
Nie dysponuję jednak materiałami, które pozwalałby na to pytanie odpowiedzieć.
Etymologia imienia Kalina nie jest jasna. Jedną z możliwości jest pochodzenie od
greckiego słowa kállimos, czyli poetyckiej formy przymiotnika ‘piękny’. Inną, od kálinos – ‘drewniany’14. Maria Malec wymienia imię Kalina, pisząc o imionach apotropeicznych, nadawanych przez Słowian. Imiona te miały pełnić funkcję ochronną,
zapewniając dzieciom bezpieczeństwo, poprzez przeniesienie na nie właściwości istot
ze świata przyrody. Niektóre drzewa i krzewy (jak dąb, jawor czy właśnie kalina),
miały bowiem odstraszać demony15. W tej interpretacji imię pochodzi więc bezpośrednio od rośliny.
Po raz pierwszy w źródłach imię Kalina pojawia się w średniowieczu, w roku 143416.
Oficjalne rejestry pozwalają nam jednak dokładniej prześledzić jego losy dopiero od
początku XX wieku. Do końca lat pięćdziesiątych było bardzo rzadkie, nadawane
średnio nie więcej niż dziesięć razy w roku. Potem jego popularność zaczęła powoli,
ale systematycznie wzrastać17. W roku 2014 imię to zostało nadane 611 dziewczynkom i uplasowało się na 57. miejscu w rankingu popularności imion żeńskich18.
Na temat pochodzenia słowa kalina jako nazwy krzewu istnieją różne tezy. Najbardziej prawdopodobna wydaje się jednak ta, która wywodzi je od kał, znaczącego dawniej ‘błoto, muł’, i kalić, czyli ‘brudzić błotem’. Ponieważ krzew ten występuje w środowisku wilgotnym, kalina mogło oznaczać roślinę rosnącą na terenie bagnistym19.
Ciekawa opowieść wyjaśniająca etymologię nazwy oraz podkreślająca związek
między kaliną-rośliną a Kaliną-kobietą pochodzi z obszaru Kielecczyzny:
12

13
14
15
16
17
18
19
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Dane publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych [on-line:]
https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/statystyki-imion-i-nazw
[10.09.2015]. W dalszej części artykułu odwołania do tego źródła będą opisane jako „Dane ze
strony internetowej MSW”.
Por. K. Długosz-Kurczabowa, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2005, ss. 196‒197.
Por. B. Kupis, Księga imion, Warszawa 1975, s. 130.
Por. M. Malec, Imię…, s. 74.
Por. M. Karpluk, Słowiańskie imiona kobiece, Wrocław 1961, s. 95.
Por. K. Rymut, op. cit., s. 211.
Dane ze strony internetowej MSW.
Por. F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 2, Kraków 1958, ss. 29‒31.
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Za czasów, kiedy to Chrystus Pan chodził z świętym Pietrem po świcie, żyła jedna niewiasta piękna, mająca twarz czerwoniuśką i okrągluśką niby róża. Żal było tej białogłowie, którą powszechnie nazywano Kaliną, że nie miała potomstwa, to też prosiła Boga
żeby jaki został po niej potomek, aby jej imię nie zginęło, kiedy zejdzie z tego świata.
Ulitował się pan Jezus na prośbami Kaliny, stworzył krzewinę z jagodami czerwoniuśkimi, podobnymi do jej twarzyczki i nazwał ją kalina na wszystkie wieki20.

Kalina to krzew popularny w polskiej kulturze ludowej. Uchodziła za symbol
skromności i dziewictwa, ale też młodości i piękna, dlatego była częstym składnikiem
ślubnych wianków. Wierzono, że jeśli dziewczyna umiera przed ślubem – zamienia
się w kalinę. Krzew ten miał też ponoć zdolność uspokajania miłosnych uniesień.
„Kwiat kaliny ułamany świeżo i przyłożony do serca rozkochanego i zbolałego, ma
cierpienie uspokajać” – brzmiała jedna z miłosnych recept21.
Imię Malina jest, zdaniem Józefa Bubaka, skrótem od imienia Magdalena, w formie
w jakiej występuje ono w językach bułgarskim, rosyjskim i rumuńskim, to jest Magdalina, ewentualnie w języku szwedzkim: Malin22. Bogdan Kupis twierdzi jednak, że
imię zostało zaczerpnięte bezpośrednio od nazwy popularnego w Polsce krzewu owocowego: „Słowiańskie imię żeńskie oznaczające tę, która jest czy też ma być słodka jak
malina”23. Tej tezy nie potwierdzają jednak opracowania autorek takich jak Maria
Malec czy Maria Karpluk, dotyczące imion słowiańskich. W podawanych przez nie
spisach i wykazach brak imienia Malina.
Imię Malina funkcjonuje na gruncie polskim stosunkowo od niedawna, bo od
lat sześćdziesiątych XX wieku. Od początku było bardzo rzadko nadawane. W latach
siedemdziesiątych otrzymało je 67 dziewczynek, w latach osiemdziesiątych – 10424.
Stan ten utrzymał się do dzisiaj. W roku 2014 zostało odnotowane jedynie 31 razy25.
Słowo jako nazwa owocu ma – zdaniem etymologów – pochodzenie słowiańskie,
choć jego dokładny źródłosłów nie jest wyjaśniony. O ile morfem -ina jest częsty
w nazwach roślin, nie wiadomo dokładnie skąd rdzeń mal-26.
Malinowy krzew był inspiracją dla wielu artystów. Kłosiewiczowie w swojej
książce na temat przyrody w polskiej tradycji wyróżniają trzy podstawowe wątki w związane z malinami. Pierwszy to „dziewczyna jak malina”, zwrot obecny
w licznych w piosenkach i przyśpiewkach, drugi: para kochanków karmiących się
malinami (W malinowym chruśniaku Bolesława Leśmiana, Laura i Filon Franciszka Karpińskiego, Świtezianka Adama Mickiewicza) i trzeci: zawody w zbieraniu
20
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E. Szot-Radziszewska, Sekrety ziół, Warszawa 2005, s. 112.
Por. B. Kuźnicka, M. Dziak, Zioła i ich zastosowanie. Historia i współczesność, Warszawa 1988, ss. 76‒77.
Por. J. Bubak, op. cit., s. 211.
B. Kupis, op. cit., s. 166.
Por. K. Rymut, op. cit., s. 262.
Dane ze strony internetowej MSW.
Por. K. Długosz-Kurczabowa, op. cit., s. 315.
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malin – motyw znany głównie z Balladyny Juliusza Słowackiego, ale obecny też
w ludowych baśniach27.
Pierwotne znaczenie imienia Melisa, łączy się z greckim wyrazem melissa, oznaczającym pszczołę miodną. Bubak sugeruje, że miało ono konotować takie cechy, jak pilność, pracowitość i słodycz28. Pierwsze pojedyncze nadania przypadają na lata osiemdziesiąte i od tego czasu imię nie upowszechniło się znacząco29. W roku ubiegłym
urodziło się jedynie jedenaście dziewczynek, które otrzymały takie imię30. Forma
Melissa również jest notowana na przestrzeni lat, ale są to nadania niezwykle rzadkie
(w latach 1900‒1994 jedynie czterokrotne)31.
Mitologia grecka zna kilka bohaterek o tym imieniu. Jedna z nich była kapłanką Demeter, która została wtajemniczona przez boginię w święte misteria. Sąsiadki
Melissy domagały się od niej wyjawienia boskich tajemnic, a gdy ta odmówiła, rozszarpały ją z wściekłości. Demeter ukarała morderczynie zarazą, a z kawałków ciała
Melissy stworzyła pszczoły32. Imię Melissa miała nosić też córka króla Krety, panującego w czasach pierwszych bogów. To właśnie jej i jej siostrze Amaltei Rea powierzyła
wychowanie małego Zeusa, ukrytego w jaskini przed Kronosem33.
Jest to o tyle interesujące, że popularne zioło, melisa lekarska, znana jest ze swoich miododajnych właściwości – zalecało się ją sadzić w pobliżu pasiek. Wierzono
też, że liście melisy przyłożone na miejsce użądlenia pszczoły likwidują obrzęk i swędzenie34. Bez wątpienia istnieje więc etymologiczny związek między nazwą rośliny
a imieniem, choć zagadką pozostaje, która z nazw pojawiła się jako pierwsza.
Róża to bez wątpienia najsilniej zakorzenione w świadomości Polaków imię z grupy roślinnych. Jest jedynym wśród omawianych przypadkiem, gdzie bez wątpienia
można stwierdzić, że pochodzi bezpośrednio od nazwy rośliny, to jest od łacińskiego
rosa35. W takiej formie (a także w postaci Roza, Rosam i Rosae) nadawano je już
w epoce średniopolskiej, między XVI a XVIII wiekiem36. W XIX wieku popularne
było zwłaszcza na wsiach, w formie Rózia. Ukuto nawet przysłowia: „Każda Rózia
znajdzie Józia” albo „Póty dobra Rózia, póki młoda buzia”37.
27
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Por. S. i O. Kłosiewicz, Przyroda w polskiej tradycji, Warszawa 2011, ss. 50‒51.
Por. J. Bubak, op. cit., s. 226.
Por. K. Rymut, op. cit., s. 279.
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Stosunkowo dużą powszechność imię zyskało w Polsce w latach trzydziestych,
i przez następne trzydzieści lat utrzymywało się na poziomie około 500 nadań rocznie. W latach sześćdziesiątych popularność imienia zaczęła spadać38. Od kilkunastu
lat można obserwować jednak jego renesans. W roku 2005 rodzice wybrali je dla
swoich córek 221 razy, w 2010 – 320, a w 2014 – 401 razy, co dało Róży 70. pozycję
w klasyfikacji popularności imion żeńskich39.
Róża jako kwiat jest w kulturze europejskiej wartościowana niezwykle pozytywnie i trudno się dziwić, że tego typu skojarzeniami chciano obejmować też dziewczęta. W starożytności był to kwiat poświęcony najpiękniejszej z bogiń, Afrodycie i jako
taki oznaczał miłość i płodność. W chrześcijaństwie róża symbolizuje przelaną krew
Chrystusa, oraz Bożą miłość, jest także atrybutem maryjnym. Dziś kultura popularna używa róży jako znaku piękna i miłości40.
Ruta to imię pochodne od Rut, które pojawia się w Starym Testamencie, a pochodzi
z języka hebrajskiego, od słowa r’ut, oznaczającego przyjaciółkę, wierną towarzyszkę41. Znaczenie to ma ścisły związek z życiem biblijnej niewiasty, opisanym w czterorozdziałowej Księdze Rut. Po śmierci męża kobieta towarzyszy swojej teściowej
w podróży do Betlejem, opiekując się nią i słuchając jej rad, które ostatecznie prowadzą do ocalenia rodziny, zawarcia związku małżeńskiego i dania początku rodowi
Dawida42. W Biblii bowiem imię ma za zadanie wyrażać kwintesencję danej osoby
i jej życiowe powołanie43.
Jako imię biblijne jest rozpowszechnione praktycznie w całym judeochrześcijańskim świecie, występując przede wszystkim w formie Ruth. Na obszarze Polski nigdy
nie było jednak popularne. Od początku XX wieku liczba nadań delikatnie rosła, by
osiągnąć apogeum w latach trzydziestych (1108 nadań w ciągu tego dziesięciolecia).
Potem zaczęła regularnie spadać, a od lat siedemdziesiątych notuje pojedyncze nadania w skali roku44. Według danych MSW, w roku 2014 nie nazwano tak ani jednego
dziecka45. W spisach imion pojawiają się też wersje Rut lub Ruth, nadania takich
wersji imienia mają jednak charakter incydentalny.
Biorąc pod uwagę źródłosłów imienia, można stwierdzić, że Ruta to forma oryginalnego Rut spolszczona poprzez dodanie na końcu litery a właściwej imionom
żeńskim w języku polskim. Taką spolszczoną formę zalecała niegdyś Komisja Kultury
Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, wydająca opinie w sprawie imion, twierdząc,
że forma Rut jest „niezgodna z polskim wyznacznikiem morfologicznym żeńsko38
39
40
41
42
43
44
45

Por. K. Rymut, op. cit., s. 346.
Dane ze strony internetowej MSW.
Por. Leksykon symboli, oprac. M. Oesterreicher-Mollwo, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1992, ss. 137‒138.
Por. J. Bubak, op. cit., s. 271.
Por. Rt 1‒4.
Por. H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1995, s. 18.
Por. K. Rymut, op. cit., s. 348.
Dane ze strony internetowej MSW.
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ści”46. Obecnie Rada Języka Polskiego nie jest już tak restrykcyjna. W Zaleceniach
dla urzędów stanu cywilnego… czytamy: „Są jednak utrwalone w tradycji kulturalnej
lub literackiej imiona kobiece zakończone na spółgłoskę lub samogłoskę inną niż
-a, które – wbrew ogólnej zasadzie – można nadawać dziewczynkom, np. Beatrycze,
Noemi, Karmen, Rut”47.
Nazwa ruta dotycząca obiektu ze świata roślinnego pochodzić ma od starogreckiego wyrażenia ruo, czyli ‘zachowuję’, co wiązać miało się ze stosowaniem jej w celu
zachowania zdrowia. W źródłach antycznych pojawia się też nazwa rhyte, pochodzącą
od rhyestai – ‘ocalać’48. Widzimy więc, że źródłosłowy imienia i rośliny są kompletnie inne, a identyczność ich brzmienia jest dziełem przypadku.
Poczesne miejsce zajmuje ruta w polskiej kulturze ludowej. W średniowieczu
uważano, że zapach ruty działa na kobiety podniecająco, stąd zwyczaj robienia rucianych wianków dla oblubienic i stała obecność tej rośliny w obrzędach weselnych49.
O pannach, które długo nie wychodziły za mąż, mówiło się że rutkę sieją – to znaczy
nieustannie czynią przygotowania do włożenia na głowę ślubnego wianka50. W ludowej twórczości ruta jest natomiast jednym z symboli kobiecej seksualności. „Czy
wolisz, panie Janie, mój wianek ruciany, czy Zosi dukatami worek nadziewany?” –
brzmi popularna rymowanka51.
W czasach słowiańskich imię zawierało w sobie życzenie, wróżbę dla dziecka – miało być dla niego jak błogosławieństwo, które będzie towarzyszyć mu przez całe życie, determinować jego los. Wierzono wówczas, że dobre imię ma moc przyciągania
szczęścia i odpychania niepowodzeń. Stąd typowe dwuczłonowe imiona słowiańskie
typu Mścisław (‘niech będzie sławny z zemsty nad wrogiem’) czy Dobromiła (‘niech
będzie dobra i miła’)52.
W wiekach późniejszych, gdy Polska weszła w sferę wpływów cywilizacji chrześcijańskiej, nadawać zaczęto imiona konotowane religijnie. Pochodziły z obcych języków, ich pierwotne znaczenie nie było więc znane, ale niosły ze sobą odniesienia do
konkretnych świętych. Przenosiły więc na dziecko ich przymioty oraz zapewniały ich
opiekę i wstawiennictwo u Boga53.
46
47

48
49
50
51
52
53

M. Malec, O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność, Kraków 1996, s. 34.
Zalecenia dla urzędów stanu cywilnego dotyczące nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego
i narodowości polskiej, „Komunikaty Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN” 1996,
nr 1 [on-line:] http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=611&Itemid=58 [10.09.2015].
Por. M. Kawałko, op. cit., s. 376.
Por. B. Kuźnicka, M. Dziak, op. cit., s. 147.
Por. S. i O. Kłosiewicz, op. cit., s. 193.
Por. J. Szczypka, Kalendarz polski, Warszawa 1979, s. 159.
Por. M. Malec, O imionach i nazwiskach..., s. 8.
Por. ibidem, s. 25.
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Obecnie tego typu myślenie magiczne wydaje się należeć już do przeszłości. Ale czy
na pewno? Na rynku wydawniczym w Polsce roi się od publikacji typu Księga imion,
Leksykon imion, Imię dla twojego dziecka. Podobną mnogość tego tematu odnaleźć
można w Internecie. Źródła te podają podstawowe informacje, takie jak daty imienin,
nazwiska słynnych osób noszących dane imię oraz etymologię, najwięcej miejsca zajmują tam jednak charakterystyki osób noszących dane imię. Niektóre wydawnictwa
podają nawet rzekomo pasujące do imienia zawody, znaki zodiaku czy kolory. Tego
typu publikacje są oczywistym pokłosiem myślenia o imieniu jako o zaklęciu – konkretne imię ma zapewnić konkretne cechy osobowości i konkretne wybory życiowe54.
Współczesne motywacje w doborze imion omawia Jan Grzenia. Prócz estetyki
imienia, tradycji rodzinnej i oryginalności, wymienia funkcjonalność imienia, związane z nim wartości, wzorce osobowe (świętych patronów lub sławnych imienników),
modę imienniczą oraz imię przypadające w kalendarzu na dzień narodzin55. Mając te
argumenty w pamięci, zastanówmy się, co może motywować rodziców do nadawania
omawianych przeze mnie imion tożsamych brzmieniowo z nazwami roślin.
Estetyka, czyli fakt podobania się danego imienia, jest oczywiście kwestią względną. Z analizy Grzeni wynika jednak, że Polacy preferują imiona zawierające głoski
dźwięczne i miękkie oraz te z dużą ilością samogłosek. Zarówno Jagoda czy Malina,
jak i Róża, spełniają te warunki. Pozostałe zawierają w sobie wprawdzie spółgłoski
bezdźwięczne i twarde (t, k, s), w zestawieniu z pozostałymi głoskami wydaje się to
jednak nie mieć tak dużego znaczenia, a brzmienie wszystkich można określić jako
raczej przyjemne dla ucha.
Tradycja rodzinna w nadawaniu imion również jest sprawą indywidualną. Biorąc
jednak pod uwagę, że imiona, które omawiam są stosunkowo nowe oraz stosunkowo
rzadkie, jest mało prawdopodobne, by rodzice nadawali je dla uczczenia przodków.
Wyjątkiem może być imię Róża, które dość dużo nadań miało w czasach najstarszego
obecnie pokolenia, a więc z największym prawdopodobieństwem może się pojawiać
jako imię „po prababci”.
Oryginalność wydaje się najważniejszym z powodów dla których dziewczynki
otrzymują imiona typu Malina czy Melisa. Wyróżniają one dziecko ze względu nie
tylko na niewielką liczbę tak nazwanych osób, ale także – na jego symboliczne konotacje, czyli oczywiste skojarzenia ze światem roślinnym. Unikalność imienia z pewnością ma swoje zalety, ale też i wady. Osoba o nietypowym imieniu czuje się w pewnym sensie wyjątkowa, nie mając w swoim otoczeniu identycznie nazwanych osób,
wyróżnia się tym, jest charakterystyczna i łatwo zapamiętywana. Z pewnością jednak
takie wybijanie się ponad przeciętność dla niektórych osób jest obciążeniem, a ciągła
konieczność tłumaczenia się ze swojego imienia może stać się męcząca. Tym częstsze
może być to w wypadku imion, które budzą skojarzenia z kwiatami czy owocami.
54

55

Ciekawe może być porównanie charakterystyk danego imienia zawartych w różnych publikacjach.
Nierzadko pod tym samym imieniem kryją się zupełnie inne opisy charakterologiczne, co wskazuje
na fakt, że nie są one tworzone w oparciu o żadne obiektywne dane.
J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 10‒18.
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Skojarzenia te mogą być jednak traktowane jako pewien rodzaj wartości, które niesie
ze sobą imię i które chce się utrwalić.
W przypadku imion oryginalnych pojawia się też problem ich funkcjonalności.
Choć omawiane przeze mnie przypadki stosują się do zasad pisowni polskiej, ich osobliwość może powodować trudności w komunikacji społecznej. Plusem jest fakt, że
wszystkie posiadają dość zręczne zdrobnienia. Tego typu imiona nie będą jednak pasować do nazwisk odrzeczowych, z którymi mogłyby tworzyć groteskową kompozycję.
Kwalifikując omawiane imiona do grypy oryginalnych, trudno stwierdzać, że są
jednocześnie modne. A jednak wydaje się, że imię Jagoda w ostatnich latach powoli
właśnie takie się staje. Świadczy o tym fakt coraz większej liczby jego nadań, a co za
tym idzie: społecznej akceptacji. Zapewne nie wszyscy rodzice wybierają dla dziecka
popularne imiona dlatego, że są one modne. Jednak fakt ich powszechności sprawia,
że oswajają się z nimi, budują pozytywne skojarzenia i zaczynają darzyć sympatią, to
zaś powoduje, że chcą obdarzyć nimi swoje dzieci.
Ze względu na rzadkość występowania nie ma też zbyt wielkiej liczby imienniczek, które mogłyby rozpowszechnić imię na szeroką skalę i sprawić, by zechciano je
nadawać na ich cześć. Z wymienionych imion tylko jedno posiada świętą patronkę:
święta Róża to ascetka i mistyczka, żyjąca na przełomie XVI i XVII wieku w Peru.
Młodo wstąpiła do zakonu dominikanek, gdzie poświęciła się pomocy biednym
i chorym. Już za życia cieszyła się sławą świętej, została kanonizowana w roku 1671
i uczyniona patronką Ameryki Południowej56. Religijne konotacje ma też imię Ruta,
ale świat chrześcijański nie nadał jej charakteru patronki.
Wśród autorytetów świeckich, które mogłyby motywować do nazwania córki roślinnym imieniem, wymienić trzeba Kalinę Jędrusik – aktorkę, piosenkarkę i artystkę
kabaretową, która w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych cieszyła się w Polsce statutem gwiazdy i mianem symbolu seksu. W świecie polityki zaistniały Róża
Luksemburg i Róża Thun. Główna bohaterka Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej to
Róża Żabczyńska. Imię Jagoda nosiła jedna z głównych postaci popularnego w latach
siedemdziesiątych serialu Czterdziestolatek.
Powyższy tekst pokazuje, że analizowane przeze mnie imiona, choć posiadają wspólną cechę, jaką jest brzmienie identyczne z nazwą obiektów ze świata flory, są w wielu
kwestiach zróżnicowane. Mają różny czas istnienia, pochodzenie, odwołania w kulturze, poziom popularności. Choć każde z nich kojarzy się z określoną rośliną, nie
każde od roślinny pochodzi.
W pracach onomastycznych omawiane są przede wszystkim imiona najbardziej
znane i najczęściej nadawane. Te rzadsze cieszą się o wiele mniejszym zainteresowaniem badaczy. Sądzę, że warto to zmienić i przeprowadzić szerzej zakrojone badania
na temat fenomenu imion oryginalnych.

56

Por. H. Fros, F. Sowa, op. cit., s. 471.
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Summary
Girl like raspberry – female floral names in Poland
The article describes in details the six Polish female names that sound the same as
the names of plants. The origin of the names have been collated with the etymology
of the names of plants, in order to answer the question about common language sources. The article presents the popularity of these names over the years, and possible
motivations of giving them to children. It also describes legal conditions of naming
in Poland.

Alicja Fidowicz

Roślina, roślinka, warzywo –
metafora ableistyczna
w powieści „Wszystko jest możliwe”
Magdaleny Papuzińskiej.

Studia nad niepełnosprawnością a literatura
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przełom poststrukturalistyczny, mający miejsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, zaowocował licznymi dyskusjami na temat interpretacji dzieł
literackich oraz ich historii, prowadząc do wytworzenia nowych sposobów myślenia
o dziele literackim, jego kontekście i odbiorcy. Języki interpretacji, o których wspomina Anna Burzyńska w książce Anty-Teoria literatury, takie jak krytyka feministyczna
lub postkolonialna, wyrosły właśnie na gruncie zwrotu kulturowego lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku1. W niniejszym tekście przedstawiam
kolejną perspektywę interpretacyjną mieszczącą się w koncepcji zwrotu kulturowego,
która w ciągu ostatnich dziesięciu lat zaowocowała interesującymi pracami głównie
w krajach anglojęzycznych, mianowicie disability studies.
Wspomniane przeze mnie wyżej praktyki badawcze odnosiły się do takich kategorii, które są dane jednostce apriorycznie i mogą być przeżywane jedynie przez
nią samą, rzadko ulegając zmianie. Gdzie w takim ujęciu mieści się doświadczenie
niepełnosprawności?
Pytając o niepełnosprawność jako rodzaj doświadczenia, należy zastanowić się
nad jego charakterem. Z całą pewnością można stwierdzić, że niepełnosprawność
należy do kategorii, którą można określić jako doświadczenie uniwersalne. Uniwersalność można rozumieć w tym przypadku dwojako. Po pierwsze, wiąże się ono
z uniwersalnością doświadczenia ludzkiego, wspólnego dla wszystkich ludzi żyjących
w każdej epoce historycznej, pod każdą szerokością geograficzną, bez względu na ich
poglądy polityczne, religijne czy determinanty biologiczne. Po drugie, uniwersalność
oznacza również możliwość zaistnienia danego tematu wyrastającego z konkretnego doświadczenia w różnych rodzajach aktywności kulturalnej człowieka, włączając
w to literaturę. Uniwersalność danego tematu oznacza również, że jednostkowe lub
1

A. Burzyńska, Anty-Teoria literatury, Kraków 2006, s. 481.
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zbiorowe doświadczenie niekiedy zazębia się z innymi problemami podejmowanymi
przez filozofię, ideologie społeczne i polityczne, religię czy naukę.
Niepełnosprawność jest faktem, który może zostać stwierdzony przez lekarza
medycyny bądź odpowiedni organ państwowy, jak również być odczuwanym subiektywnie przez jednostkę. Prowokuje do stawiania pytań o istotę człowieczeństwa,
zwłaszcza w kontekście dziejów niepełnosprawności w różnych kulturach. Z pewnością należy ona do kategorii doświadczeń uniwersalnych, ponieważ może stać się
udziałem każdej jednostki, niezależnie od jej wieku, płci, orientacji seksualnej, przynależności etnicznej czy statusu społecznego.
Niepełnosprawność, będąc doświadczeniem uniwersalnym, jest jednocześnie potencjaln. Oznacza to, iż jest ona niezależna od czasu i choć może stać się udziałem
każdej jednostki, nie przydarza się wszystkim. Może mieć ona charakter czasowy lub
trwały2. Jest więc płynna, niekiedy sprzeczny wewnętrznie, zależy – jak stwierdzają
polscy socjolodzy i pedagodzy – od czynników kulturowych i historycznych. Jak
dowodzi Barbara Gąciarz:
Historyczne doświadczenie wskazuje, że typowe podejście do tej kategorii osób [niepełnosprawnych – przyp. A. F.] to podejście przedmiotowe, w którym to przedstawiciele
instytucji publicznych decydują o tym, jakie mają one potrzeby, jak je zaspokajać i jakie
rodzaje aktywności są dla nich dostępne i preferowane […]. Takie ukształtowanie relacji społeczeństwo – niepełnosprawni znajduje swój wyraz w terminie „społeczeństwo
wyłączające” (ang. disabling society), który wskazuje, że to reguły funkcjonowania społeczeństwa niejako wpędzają ludzi w niepełnosprawność wykluczając ich z uczestnictwa
w życiu społecznym […]. Zjawisku niepełnosprawności towarzyszy również kulturowa
interpretacja genezy zjawiska niepełnosprawności, jego sensu w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz tworzenie wzorów postaw wobec niepełnosprawności3.

Powyższy cytat wskazuje na to, w jaki sposób kształtowany jest dyskurs niepełnoprawności w kulturze, jednocześnie ujawniając przedmiot badań disability studies.
Tekstem założycielskim disability studies jest książka amerykańskiej psycholożki
Simi Linton zatytułowana Claiming Disability. Knowledge and Identity, opublikowana w 1998 roku. W ujęciu tej badaczki niepełnosprawność jest fenomenem społecznym, politycznym i kulturowym, w przeciwieństwie do proponowanych jeszcze
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na Zachodzie wizji niepełnosprawności jako zjawiska wyłącznie medycznego. Jej zdaniem takie ujęcie powoduje, iż studia
nad niepełnosprawnością mogą mieć liczne punkty styczne z innymi metodologiami
badawczymi, np. teoriami feministycznymi4. Według autorki wspomnianej powyżej
publikacji celem disability studies jest krytyczna refleksja nad niepełnosprawnością,
jej historycznym i społecznym kontekstem. Obejmują one relację między badaniami
2
3
4

Por. J. Sowa, F. Wojciechowski, Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, Rzeszów 2001, s. 21.
B. Gąciarz, Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji i państwa opiekuńczego do integracji
i aktywizacji społecznej, „Studia Socjologiczne” 2014, nr 2, ss. 21‒23.
Por. S. Linton, Claiming Disability. Knowledge and Identity, New York 1998, s. 2.
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w środowiskach akademickich i społecznym dyskursem o niepełnosprawności, dlatego mają charakter interdyscyplinarny. W swojej pracy Linton podejmuje również
kwestię interpretacji faktu niepełnoprawności w rozmaitych systemach symbolicznych, a także praktyk, które służą kontroli i marginalizacji osób niepełnoprawnych
w społeczeństwie5.
Z powyższych stwierdzeń wynika, że disability studies mogą być użyteczne również w odniesieniu do literaturoznawstwa. W kontekście nauk humanistycznych
i społecznych na gruncie polskim zainteresowanie studiami nad niepełnosprawnością jest widoczne do tej pory niemal wyłącznie wśród socjologów, historyków oraz
etnologów. Z prac dotyczących dziejów niepełnoprawności w Europie warto wymienić na przykład monografię Beaty Borowskiej-Beszty Niepełnoprawność w kontekstach
kulturowych i teoretycznych. Na uwagę zasługuje również fakt, iż cały numer 2/2014
„Studiów Socjologicznych” był poświęcony właśnie disability studies. Wśród prac polonistycznych bądź filologicznych w ogóle brak do tej pory publikacji zainspirowanych tą orientacją badawczą lub odnoszących się do niej wprost. Jednakże w dziejach
polskiej refleksji nad literaturą dla dzieci i młodzieży można zauważyć, iż zainteresowanie fenomenem niepełnosprawności w dziełach przeznaczonych dla dziecięcego
odbiorcy sięga lat osiemdziesiątych XX wieku. W roku 1985 ukazał się artykuł Krystyny Kuliczkowskiej Wśród bohaterów współczesnej prozy, nawiązujący w swojej treści
do sesji naukowo-literackiej zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Kongresu
IBBY 1978, kiedy zebrani badacze dyskutowali nad sposobami przedstawiania tak
zwanych trudnych tematów (w tym niepełnosprawności) w literaturze dziecięcej6.
W ostatnich latach można zauważyć wzrastającą liczbę publikacji dotyczących ściśle
tematu niepełnosprawności. Z najnowszych artykułów warto wymienić na przykład
pracę Anity Wolanin Odmieniec i jego postawy wobec świata w twórczości Doroty Terakowskiej, która została opublikowana w monografii zbiorowej Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, wydanej nakładem Wydawnictwa
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 2014. Podobna tematyka pojawiła się
również w artykule Krystyny Zabawy Ryzyko spotkania z Innym – niepełnosprawny we
współczesnej literaturze dla dzieci7.
W kontekście badań literaturoznawczych podejmowanych z perspektywy disability studies najbardziej interesującym podejściem byłoby stawianie pytań o kategorię normalności skontrastowaną z odstępstwem od niej, jakie stanowi fizjologiczne
uszkodzenie8. Ponadto warto zastanowić się nad językową konstrukcją niepełnoprawności jako zjawiska oraz konkretnych bohaterów, będących reprezentantami
5
6
7
8

Por. ibidem, s. 35.
Por. K. Kuliczkowska, Wśród bohaterów współczesnej prozy [w:] Wartości literatury dla dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, red. J. Papuzińska, B. Żukrowski, Warszawa–Poznań 1985, s. 108.
Por. K. Zabawa, Ryzyko spotkania z Innym – niepełnosprawny we współczesnej literaturze dla dzieci
[w:] Edukacja polonistyczna wobec Innego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2014, ss. 121‒142.
Por. B. Kowalska, A. Król, A. Migalska, M. Warat, Studia nad niepełnoprawnością a wyobraźnia
socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 2014, nr 2, s. 227.
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świata osób niepełnoprawnych, jak również nad ich relacjami z otoczeniem przedstawionym w dziele literackim.
W niniejszym artykule podejmuję krytyczną refleksję na temat uprzedmiotowienia osoby niepełnoprawnej w kulturze, skupiając się na sposobie, w jaki jest konstruowany obraz osoby z niepełnoprawnością sprzężoną w najnowszej polskiej epice dla
młodzieży. Wybieram w tym celu powieść Magdaleny Papuzińskiej Wszystko jest możliwe – ze względu na obecne w dziele przedstawienie relacji człowiek–roślina oraz fakt
porównania osoby z niepełnoprawnością do abstrakcyjnego konstruktu rośliny jako
metafory unieruchomienia. Byłoby to więc spojrzenie na współczesną polską prozę
młodzieżową z perspektywy disability studies, posługujące się studium przypadku,
jak również próba refleksji nad sposobem językowego oraz społecznego wykluczenia
osoby niepełnoprawnej poprzez użycie metafory rośliny.
Inność oswojona? Niepełnoprawność
jako forma niebytu
Narracja w powieści Magdaleny Papuzińskiej odbywa się z perspektywy Jasia, nazywanego przez członków swojej rodziny Żółwikiem. Narrator Wszystko jest możliwe
jest całkowicie sparaliżowanym trzynastolatkiem, posiadającym jedynie umiejętność
poruszania oczami, która relatywnie pozwala mu na komunikację z otoczeniem. Wspomniana przeze mnie relatywność oznacza fakt, iż poza matką Jasia nikt inny nie zna i nie
rozumie sposobu, w jaki niepełnoprawny bohater próbuje nawiązać kontakt ze światem.
Porównanie Jasia do rośliny jest wprost zastosowane przez jego własnego brata,
zyskując przy tym wymiar dehumanizujący:
Marianna wzięła butelkę, a Paweł przez lejek napełnił ją zupą, założył smoczek i wetknął mi w usta.
– Teraz go podlewam – powiedział. Marianna stała naprzeciwko mnie i patrzyła oczami
wielkimi jak spodki. Wydawało się, że robią się coraz większe.
– Ty żartujesz? – zapytała.
– Żartuję? Nie, chyba widzisz, że go podlewam. A potem wystawię go na dwór, żeby
nałapał trochę powietrza i lepiej rósł9.

Ableistyczny język brata narratora, wyrażający się poprzez określanie codziennych
czynności związanych z opieką nad niepełnoprawnym bohaterem w sposób zarezerwowany zwykle dla uprawy roślin, wzbudza zdecydowany sprzeciw w Mariannie:
– Wiesz – powiedziała powoli. – Ja mam dwa kaktusy. Gucia i Petronelę. One
nie mają uszu i pewnie nic nie rozumieją. Ale jak kiedyś wyjechałam i przez pół
roku były u mojej ciotki, to przestały rosnąć, chociaż ciotka je podlewała i dbała
o nie. A jak wróciłam, to znowu rosły i miałam wrażenie, że są zadowolone, że
wróciłam. One mnie lubią. Ja je też lubię. A ty? Lubisz swojego brata?10
9
10

M. Papuzińska, Wszystko jest możliwe, Łódź 2003, ss. 13–14.
Ibidem, s. 14.
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Wypowiedź Marianny ujawnia daleko posuniętą antropomorfizację roślin, które
znajdują się pod opieką dziewczynki. Obdarzenie ich przez bohaterkę emocjami
i możliwością współodczuwania nabiera w tym kontekście innego wymiaru, znacznie głębszego niż wyrażenie wiary w możliwość porozumienia człowieka z rośliną.
Z drugiej strony nie należy stawiać znaku równości między empatycznym podejściem bohaterki do karmionego przez brata Jasia a nadaniem mu ludzkiej podmiotowości. Konstrukcja niepełnoprawnego podmiotu obecna w dyskusji Marianny
z Pawłem i wyrażona w wypowiedzi dziewczynki nadal jest oparta na utożsamieniu
niepełnoprawności sprzężonej z byciem rośliną w ludzkim ciele – rośliną obdarzoną
możliwością percepcji. I właściwie tylko tym różniącą się od stojących na parapecie
kaktusów: ludzką formą organicznego funkcjonowania, biologiczną przynależnością
do gatunku Homo sapiens oraz możliwością, przynajmniej teoretyczną, rozumienia
komunikatów pochodzących z zewnątrz.
Aprioryczne założenie o posiadającej jedynie wegetatywny wymiar egzystencji
Jasia zostaje zaburzone przez ujawnienie jego samodzielnie nabytej zdolności, wykraczającej daleko poza to, co zostaje przypisane roślinom jako organizmom żywym:
Marianna odwinęła kolorowy papier. Trzymała na dłoni niewielką, płaską, brązową doniczkę. Spośród białych kamyczków sterczał w górę maleńki jak palec, kolczasty kaktusik.
– Widzisz? To jest dziecko Petroneli. Sama je wyhodowałam. Pierwszy raz. Przeczytałam w książce, że trzeba obciąć kawałek dużego kaktusa i włożyć do ziemi z piaskiem.
[…] A Petronela zakwitła, wiesz? To podobno rzadko się zdarza, żeby kaktusy kwitły
w domu. […]
Zamilkła i wydawało mi się, że posmutniała. Ale tylko na chwilę. Wzięła do ręki książkę.
– Pokażę ci, jak wygląda kwitnąca Petronela. Nie mogę jej przynieść, bo kwiaty opadną.
Ale tutaj jest zdjęcie. […]
Kucnęła przy wózku i pokazała mi otwartą książkę. […] „Lobivia rośnie na górskich
zboczach i w dolinach Andów, gdzie zimy są chłodne i suche, zaś lata bardzo deszczowe” – przeczytałem odruchowo podpis pod zdjęciem, a potem jeszcze kilka linijek
tekstu o lobivii, i przeniosłem wzrok na Mariannę.
Wpatrywała się we mnie z otwartą buzią.
– Ty... ty czytasz?! – szepnęła z niedowierzaniem. – Potrafisz czytać? Wydawała mi się przerażona, jakby zobaczyła potwora. Zasłoniła usta dłonią, książka
upadła na moje kolana. […] Dopiero wieczorem, leżąc w łóżku, zrozumiałem, co się
stało. Przedtem byłem dla niej czymś w rodzaju kaktusa11.

Ostatnie zdanie cytowanego fragmentu pozwala na objęcie refleksją stosunku
bohaterki do konkretnego rodzaju roślin, mianowicie kaktusów, w kontekście jej
zetknięcia się z osobą wyróżniającą się swoją niepełnoprawnością. Warto przy tym
zauważyć, że sposób, w jaki Marianna wypowiada się o swoich roślinach, jest pośrednim dowodem na to, że w polskiej kulturze kaktus nabrał zupełnie innego znaczenia
niż u przedstawicieli kultur zamieszkujących obszar pierwotnego geograficznego zasięgu kaktusowatych. Różne gatunki należące do tej rodziny pełniły bowiem istotne
funkcje gospodarcze dla rdzennych mieszkańców obu Ameryk, służąc im jako źródło
11

Ibidem, ss. 38–39.
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pożywienia oraz surowiec do tworzenia napojów alkoholowych12. Rośliny te znalazły
również swoje miejsce w indiańskiej mitologii i wierzeniach religijnych. Są one obecne także w innych tekstach kultury tego regionu, na przykład w heraldyce lub malarstwie. Stylizowane przedstawienie kaktusa należącego do gatunku Opuntia można
zauważyć w godle państwowym Meksyku13. Kaktusy zostały również uwiecznione na
płótnach dwudziestowiecznych malarzy pochodzących z Ameryki Łacińskiej. Jako
przykłady warto wymienić obrazy Fridy Kahlo, takie jak Moi dziadkowie, rodzice i ja
z 1936 roku, na którym kaktus pojawia się jako element tła14 oraz zaginiony Pitahayas, przedstawiający szkielet siedzący nad stosem owoców kaktusa pałkowatego15.
W przypadku ostatniego dzieła owoce kaktusa mają wyraźną symbolikę erotyczną:
André Breton, który równie szybko jak Frida dostrzegł seksualną naturę tego owocu,
rzekł: „Nigdy nie wyobrażałem sobie tego świata owoców, zawierającego taki cud jak
pitahaya, którego skręcony miąższ ma kolor różanych płatków, skórkę szarą i smakuje
jak pocałunek, będący połączeniem miłości i pożądania”16.

W kulturach europejskich właściwie zanikł symboliczny wymiar przywiezionych
przez konkwistadorów kolczastych sukulentów. W regionach o klimacie śródziemnomorskim krzewy opuncji zaczęły pełnić funkcję żywopłotów17, natomiast w Polsce
uprawa kaktusów jest traktowana wyłącznie jako jedna z wielu form spędzania wolnego czasu, co następująco opisywał Włodzimierz Seneta pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku: „Zamiłowanie do zbierania kaktusów, czyli jak to dawniej określano
kaktofilstwo, jest to hobby wcale nie gorsze od filatelistyki, filumenistyki czy zbierania guzików”18. Dokładnie taki stosunek do tych roślin przejawia bohaterka powieści
Papuzińskiej. Interesujący wydaje się przy tym fakt, iż Marianna podchodzi do niepełnoprawnego Jasia w ten sam sposób, w jaki traktuje uprawiane przez siebie kaktusy. Mimo wyrażenia sprzeciwu wobec dehumanizującego języka, jakim posługuje się
brat Żółwika, sama odnosi się do niego tak, jak do rośliny, nie uświadamiając sobie
tego mechanizmu. Jej reakcję na umiejętność czytania, którą posiada chłopak, można
interpretować jako lęk przed tym, co jest zdecydowanie odmienne od dotychczas
znanego sposobu funkcjonowania w rzeczywistości. Emocjonalny język Marianny,
stosowany przez nią do opisu jej zabiegów pielęgnacyjnych wobec kaktusów, właściwie niczym nie różni się od tego, w jaki sposób komunikuje się ona z Żółwikiem.
Dopiero odkrycie jego umiejętności czytania ujawnia ludzki wymiar egzystencji człowieka niepełnoprawnego, doświadczającego znacznej niepełnoprawności, wyklucza12
13
14
15
16
17
18

Por. W. Seneta, Kaktusy i inne sukulenty, Warszawa 1969, s. 17.
Por. W. H. Prescott, The History of The Conquest of Mexico, New York 1843, s. 12.
Por. H. Herrera, Frida. Życie i twórczość Fridy Kahlo, tłum. B. Cendrowska, Warszawa 2003, s. 18.
Por. ibidem, s. 191.
Ibidem.
Por. W. Seneta, op. cit., ss. 19–20.
Ibidem, s. 5.
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jącej zarówno możliwość poruszania się, jak również te sposoby komunikowania się,
które uznane są za normalne. Z pewnością jest to taki rodzaj niepełnoprawności,
która stawia pod znakiem zapytania to, co ogólnie jest przyjęte jako norma.
Z drugiej strony nie bez znaczenia wydaje się estetyczny wymiar relacji Marianny z jej roślinami. Są one dla niej przede wszystkim źródłem doznań estetycznych,
szczególnie wówczas, gdy jej starania przynoszą owoce w postaci kwiatów rzadkiej
odmiany lobivii. Egzotyczny charakter hodowanych przez nią roślin wzbudza emocje, podobnie jak inność Żółwika. W tym momencie powstaje jednak pytanie o to,
czy fascynacja innością lub egzotyką oznacza w tym wypadku szacunek i empatię.
Jaś wyczuwa, że Marianna traktuje go jak kolejną ciekawostkę, która wymaga opieki
podobnie jak roślina, ale w przeciwieństwie do niej nie zakwitnie ani nie odpłaci
swojemu opiekunowi w żaden inny sposób. Całkowicie sparaliżowany nastolatek jest
dla osób postronnych równie egzotyczny jak pochodzący z Ameryki Południowej
sukulent, jednak wskutek apriorycznie zakładanego braku korzyści z jego obecności
nie wzbudza innych uczuć poza swoistym lekceważeniem lub litością.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że w powieści Papuzińskiej jedynymi roślinami, na które w szczególny sposób zwracają uwagę bohaterowie, są właśnie
uprawiane w doniczce kaktusy. W narracji Żółwika rzadko pojawiają się rośliny występujące w przestrzeni otwartej, nieobjęte opieką ze strony człowieka. Należy do nich
rosnąca na osiedlowym skwerze akacja, ponieważ jest pod nią przenoszony w trakcie
spacerów z rodzeństwem i Marianną. Akacja w perspektywie niepełnoprawnego narratora jest niemym świadkiem chwil, w których jest on całkowicie zdany na pomoc
osób z zewnątrz: w chwili doświadczenia udaru słonecznego i wówczas, gdy członkowie miejscowego marginesu społecznego chronią go przed zamarznięciem. Krzew
akacji jest również tłem pierwszego spotkania Jasia z Marianną:
Tak spotkałem Mariannę z pucołowatą buzią. Siedziałem pod akacją i myślałem o niej.
Białe płatki spadały na moją głowę, na kolana i na trawnik wokół mnie. Cień akacji nie
dawał żadnej ochłody, było okropnie gorąco i całkiem pusto19.

W kontekście relacji Jasia i Marianny warto mieć na uwadze symbolikę akacji
w kilku różniących się między sobą systemach symbolicznych. Akacja była bowiem
znana i doceniana już w starożytności. W sztuce chrześcijańskiej symbolizowała duszę i nieśmiertelność20. Ponadto, akacja znalazła swoje miejsce w literaturze polskiej,
szczególnie w poezji okresu Młodej Polski, stając się jednym z symboli rodzącej się
miłości21. Z perspektywy całości powieści Papuzińskiej oraz cytowanego fragmentu,
opisującego pierwsze spotkanie Żółwika i Marianny, ostatni z wymienionych wymiarów symbolicznych drzewa akacjowego wydaje się dość istotny i prawdopodobnie
najbardziej adekwatny.
19
20
21

M. Papuzińska, op. cit., s. 15.
Por. J. E. Cirlot, Dictionary of Symbols, tłum. J. Sage, London 2012, s. 59.
Por. B. Kuryłowicz, Semantyka nazw kwiatów w poezji Młodej Polski, Białystok 2012, s. 273.
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Rośliny znane bohaterom Wszystko jest możliwe ze środowiska lokalnego, a więc
z niejako oswojonej przez nich przestrzeni, pełnią funkcję tła, na którym rozgrywają
się ich osobiste dramaty. Akacja, mimo pozaeuropejskiego pochodzenia, jest gatunkiem znanym wszystkim bohaterom Papuzińskiej z osiedlowego podwórka, a więc
obecny w przestrzeni opanowanej, znanej i niegroźnej. Inaczej prezentuje się w tym
kontekście percepcja gatunku egzotycznego, jakim jest pochodząca z Ameryki Południowej lobivia. Trudno uznać również za przypadek fakt, iż to właśnie niepełnoprawny Żółwik wywołuje w osobach postronnych skojarzenia związane z kaktusem.
W kontekście jego relacji z osobami sprawnymi trudno nie oprzeć się wrażeniu, że
właśnie w ten sposób rodzeństwo i rówieśnicy postrzegają jego samego – jako pozbawioną samodzielnej podmiotowości jednostkę. Jawi im się on jako swego rodzaju
żywy kaktus, niewymagający wielu zabiegów ani uwagi. Jego inność, znacznie odbiegająca od tego, co jest im znane jako bezpośrednie doświadczenie, jest dla pozostałych bohaterów Papuzińskiej równie egzotyczna jak przedstawiciele południowoamerykańskiej flory. Linia podziału między tym, co obce, nieznane i odmienne, a tym, co
swojskie, obłaskawione i znajome, jest więc wyraźnie zarysowana, tworząc w świecie
bohaterów Wszystko jest możliwe napięcie, które narasta w momencie, gdy uświadamiają sobie oni człowieczeństwo osoby ze znaczną niepełnoprawnością.
Ableizm zawarty w metaforze
Ableizm, czyli pozbawione racjonalnych podstaw uprzedzenie skierowane przeciwko osobom niepełnoprawnym, przybiera różne oblicza. Według Simi Linton
ableizm można zdefiniować jako pogląd głoszący, iż zdolności i tożsamość jednostki
są zdeterminowane przez jej niepełnoprawność lub że osoby z różnymi rodzajami
niepełnoprawności jako grupa są kimś podrzędnym w stosunku do osób sprawnych22. Autorka prezentuje w tym kontekście wyrazy potoczne używane w amerykańskiej angielszczyźnie na określenie osób z różnymi rodzajami niepełnoprawności:
cripple (‘kaleka’), vegetable (‘warzywo’), dump (‘kulfon’), deformed (‘zdeformowany,
zniekształcony’), gimp (‘kulas’)23.
W odniesieniu do polszczyzny (a także literatury polskiej) można zaryzykować
stwierdzenie, że podobnie jak w języku angielskim metafora ableistyczna służy wartościowaniu konkretnych ludzi w zależności od tego, jaki rodzaj niepełnoprawności jest
udziałem ich doświadczenia. Szczególnie dotyczy to identycznego jak w potocznym
słownictwie anglojęzycznych Amerykanów wyrażenia „warzywo” (vegetable) w odniesieniu do osoby z niepełnoprawnością sprzężoną.
W przypadku powieści Magdaleny Papuzińskiej można jednak zauważyć, że
w żadnym z akapitów Wszystko jest możliwe nie padają takie wyrazy jak „roślina”,
„roślinka” czy „warzywo” w odniesieniu do narratora ze znaczną niepełnoprawnością.
Z drugiej strony, nie można oprzeć się wrażeniu, że pośrednio są one obecne w wypo22
23

Por. S. Linton, op. cit., s. 9.
Por. ibidem, s. 16 – tłumaczenia wyrażeń anglojęzycznych własne.
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wiedziach innych bohaterów. Używane przez nich sformułowania, kojarzone najczęściej z czynnościami zarezerwowanymi dla uprawy roślin, służą wyrażeniu niechęci
do opieki nad niepełnoprawnym członkiem rodziny. Dlatego bez przesady można
stwierdzić, że sposób, w jaki bohaterowie Papuzińskiej wyrażają swoje emocje związane z zetknięciem się z niepełnoprawnością Żółwika, można określić jako metaforę
ableistyczną, czyli pełniącą funkcję kulturowej dominacji wspólnoty osób sprawnych
nad Innym, którym jest człowiek ze znaczną niepełnoprawnością.
W związku z powyższymi obserwacjami można zastanowić się, w jakim stopniu
uzasadniona jest optymistyczna diagnoza Dariusza Galasińskiego na temat zmiany
językowego obrazu osób niepełnoprawnych w polszczyźnie XXI wieku:
To, jak mówimy, nie wynika z przepisów w podręcznikach gramatycznych, ale raczej
z naszego, nazwijmy to, poczucia językowego. Coraz częściej burzymy się przeciwko
„pederastom”, „żydzeniu” czy „kalekom”, a buntujemy się, bo zmienia się społeczeństwo, jego wartości i ideologie, a nie „system językowy”24.

Określenie „roślina” w odniesieniu do osób ze znaczną niepełnoprawnością bynajmniej nie ulega zanikowi. Ableizm przebija się w wypowiedziach bohaterów
Papuzińskiej nieustannie. Interesujące jest jednak to, że w przeciwieństwie do innych stosowanych w polszczyźnie upokarzających wyrażeń, metafora ableistyczna
w Wszystko jest możliwe nie wywodzi się z określeń odnoszących się do konkretnych
diagnoz medycznych25, lecz do tego, co w biologii jest nazywane królestwem roślin.
Wspomniany przez Galasińskiego sprzeciw wobec „żydzenia” czy „pederastów”
niekoniecznie oznacza, że rzeczywiście następuje istotna zmiana społecznego nastawienia do żydów czy homoseksualnych mężczyzn, przechodząca od dyskryminacji
do ich oswojenia lub akceptacji. Ta sama uwaga dotyczy również osób niepełnoprawnych, szczególnie tych z niepełnoprawnością sprzężoną – nieobecność słów deprecjonujących w dyskursie oficjalnym nie jest dowodem na zanik metafory ableistycznej
czy ableizmu w ogóle.
Przypadek Wszystko jest możliwe wskazuje na żywotność w języku metafory ableistycznej, która wprowadza podział między społecznościami osób sprawnych i tych
wyróżniających się swoją niepełnoprawnością, nawet jeśli upokarzające określenie nie
zostaje wypowiedziane wprost przez żadnego z bohaterów Papuzińskiej. Jest także
jednym z dowodów na to, że w określonych sytuacjach komunikacyjnych porównanie człowieka do rośliny – a nie do zwierzęcia lub przedmiotu – może być w równym
stopniu wyrażeniem władzy nad osobą należącą do środowiska mniejszościowego.

24
25

D. Galasiński, Osoby niepełnoprawne czy z niepełnoprawnością?, „Niepełnosprawność” 2013, nr 4, s. 3.
Por. S. Sadowska, Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych,
Toruń 2005, s. 48.
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Summary
The Plant, The Seedling, The Vegetable – The Ableist
Metaphor in “Wszystko jest możliwe” (“Everything
Is Possible”) by Magdalena Papuzińska
The article is an attempt to reflect on contemporary Polish children and youth
literature basing on the example of short novel Wszystko jest możliwe (Everything is
Possible) by Magdalena Papuzińska in the context of disability studies. The author
is focused on ableist metaphor and dehumanizing aspect of colloquial expressions
which describe disabled people. The most important of them is comparing a disabled
person to a plant. The example of narrator in the novel is also an excuse for deeper
reflection on change of cultural reception of a particular type of plants (cacti) in
European cultures.

Karolina Górniak, Katarzyna Kuchowicz

Motywy roślinne w „Anaglifach”
Krystyny Miłobędzkiej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydany w roku 1960 tom Anaglify to debiut jednej z najważniejszych postaci w polskiej poezji powojennej. Skromny objętościowo zbiór Krystyny Miłobędzkiej, który
liczy zaledwie 23 krótkie prozy poetyckie, okazał się wystąpieniem oryginalnym, zapowiadającym późniejsze dokonania autorki Po krzyku. Miłobędzka już w pierwszych
utworach proponuje czytelnikowi swoisty rodzaj kontemplacji świata poprzez język.
Ten ostatni jest u poetki skondensowany, eliptyczny i, jak chciałby Ezra Pound, „naładowany znaczeniem do ostatecznych granic”1. Interpretator stanąć musi zatem
w obliczu wyboru i niemożności ogarnięcia całego spektrum znaczeń ewokowanych
przez poezję Miłobędzkiej, a w przypadku Anaglifów jest to zadanie szczególnie trudne, ponieważ „[Anaglify – przyp. K. K., K. G.] są sugestią całości, której nie ma”2.
Celem artykułu, wbrew cytowanemu Adamowi Poprawie, jest próba całościowego
spojrzenia na tom, rozpoznanie, scharakteryzowanie i wydobycie jednego z ważniejszych trzonów tematycznych Anaglifów, jakim są motywy roślinne. Warto zaznaczyć,
iż problematyka roślinna nie została do tej pory należycie omówiona zarówno w kontekście debiutanckiego tomu Miłobędzkiej, jak i całej jej twórczości.
Generowana przez topikę flory problematyka to jedna z podstaw wizji świata
wyłaniająca się z tekstów Krystyny Miłobędzkiej. Wizja ta z jednej strony wpisuje się
w tendencje, ku którym skłaniała się poezja polska na przełomie lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych XX wieku, z drugiej zaś – z perspektywy dzisiejszego czytelnika –
okazuje się propozycją nader indywidualną. Jednocześnie Miłobędzka zabiera głos
w dyskusji na temat relacji człowieka z przyrodą, której wielowiekowa tradycja ma
źródła zarówno w filozofii greckiej, jak i w religiach Dalekiego Wschodu.
Biorąc pod uwagę realia twórcze epoki, śmiało można mówić o debiutanckim
tomie Miłobędzkiej w kontekście przemian polskiej poezji, które były konsekwencją
wydarzeń roku 1956. Zmierzch socrealizmu w sztuce i polityczna odwilż zaowoco1
2

E. Pound, ABC czytania, tłum. K. Biskupski [w:] Nowa krytyka. Antologia, red. Z. Łapiński, Warszawa 1983, s. 48.
A. Poprawa, Na początku było inne. Anaglify [w:] Miłobędzka wielokrotnie, red. P. Śliwiński, Poznań
2008, s. 100.
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wały silnym wśród poetów pragnieniem powrotu do konkretu, do rzeczywistości
percypowanej w codziennym doświadczeniu. Tę ostatnią postrzegano jako gwarant
zdolności człowieka do odróżniania prawdy od fałszu. Ewokacja zwyczajnych, „niepoetyckich”, dobrze znanych elementów rzeczywistości rozumiana była jako antidotum na zakłamany obraz świata, który proponował socrealizm3. Po 1956 roku na
literacką scenę wkracza nowa generacja, nazwana później pokoleniem „Współczesności”. Zaliczyć do tego grona można także urodzoną w 1932 roku Krystynę Miłobędzką. Jednym z najważniejszych wyróżników formacji był zwrot ku konkretowi4, który można zaobserwować również w Anaglifach. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby
debiut poetki rozpatrywać w świetle tak ważnych książek tamtych lat, jak Hermes,
pies i gwiazda Zbigniewa Herberta5 czy Obroty rzeczy Mirona Białoszewskiego6.
Poezję przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych cechuje wychylenie ku doświadczeniom zmysłowym, otwartość na świat widzialny we wszystkich jego aspektach, a także próba przyjęcia perspektywy bytów innych niż człowiek – tych, których nie dotyczą dylematy moralne czy pytanie o prawdę. Tego typu oczyszczenie
percepcji miało być próbą dotarcia do rzeczy samych w sobie. Zwrócenie uwagi na
jednostkowość i niepowtarzalność świata było także elementem protestu przeciwko
ujmowaniu człowieka wyłącznie jako elementu zbiorowości oraz podporządkowaniu
jego indywidualności potrzebom i racjom społeczeństwa komunistycznego. Strategię
obserwowania rzeczywistości z wielu różnych perspektyw można rozumieć po latach
jako reakcję na odgórnie przyjęty i jedynie słuszny porządek świata, panujący po
wschodniej stronie żelaznej kurtyny.
Poeci darzyli szczególnym zainteresowaniem byty, które – jak w otwierającym
Anaglify tekście Miłobędzkiej – „istnieją w sposób nie budzący wątpliwości” (1)7. Zalicza do nich poetka rośliny, ale również zwierzęta czy upersonifikowane przedmioty. Wśród innych głosów poetyckich dotyczących „powrotu do konkretu” w latach
sześćdziesiątych tom ten wyróżnia się specyficznym rodzajem postrzegania, a raczej
3

4

5
6

7

Ożywczy gest powrotu do rzeczywistości widziany był przez przedstawicieli drugiej strony jako
swoista zdrada prawdziwej „poetyckości”, o czym świadczy spór Juliana Przybosia z „turpistami”
i „nihilistami” – por. A. Skrendo, Dwaj nihiliści: Przyboś i Różewicz, „Słupskie Prace Filologiczne”
2004, nr 3, ss. 235‒241.
Por. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939‒1968, Warszawa 1998, ss. 140‒232; Z. Jarosiński,
Literatura lat 1945‒1975, Warszawa 1996, ss. 98‒100, 119‒121; J. Sławiński, Rzut oka na ewolucję
poezji polskiej w latach 1956‒1980 [w:] idem, Teksty i teksty, Warszawa 1990, ss. 95‒120.
Na zbieżności między Anaglifami a drugim tomem poetyckim Herberta zwrócił już uwagę Jacek
Gutorow (Glif [w:] Krystyna Miłobędzka. Wielogłos, red. J. Borowiec, Wrocław 2012, ss. 18‒19).
Por. K. Miłobędzka, Leśmian – Białoszewski – Karpowicz, „Czas Kultury” 1997, nr 1, ss. 5‒6. Twórczość Krystyny Miłobędzkiej oraz trzech wspomnianych poetów omawia także Elżbieta Winiecka
– por. E. Winiecka, Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka, Poznań
2012. Piotr Sobolczyk dokonał zestawienia poetyki Miłobędzkiej z twórczością Białoszewskiego –
por. P. Sobolczyk, Jaki lingwizm? Miłobędzka – Białoszewski, „Kresy” 2007, nr 1‒2, ss. 110‒116.
W artykule przyjęto numerację utworów zgodną z porządkiem tomu: od (1) do (23). Wszystkie cytaty
podawane za wydaniem: K. Miłobędzka, Zbierane, gubione 1960‒2010, Wrocław 2010, ss. 9‒31.
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poetyckiego badania rzeczywistości. Da się je określić jako perspektywę dziecięcą8,
ale można tu mówić również o określonej postawie filozoficznej, opartej na redukcji
fenomenologicznej i idei jedności wszystkich bytów.
Podejrzliwość wobec percepcji i sugestia poszukiwania istoty rzeczy zawarta została już w tytule, który jest udaną próbą metaforycznego przeniesienia pojęcia z dziedziny fotografii na obszar poezji9. Anaglif można uznać za określenie autorskiej
formy quasi-gatunkowej10. Interpretator staje przed koniecznością zdefiniowania
go jako gatunku poetyckiego i odniesienia terminu do wszystkich utworów tomu,
choć należy podkreślić roboczy i jednorazowy charakter tego efemerycznego quasi-gatunku, który nie doczekał się teoretycznego opracowania. Lektura tomu pozwala
określić anaglif jako krótką formę o charakterze prozy poetyckiej, będącą studium
wybranego elementu rzeczywistości (fenomenu, bytu) i ukierunkowaną na jego opis
– tak, jak jawi się w autorskiej świadomości. Najważniejszym chwytem poetyckiego
anaglifu jest ujęcie istoty opisywanego zjawiska poprzez nałożenie się dwóch perspektyw: spojrzenia na rzeczy takie, jakimi te się jawią, oraz refleksji poetyckiej. Nieprzystawalność dwóch wizji pozwala na dojrzenie pomiędzy nimi szczeliny, w której
uważny obserwator dostrzec może istotę.
Niewielka objętość tomu oraz spójność tematyczna, formalna i kompozycyjna
Anaglifów przemawiają za tym, by traktować zbiór Miłobędzkiej jako całość, nawet
jeśli powstała ona dopiero w trakcie późniejszej edycji tomu11. Utwory pozostawione
bez tytułów można uznać za zestaw anaglifów czy może raczej jeden anaglif – zbiór
poszczególnych warstw jakiegoś zunifikowanego wizerunku świata widzialnego.
Wszystkie obrazy, ujęte całościowo, dają złudzenie oglądania rzeczywistości takiej,
jaką jest ona naprawdę – a więc pełnić mają tę samą funkcję, co warstwy składające
się na obraz trójwymiarowy.
Na dwadzieścia trzy anaglify interesująca nas flora pojawia się aż w dziewięciu
utworach (1, 2, 3, 10, 12, 14, 15, 19, 22), a w sześciu element przyrody jest dominujący (2, 3, 10, 12, 14, 22). Chociaż obok tekstów roślinnych w Anaglifach znajdują
się także utwory poświęcone innym nie-ludzkim bytom, to wydaje się, że Miłobędz8
9

10

11

Por. P. Bogalecki, Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej, Warszawa 2011.
Anaglif to rodzaj rysunku lub fotografii stereoskopowej, dający złudzenie obrazu trójwymiarowego. Powstaje podczas oglądania (poprzez filtr w postaci okularów) dwóch przesuniętych względem siebie obrazów o różnych barwach. Por. hasło anaglif [w:] H. Latoś, 100 słów o fotografii, Warszawa 1976, s. 15.
Inwencja autorki w tej kwestii jest pokrewna tej, którą znamy z twórczości Tymoteusza Karpowicza (przyjaciela i jednego z mistrzów Miłobędzkiej), autora takich quasi-gatunków, jak paralaksa czy
wiersz-alfa. Z anaglifem w szczególny sposób koresponduje pierwszy z wymienionych gatunków Karpowicza, w którym nowa jakość znaczeniowa jest efektem nałożenia na siebie dwóch niewspółmiernych obrazów poetyckich. U Karpowicza są to teksty sprzed lat, które podlegają autorskiej reinterpretacji, zaś u Miłobędzkiej nałożone zostają dwie płaszczyzny: „ja” i „świat” – por. „Wiersza nie można
zapisać, bo trzeba by było zapisać wszechświat”. Z Krystyną Miłobędzką rozmawia Sergiusz Sterna-Wachowiak [w:] Krystyna Miłobędzka. Wielogłos, red. J. Borowiec, Wrocław 2012, ss. 599–611.
Przeciwnego zdania był Adam Poprawa – por. A. Poprawa, op. cit., s. 100 i n.

119

Karolina Górniak, Katarzyna Kuchowicz, Motywy roślinne w „Anaglifach”...

ka pozostaje w największym stopniu wrażliwa właśnie na świat roślin i ich szczególny,
pozornie oddalony od człowieczego rodzaj egzystencji12. Roślina interesuje poetkę
jako byt i istota, a nie jako literacki symbol. Flora nie jest zwykłym przedmiotem
poetyckiego namysłu, lecz wchodzi w rolę podmiotu, pełnoprawnego bohatera lirycznego. Nawet gdy autorka pochyla się nad konkretną rośliną, to zawsze ujmuje ją
jako przedstawiciela pewnej klasy bytów. Być może wynika to z chęci podkreślenia
faktu, że w świecie roślin rządzą reguły współistnienia i zbiorowego doświadczania,
które powinny obowiązywać także ludzi. Homo sapiens jednak nie jest wystarczająco
wrażliwy i empatyczny, aby dostrzec podobieństwo sytuacji egzystencjalnej człowieka i rośliny, dlatego domeną jego aktywności jest przemoc wobec innych istnień.
W utworach roślinnych, które znalazły się w Anaglifach, uderza właśnie krzywda,
jakiej doznaje przyroda pod wpływem działań człowieka:
Wyschnięty jaśmin wsypuje się do gorącej wody. Poparzone kwiaty starają się utrzymać
na powierzchni […]. Więc toną powoli, osiadają na dnie. (10)
Wchodzi się do wnętrza owocu, jednym rozcięciem odkrywa rzędy nasion i one jeszcze
żywe albo dopiero żywe widzą nóż w opuszczonej ręce. Potem same zostają w ciemności
ziemi. (22)

Postawę podmiotu lirycznego określić można jako badawczą, epistemiczną, ale też
przynoszącą cierpienie bytom, z którymi człowiek wchodzi w interakcje. Dobrą ilustracją tej tezy jest zapis poetycki13 numer 10 – wrzucany do wrzątku jaśmin doznaje
poparzeń i tonie. Jest to niezwykle czytelny chwyt antropomorfizacji, odsyłający do
idei podobieństwa wszystkich bytów, która pojawia się już u Parmenidesa14 i znajduje swoją kontynuację w filozofii nowożytnej15. Podobną wizję przyrody można
odnaleźć też w pismach Maurycego Maeterlincka, który w Inteligencji kwiatów stara
się udowodnić „pęd życia wegetatywnego ku światłu i świadomości”, jakim cechuje
się flora16. Chociaż belgijski dramaturg skupia się na aspektach przyrodoznawczych,
12
13

14

15

16

Por: „Jestem zawsze na pozycji stworzenia, które najmniej o rzeczywistości mogłoby powiedzieć” –
„Wiersza nie można zapisać, bo trzeba by było zapisać wszechświat”…, s. 601.
Tym terminem swoje utwory najchętniej określa Krystyna Miłobędzka – por. K. Kuczyńska-Koschany, Po krzyku, przed wierszem. O zapiskach poetyckich Krystyny Miłobędzkiej, „Polonistyka”
2008, nr 4, ss. 13‒17.
Jedność była tą z cech bytu, którą zauważył Parmenides. Uważał on, że „jedyną zatem prawdą jest
byt, który nie powstał, nie ginie, jest niezmienny, nieruchomy, równy, kulisty i jeden; wszystko inne
jest czczą nazwą” – G. Reale, Myśl starożytna, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2003, s. 55. Warto dodać,
że dopiero Zenon i Melissos podjęli szerzej te rozważania, a koncepcja Jedni pojawia się w myśli
jońskich filozofów przyrody i we wszystkich szkołach monistycznych. Substancjalna jedność bytu
sugeruje tożsamość jego istoty.
Sytuacja egzystencjalna i jedność istotowości bytów przywodzi na myśl koncepcję Wielkiego Łańcucha Bytów, którego intelektualne losy prześledził Arthur O. Lovejoy – por. A. Lovejoy, Wielki
łańcuch bytu, tłum. A. Przybysławski, Gdańsk 2009.
M. Maeterlinck, Inteligencja kwiatów, tłum. F. Mirandola, Lwów–Poznań 1922, s. 3.
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opisując szczegółowo sposoby rozsiewania zarodków, w jakich specjalizują się kwiaty,
to jednak podkreśla bytowanie roślin podobne do ludzkiego: „[…] idea piękna, radości życia, środki czarowania, oraz upodobania estetyczne kwiatów zbliżone są bardzo
do naszych”17. Pisma Maeterlincka pozostają w korespondencji z myślą Artura Schopenhauera, a w dalszej linii – Fryderyka Nietzschego. Obaj filozofowie inspirowali się
religiami Dalekiego Wschodu, w szczególności buddyzmem, skąd zaczerpnęli idee
palingenezy oraz hylozoizmu obecne w myśli Belga.
Przypisywanie zdolności duchowych całej materii, a więc także przyrodzie, pojawia się w utworach Miłobędzkiej w mocno przetworzonej wersji. Poetka próbuje nie
tyle pokazać życiodajną siłę tkwiącą w naturze, co odnaleźć pierwiastek wspólny dla
ludzi i roślin. W przeciwieństwie do Maeterlincka autorka Anaglifów unika porównań przyrody do ludzi, raczej dokonuje przeniesienia na całą przyrodę cech i stanów
postrzeganych jako charakterystyczne dla człowieka.
Niezwykle ważne jest, że odkrycie pulsującego w roślinach życia, tak analogicznego do ludzkiego („nasiona żywe widzą”), budzi w podmiocie przerażenie – rozcinająca owoc ręka wdziera się weń gwałtem i chociaż obraz noża wzmacnia przekaz, to
dłoń jest już opuszczona (22), nakryta w momencie, który jednocześnie jest zbrodnią i poznaniem, co przywodzi na myśl Księgę Rodzaju i biblijne zerwanie owocu
z Drzewa Poznania. Motyw cierpienia zadawanego roślinom przez człowieka pojawia
się także w zapisie poetyckim numer 2 – przerażone kaktusy mają zostać pozbawione
kolców. Chociaż zabieg ma „sprawiać ulgę”, to niechybnie zmusza, by „wymyślić im
[kaktusom – przyp. K. K., K. G.] nową nazwę botaniczną” i jest rodzajem przemocy
stosowanej wobec roślin. Nowa nazwa otwiera szeroki kontekst pytań o istotę kaktusa, ale także skłania do refleksji nad materią języka i jego przystawaniem do rzeczywistości. Próba rozstrzygnięcia korelacji między denotatem a denotacją ma w filozofii
niezwykle długą tradycję. Szczególną uwagę zwraca średniowieczny spór o uniwersalia i zwrot językowy, jaki nastąpił w XX wieku. Wydaje się jednak, że Miłobędzka nie
stawia pytań filozoficznych sensu stricto, raczej pozostaje w obrębie kodu świadomości
potocznej, który Andrzej Stoff przypisuje właśnie motywice roślinnej18. Bo chociaż
gest ponownego nazywania może być postrzegany jako zmiana rdzenia egzystencji,
to wydaje się, że zmiana fizyczna nie ma dla poetki znaczenia innego niż umowne,
o czym przekonuje sytuacja liryczna naszkicowana w utworze numer 3:
Dopóki róża jest kwiatem, najważniejsze są powierzchnie: róża czerwona, aksamitna,
pulsująca ciemnymi żyłkami. Potem najważniejszy staje się zapach. Dzięki niemu można ocalać od śmierci całe pola róż […]. (3)

Zastosowany w tym zapisie poetyckim chwyt synekdochy i przedstawienie zapachu róży jako całego kwiatu ociera się zarówno o wątek zadawania cierpienia, jak
17
18

Ibidem, ss. 70‒71.
Por. A. Stoff, Problematyka teoretyczna funkcjonowania motywów roślinnych w utworach literackich
[w:] Literacka symbolika roślin, red. A. Martuszewska, Gdańsk 1997, ss. 9‒22.
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i o pytania o istotę. Ocalenie, którego dokonuje się, gromadząc róże „w aluminiowych
bańkach” (3) jest pozorne, wymaga bowiem zerwania i przetworzenia kwiatu. Zgodnie
z rytmem wegetacji jest to sztuczne podtrzymywanie życia, które nie licuje z prawdziwym bytowaniem, a co więcej: jest wbrew naturze, wyznaczającej czas wzrostu i umierania. Mimo wszystko to jednak zapach, z natury bardziej efemeryczny niż sam kwiat,
okazuje się trwalszy i skutecznie zastępuje różę, nawet w fizycznym jej kształcie.
Ani nazwa, ani materia jako takie nie mają w Anaglifach większego znaczenia.
W tomie nieustannie poszukuje się istoty, pierwiastka życia, które jest udziałem
przyrody zarówno ożywionej, jak i nieożywionej. Rośliny w debiutanckim tomie
Miłobędzkiej nie tylko egzystują na wzór człowieczy, ale także obdarzone są cechami
i uczuciami typowo ludzkimi. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to rodzaj
hylozoistycznego monizmu, jaki zdaniem Jerzego Kwiatkowskiego można dostrzec
w utworach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej19. Podobne wątki można dostrzec
także w otwierającej Anaglify prozie poetyckiej – obraz szyby i kreślenia na niej wzorów pojawia się u Jasnorzewskiej w Seansie szyb z tomu Profil Białej Damy oraz Szkicowniku poetyckim20. Obie artystki sięgają po motyw szyby jako płaszczyzny dzielącej światy. Za każdym razem warunki atmosferyczne umożliwiają malowanie na
szkle, a wśród rysunków można odnaleźć rośliny. Jasnorzewska skłania się jednak
ku palingenezie21, podczas gdy Miłobędzka poszukuje analogii między człowiekiem
a rośliną. W tym celu została wyeksponowana przez autorkę Anaglifów samotność
i częstokroć towarzysząca jej śmierć. U Jasnorzewskiej także można znaleźć podobne
motywy, między innymi w Jesieni z Surowego jedwabiu, jednak między poetkami
zachodzi zasadnicza różnica – Miłobędzka w przeciwieństwie do Pawlikowskiej nie
traktuje flory jako symbolu wyrażającego ludzkie uczucia. Znamiennym przykładem
jest tu oczywiście agawa (14), która w otoczeniu kaktusów, róż i jaśminu jawi się jako
byt szczególnie pojedynczy, a jej samotna – z ludzkiego punktu widzenia – egzystencja jest tym, na czym zasadza się jej istota:
Agawa żyje trzysta lat. Żyje bardzo długo ponieważ nie umie chodzić – to znaczy nie
może spotkać żadnej innej agawy. (14)

Skazanie na samotność wynika jednak z pewnego rodzaju upośledzenia sukulenta,
który nie potrafi chodzić. Wprowadza to wątpliwość, czy aby na pewno samotność
jest stanem pożądanym i wygodnym dla długowiecznej agawy. Ceną za długowieczność jest samotność, ale czy jest to życie szczęśliwe?
Motyw osamotnienia pojawia się także w zapisach poetyckich numer 22 oraz 12.
Oba utwory wydają się wskazywać, że odosobnienie zawsze jest przyczyną smutku
i wyobcowania, co ostatecznie znosi różnicę pomiędzy bytowaniem ludzkim a ro19
20
21

Por. J. Kwiatkowski, Wstęp [w:] M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1998, s. LXIII.
Por. ibidem, ss. 122, 220.
Por. ibidem, s. 218.
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ślinnym. Warto w tym miejscu zauważyć, że nałożenie na siebie dwóch warstw –
zgodnie z charakterem anaglifu – uzmysławia, że zarówno człowiek, jak i jego świat
(uwieczniony na jednej z klisz) oraz flora (której obraz powstał na drugiej) są przystawalne dzięki nieuchwytnemu, a jednak wyczuwalnemu pierwiastkowi życia. Tego
ostatniego nie sposób jednak zdefiniować, choć właśnie dzięki niemu wszystkie istoty
podlegają podobnym stanom emocjonalnym.
Jednakże poetyckie anaglify nie tylko ukazują punkty zbieżne – uzmysławiają
także różnice, choć, jak w utworze numer 15 wydają są one wyłącznie pozorne:
Im bardziej myśli się o kolibrach, tym trudniej w nie wierzyć. Dlatego kwiaty zamiast
głów mają korony, słupki i pręciki. Rosną nie wiedząc nic o owocowaniu i śmierci. (15)

Rośliny Miłobędzkiej nie są w pełni obdarzone świadomością, ich swobodna i ograniczona wyłącznie warunkami biologicznymi wegetacja jest czystym życiem, które
pozbawione ingerencji człowieczej byłoby szczęśliwe i pozbawione cierpienia. Ale
jednocześnie byłoby istnieniem niepełnym lub nawet nie-istnieniem, jak w przypadku Heideggerowskich „rzeczy pod ręką”. Wymagają one istnienia podmiotu, który
uczyni je przedmiotem działania22. W Anaglifach nie da się jednak przeprowadzić
podziału na rzecz i rozumiejący podmiot, jest raczej tak, że świat roślinny jest zwierciadłem świata ludzkiego. Dopiero obie przestrzenie napełniają egzystencję sensem.
Odbicie dokonuje się jednocześnie, a świadomość, która może wydawać się różnicą
w bytowaniu, okazuje się złudzeniem. Traktując owocowanie jako okres dojrzewania,
można dostrzec czytelną analogię pomiędzy kwiatami a ludźmi. Ci drudzy bowiem
także dorastają, nie wiedząc nic o własnej śmierci, która w utworze została przedstawiona pod postacią kolibra, istniejącego w sferze raczej wiary niż doświadczenia23.
Jednorazowość życia, które wydarza się zawsze tu i teraz, poza świadomością
śmierci, pojawia się także w prozie poetyckiej numer 12: „[…] Każdy liść spada
osobno. Musi się zastanowić: potem nie będzie już nigdy z niczego spadał” (12).
Życie jawi się tutaj jako Kierkegaardowska „choroba na śmierć”; spadanie odbywa
się tylko raz: liście muszą się z a s t a n o w i ć – choć przecież wiemy, że rośliny są
pozbawione wiedzy „o owocowaniu i śmierci” (15) – dobrze wykorzystać jedyną
szansę. Jednorazowość oznacza jednak niepowtarzalność, każde doświadczenie sprawia, że nawet powtarzający się cykl od narodzin przez dojrzewanie aż do śmierci,
jakiemu podlegają wszystkie istoty, staje się wyjątkowy. Uniwersalizacja egzystencji
i nieuchronność śmierci każdego z bytów pojawia się w utworach numer 3, 10, 12,
22

23

Całą koncepcję bytu omawia szczegółowo Daniel R. Sobota – por. D. R. Sobota, Źródła i inspiracje
Heideggerowskiego pytania o bycie, t. 1, Neokantyzm i fenomenologia, Bydgoszcz 2012, szczeg. s. 370,
376; na temat przestrzeni – por. H. Buczyńska-Garewicz, Język przestrzeni u Heideggera (cz. 1),
„Teksty Drugie” 2005, nr 4, ss. 9‒28.
Kolibry to najmniejsze i najszybsze z ptaków, jakie żyją na Ziemi. Wielkością mogą przypominać
niektóre owady. Wygląd (kolorowe upierzenie, niewielki rozmiar) oraz sposób bytowania związany
z kwiatami (zajmują się zbieraniem nektaru i mają udział w zapylaniu kwiatów) tłumaczy ich „pograniczną” tożsamość.
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15, 19. Tylko w zapisie poetyckim numer 22 śmierć jest zadawana gwałtem, ale wypływające z wnętrza owocu nasiona wyjątkowo dają nadzieję na nowe życie.
Wątpliwości interpretacyjne rozjaśniają teksty otwierające i zamykające tom, które
stanowią klamrę znaczeniową dla problemów przewijających się przez całe Anaglify.
Przegląd motywów i zagadnień związanych z roślinami rozpatrywany w kontekście
kluczowych utworów ukazuje, że płaszczyzną przesunięcia obrazów składających się
na tytułowy anaglif uznana może być szyba (1), która ewokuje symbolikę wnętrza/
zewnętrza. Otwierający tom zapis poetycki zapowiada treści stanowiące oś tematyczną całego zbioru. Za pomocą synekdoch przywołany jest tu cały katalog bytów, które
– zlokalizowane po jednej stronie szyby-płaszczyzny przesunięcia – ujawniają przekonanie o ich jedności. To ostatnie jest jednym z najważniejszych założeń Anaglifów.
Poetka wciela się tutaj w postać dziecka, które w spontanicznym geście odwzorowuje
na pokrytej parą szybie wizerunki fragmentów znanego sobie świata (kot, świerk,
człowiek). Nie ma jednak złudzeń, że owe obrazy malowane na szybie to tylko niedoskonałe odwzorowanie ich prawdziwego bytowania. Dzieje się ono w rzeczywistości
po drugiej stronie szyby, do której bezpośrednio nie ma dostępu.
Miłobędzka chciałaby za pomocą języka poetyckiego (którego odpowiednikiem
może być centralna w tym obrazie szyba) stworzyć katalog równolegle i zbiorowo
ujmowanych bytów. Chciałaby zachować chwilową – „dopóki różnica temperatur po
obu stronach szyby utrzymuje się” (1) – pewność co do tego, w jaki sposób byty te
istnieją – „z zewnątrz i od środka” (1). Jedność można dostrzec tylko po jednej stronie szyby, a nazywanie i spostrzeganie odbywa się wyłącznie z ułomnej, ludzkiej perspektywy i w danym człowiekowi języku, którego zredukować się nie da. Być może
dlatego artykułowana wspólnota i istota bytu jest dla wszystkich istnień jednakowa,
gdyż została zdefiniowana przez język.
Gdy mówimy o otwierającym tekst utworze, nie sposób pominąć milczeniem
utworu zamykającego Anaglify, który uogólnia i podsumowuje refleksję prowadzoną
w obrębie całego tomu oraz tworzy wraz z pierwszym zapisem tematyczną klamrę.
Pióro to znak w oczywisty sposób metapoetycki (podobnie jak szyba), ale dodatkowo
trzeba je nazwać fenomenem na pograniczu. Syntetyzują się w nim cechy wszystkich
form bytu: zwierzęcej (ptak), roślinnej (lekkość przypominająca płatki kwiatu24),
ludzkiej (topos poety-ptaka), a nawet przedmiotowej (pióro jako narzędzie). Ten,
kto rysuje na szybie (1) i ten, kto walczy z piórem na końcu tomu (23) to te same
osoby, choć nastąpiła redukcja z „my” do „ja”, a efektem tych gestów nie jest już
odwzorowana w sztuce konkretność, lecz pustka – „pusty rozmach koła”, „wpada
w miękką obręcz bez znaku nadziei” (23). Gniazdo, które „wije się” w zakończeniu
utworu, jest zapowiedzią nowych narodzin, znakiem cyklicznego trwania, będącego osią bytowania nie tylko roślin, ale wszystkich stworzeń. Metaforyka okręgów
i obręczy znamionuje pewien wspólny dla każdego bytu pierwiastek. Poeta to ten,
24

Miłobędzką wyraźnie fascynują pograniczne formy bytu. Warto zwrócić uwagę na tekst poświęcony
kolibrom (15), które w ujęciu poetki sytuują się pomiędzy światem ptasim a królestwem kwiatów.
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kto poddaje je uważnej obserwacji i usiłuje uchwycić ów rdzeń istnienia, który jako
ludzie dzielimy z roślinami, zwierzętami i przyrodą nieożywioną.
Anaglify to tom o starannie przemyślanej kompozycji, stanowiący spójną całość
– minimalistyczną w środkach wyrazu, lecz w pewnym sensie maksymalistyczną
w swych ambicjach opowiedzenia o tym, w jaki sposób współistnieje ze sobą ludzkie i nie-ludzkie. Krystyna Miłobędzka stawia pytanie o istotowość, próbuje odkryć
pulsujący życiem pierwiastek wszystkich bytów. Przyrodę ożywioną reprezentuje
człowiek, nieożywioną – roślina. Ale podział ten nie jest obowiązujący, gdyż całość
Anaglifów skutecznie przekonuje, że życie może mieć tylko jedną jakość, a cierpienie, samotność i śmierć, określające kondycję człowieka, dotyczą roślin w takiej samej mierze jak ludzi. Nie stosuje tu jednak Miłobędzka sprawdzonej strategii maski,
w której zantropomorfizowana flora reprezentuje człowieka. Poetka chce powiedzieć
coś istotnego o wspólnocie doświadczeń i ogromie krzywd, przed którym nie chroni
nawet odrębność gatunkowa.
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Summary
Plant motifs in „Anaglify” by Krystyna Miłobędzka
The article aims to identify and characterise plant motifs in the volume of prose
poetry called Anaglify by Krystyna Miłobędzka. The volume represents the return to
real beings and things in Polish poetry in the 60s. Texts are chosen and investigated
in respect of relations between human existence and vegetation of plants. Interpretation is combined with philosophical context – the unity of beings, derived from Pre-Socratic philosophy and the phenomenological essence. The book by Miłobędzka is
found to be a cohesive literary work of a well-planned composition. Analysis revealed
that plant motifs constitute a framework of Anaglify and the theme of flora plays
a leading role in the structure of this volume.

Klaudia Węgrzyn

W kwiecie dusza zamknięta.
Motywy roślinne w twórczości
Stanisława Wyspiańskiego
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Poeta stworzył b e z w i e d n i e sam ten czar, to przekleństwo.
I teraz on, twórca czeka wyzwolenia od odbicia.
S. Brzozowski1
Moje marzenie a rzeczywistość
i z własnych cierpień chcę sobie złożyć bukiet
i mieć złudzenie że jest ze świeżych kwiatów.
S. Wyspiański2

I. Epoka i tożsamość
Dziewiętnastowieczne środowiska naukowe dokonały nie tylko podstawowego podziału na wiedzę nomotetyczną i idiograficzną, ale wypracowały też język wypowiedzi, który stał się osobną dyscypliną naukową, dzięki czemu dostarczył pełnoprawnego
sposobu k r y t y k i literatury i sztuki. Przepracowanie i usystematyzowanie sposobów
myślenia, przede wszystkim posługiwania się filozofią, prowadziły do wyklarowania
się syntez i konkretnych estetyk, zwłaszcza na gruncie francuskim, który w myśli romantycznej, odwołując się do protoplastów rozważań estetycznych, zaadaptował wiedzę zastaną do nowego uniwersum historii sztuki. Jednym z przedstawicieli na nowo
organizowanej myśli, oraz stanowiących fundament tego tekstu, był wnikliwy badacz
i teoretyk, niepospolity erudyta, „nieodrodne dziecko swojej epoki”, Hippolit Taine3.
1
2
3

S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Wrocław 1983, s. 557.
Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, cz. 1, Listy i Notatnik z podróży, oprac. L. Płoszewski, M. Rydlowa, Kraków 1979, s. 219, pisownia oryginalna.
Por. J. Bodzińska, Przedmowa [w:] H. Taine, Filozofia sztuki, tłum. A. Sygietyński, Gdańsk 2010, s. 5.
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Stworzona i stosowana przez niego metoda krytyczna […] opiera się na przekonaniu,
że żaden fakt kulturowy i historyczny nie może być rozważany w oderwaniu od kontekstu, w którym powstał. W tej perspektywie dzieła artystyczne swoją treść i formę
zawdzięczają czynnikom zewnętrznym, nie są wynikiem zbiegu przypadkowych okoliczności czy nagłymi przebłyskami geniuszu, ale „produktami” ściśle określonych warunków, których badanie jest podstawowym zadaniem krytyka sztuki4.

Podążając tym torem krytyki historii sztuki, zanalizuję sylwetkę oraz twórczość Stanisława Wyspiańskiego – osadzając go w kontekście geograficznym, politycznym i społecznym, wyszczególnię także motywy przewodnie – sprowadzające się zazwyczaj do
jednej dominanty, to jest motywu kwiatu.
Kontekst francuskiego zaplecza krytycznego nie pojawia się tutaj również zupełnie przez przypadek – paryski okres nauki Wyspiańskiego (1890‒1893) miał znaczący wpływ na styl tego twórcy, przez co (bez)pośrednio ukształtował Młodą Polskę.
Zanim jednak o studiach i podróżach Wyspiańskiego do stolicy Francji, kilka faktów
ustanawiających krakowską/polską tożsamość artysty.
„U stóp Wawelu miał ojciec pracownię”5 – ujęty w wiersz opis pracowni ojca Stanisława Wyspiańskiego po dziś dzień oznacza kamienicę u wylotu ulicy Kanoniczej,
w której młody artysta spędził lata dzieciństwa. Poczucie tożsamości i przynależności
budowane było w małym chłopcu na nader znaczących fundamentach6. Tropy dotyczące historii i historiozofii kraju stanowią znaczącą dominantę twórczości, budują
nie tylko odniesienia czy metafory – Wyspiański ponownie nadawał im prawo głosu,
dosłownie – jak w przypadku Akropolis7 – pobudzał je do życia. Sztuka sztandarowa
i symboliczna, określana również mianem niemożliwej i „nieteatralnej”, stworzyła
nie tylko zawiłą i potężną sytuację dramatyczną, ale posłużyła również jako przyczynek do innego projektu, to jest konceptu przebudowy Wawelu. Kiedy w 1905 roku
Austriacy opuścili zabudowania wykorzystywane w celach militarnych, miasto odzyskało zdewastowany przez wojsko zamek. Wyspiański we współpracy z Władysławem Ekielskim stworzył projekt, w którym Wawel nie tylko odzyskuje dawny status,
ale staje się jeszcze wspanialszym – jak feniks z popiołów, powstać ma jako nowsza
i doskonalsza wersja. Wzgórze miało wzbogacić się między innymi o trzy bramy
wjazdowe, plac Zwycięstwa z posągiem Nike, odbudowane kościoły – św. Michała
i św. Jerzego, gmach Sejmu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności oraz
4
5
6

7

Ibidem.
S. Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 11, Kraków 1961, s. 148.
Wyspiański przyszedł na świat w 1869 roku – to jest pięć lat po ostatecznym stłumieniu jednego
z najtragiczniejszych powstań. Rany i straty zadane krajowi, dramatyczny upadek nadziei i kryzys
moralności, śmierć dziesiątków tysięcy ludzi stanowiły tło dla budowania jego światopoglądu. Ciekawym zrządzeniem losu, był to również rok, w którym w katedrze wawelskiej odkryto szczątki
Kazimierza Wielkiego, ostatniego z Piastów. To właśnie ta postać i ten głos historii (symbol zjednoczonego Królestwa) pobrzmiewał będzie później w słynnym rapsodzie, a jego sylwetka zdobić
będzie projekt witrażu wawelskiego – por. W. Natanson, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1976, s. 5.
Dramat pisany w latach 1903‒1904 to historia rozgrywająca się na Wzgórzu Wawelskim, w której
osoby dramatu stanowią ożywione posągi oraz postaci z gobelinów.
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liczący siedemset miejsc amfiteatr w stylu greckim8. Integracja Wawelu z Akropolem
stanowić miała makrokosmos, w którym spotkać miały się przestrzenie symboliczne
oraz wielkie koncepty architektoniczne – wpisywać miał się w europejską tradycję
oraz historię, nieustannie i niezaprzeczalnie kultywując polskość. Oplecione ogrodami przestrzenie, również od wewnątrz ozdobione miały być ręką artysty, a zatem
koncepty polichromii i witraży miały tam zakwitnąć w pełni.
Pozostaje taka oto możliwość ujęcia obrazu Wawelu wedle myśli i woli Wyspiańskiego:
przemienienie go we własne wnętrze artysty, utożsamienie z własną biografią, wzajemne
przeniknięcie w siebie człowieka i ruiny, a zarazem zespolenie tych energii, które są dla
nich wspólne, a które wynikają ze zmagania się z nieodwołalnie upływającym, mierzonym biciem zegara, czasem9.

W aspekcie polifonicznej twórczości Wyspiański sam wpisywał się i został później
wpisany w nieszczelny krąg „autobiografizujących fragmentów”. Należał do twórców,
którzy rozpisywali siebie na różne pola artystyczne, pozostawiając części siebie w kolejnych zapiskach, planach, sztukach, obrazach. Do teraz zauważyć można tendencję,
w której nazwisko autora staje się synonimem do obrazów rysowanych pastelami,
gdzie głównym i najbardziej rozpoznawalnym motywem są kwiaty. Rośliny to jednak
nie tylko symbol czy pewnego rodzaju sygnatura – dzięki licznym świadectwom pozostawionym przez artystę, zauważyć można pewną prawidłowość i schemat. Wyimki z życia i obserwacje otoczenia stanowiły u Wyspiańskiego serie impresji, naładowane afektywnie cząstki – klisze, reprodukcje, ślady. „Pisać fragmentami: są one wtedy
kamieniami na obwodzie koła: rozkładam się koliście: cały mój świat w kawałkach;
a co w środku?”10. Rozłożysta budowa, wielokrotność, symboliczność i delikatność
sprowadzają do skojarzenia z budową kwiatu. „Z racji swej formy kwiat jest obrazem
centrum, a więc archetypowym obrazem duszy”11. Zakorzeniony w szypułce słupek
z pręcikami i okalające go płatki to metafora życia Wyspiańskiego – struktura o tyle
piękna, co ulotna; funkcjonalna, ale i ozdobna; przemyślana, ale w swojej istocie
nader delikatna. Kwiat to nie tylko motyw umieszczany na licznych obrazach, to nie
tylko symbol polskości (archetyp łąki, sielskości, wesołości i wolności) – to przede
wszystkim autoportret twórcy, wpleciony i nierozerwalnie związany ze strukturą
dzieł. Opowieść zawarta w twórczości Wyspiańskiego, wykracza poza codzienność,
magiczność i historyczność – stanowi kodowanie jednostkowości silnie zakorzenionej w społeczności. Roślina i motyw kwiatowy to statystycznie dominująca struktura
naznaczająca większość dzieł – pokazywana jako alegoria czy symbol, dodatek lub rekwizyt, jako główna bohaterka (jak w licznych pejzażach czy wierszach), czy w końcu
8
9
10
11

Makieta na stałe wystawiona jest w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Muzeum Narodowym
w Krakowie.
W. Szturc, Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci, Kraków 2015, s. 90.
R. Barthes, Roland Barthes, tłum. T. Swoboda, Gdańsk 2011, s. 105.
J. E. Cirlot, Słownik symboli, tłum. I. Kania, Kraków 2011, s. 217.
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jako osoba dramatu (Wesele) – staje się ostatecznie metaforą społeczeństwa, a w końcu reifikacją całego państwa – w nowym rozkwicie i zapowiedzi własnego piękna.
II. Nowoczesność i uniwersalność
Umieszczając nazwisko i fenomen Stanisława Wyspiańskiego na osi czasu –
z dzienną dokładnością, zaznaczając datę narodzin, czas uczęszczania do szkoły,
podróże, odnotowując okres rozwoju choroby, a wreszcie, samą śmierć – dostrzec
będzie można, że człowiek ten (wy)tworzył swój dorobek artystyczny przez niecałą
dekadę. To zaskakująco mało, a jednocześnie dużo – mało w sensie czasowym, dużo
w sensie artystycznym.
Pomimo, a właśnie może dlatego, że Wyspiański działał na wielu polach artystycznych – wykształtował charakterystyczny i specyficzny modus, który trudno
pomylić z innym artystą. Wyspiański jako uczeń konserwatywnego (a może raczej
klasycznego) artysty Jana Matejki zdobył nie tylko podstawy teoretyczne pod działania artystyczne, ale wykształtował też swój styl – niejako w opozycji do modelowego
malarstwa kultywowanego w XIX wieku12.
Komplikacja psychiczna Wyspiańskiego jest na wskroś nowoczesna! Ten twórca, który
za pan brat obcował ze średniowieczem, z racjonalizmem francuskim, z prymitywizmem w sztuce, był zapowiedzią człowieka uniwersalnego. Był uniwersalnym artystą13.

Kiedy krakowskie, nader silne zwierzchnictwo Matejki (uosabiającego sztukę
klasyczną) ustąpiło swobodnej i samowolnej ekspansji świata paryskiego (spotkania z Chełmońskim, Manetem, Strindbergiem czy Gauguinem), ukształtowało się
w Wyspiańskim zdanie na temat malarstwa olejnego:
nie ma nic obrzydliwszego niż te Rafaele tyrolskie i fraangeliki, te Rossery z 1830,
Psamery itd… – naśladownictwo musi być albo zupełne albo żadne, nie powinno się
modernizować. – Można przede wszystkim zachować własny styl, styl fantazji a rzeczy
widziane powinny być niejako wytłumaczeniem dla niego. – Jakże rozbudzają fantazję
plamy widziane na pustych ścianach14.

Wyjście poza modus klasyczny, kojarzony z ciężkością i mimetyzmem farb olejnych,
zwiastuje nową epokę w postrzeganiu przestrzeni i czasu. Impresjonistyczne, lekkie,
natchnione i pełne życia wizje Wyspiańskiego to jego codzienna dolegliwość – rów12

13
14

Historia stylu Wyspiańskiego to nie tylko relacja na linii mistrz-uczeń, biorąc pod uwagę pewien niuans, okazać się może, że jest to raczej kwestia zupełnego przypadku. Na pewnym etapie studiów w Paryżu Wyspiański zorientował się, bowiem, że uczulony jest na biel cynkową – w skutek czego nie mógł
malować farbami olejnymi. Wystawił wtedy w pracowni serię rysunków pastelami, niedługo później
otrzymał zamówienie na projekt witraży w katedrze lwowskiej. Zob. W. Natanson, op. cit., s. 28.
T. Terlecki, Wkład Antoniny i Tymona Terleckich w prezentację Wyspiańskiego na Zachodzie [w:] Stanisław Wyspiański. Studium Artysty, red. E. Miodońska-Brookes, Kraków 1996, s. 12.
Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla…, s. 207.
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nież w wielu listach zachowały się podobne objawienia i przymusy obrazowania.
Białe ściany mogły doprowadzić Wyspiańskiego do białej gorączki – każdy fragment
powierzchni winien być zamalowany i ozdobiony – nie ważne, czy ściana, którą akurat widział Wyspiański znajdowała się w kościele, w domu prywatnym czy na ulicy
– przestrzeń powinna być okiełznana i ozdobiona, najczęściej za pomocą roślin.
III. Ekslibris
Wydania autorskie dramatów Wyspiańskiego zawierały nie tylko informacje o autorze oraz sam tekst – zawsze opatrzone były okładką czy stroną tytułową zaprojektowaną przez samego autora. Dla przykładu warto przypomnieć pierwsze wydania
tekstów z 1899 roku: na karcie tytułowej Meleagera widniała winieta z różą, dramat
kończył dzwonek pokrzywolistny (trzy łodyżki z kwiatami); Protesilas i Laodamia
wydana w ciemno-niebiesko-szarej okładce ozdobiona była koniczyną rozesłaną;
a Klątwa wydrukowana w czasopiśmie „Życie” zakończona była zawilcem (kwiatem
potrójnym) – jej wydanie książkowe zdobił natomiast bieniec biały15. Powstałe później dramaty również przynależą poszczególnym kwiatom. Wydawnictwo Literackie,
piastując zamysł artystyczny Wyspiańskiego, wydając serię Dzieł Zebranych również
symbolicznie umieszcza na okładkach kwiaty. W ten sposób, teksty dramatów sygnowane są poszczególnymi kwiatami – ekslibrisem Wyspiańskiego jest zatem szkic
kwiatu – każdy osobno jest wyjątkowy, ale dopiero wszystkie razem tworzą pełen
bukiet, a może raczej wieniec – tworzony z zamysłem estetycznym, ale i użytkowym;
o zaplanowanej strukturze, ale w pełni poddany momentowi kreacji i przypadkowi.
Co ciekawe, wieniec nie musi odczytywany być jedynie w kluczu spontanicznej i sielankowej ozdoby głowy – w słowniku budowlanym, wieniec stanowi wzmocnienie
ścian budynku – zapobiegając rozpadowi całości gmachu.
„Siedzę dniami całymi na Bielanach rysując rośliny, łażę po Panieńskich Skałach,
nad Wisłą, po Krzemionkach, widzę i dostrzegam co to za świat olbrzymi i jak mało
z niego się wie. Snują mi się znowu dramata po głowie”16. Czerpanie inspiracji z dziko rosnących kwiatów polnych nie dotyczy jedynie teksów dramatów. Studia kwiatów, wypełniające liczne karty zeszytów, stworzą Zielnik artysty. „Zestawione ze szkicami roślin wykonanymi przez Wyspiańskiego do winiet i okładek oraz z projektem
pastelowym do polichromii franciszkańskiej, tworzą interesującą dla widza całość.
Pozwalają na skontrastowanie dwóch różnych punktów widzenia na daną roślinę:
spojrzenia botanika oraz spojrzenia artysty”17. Wyspiański planował wydać Zielnik
jako Studium roślin stylizowanych a materiałów dla celów zdobnictwa dekoracyjnego.

15
16
17

L. Płoszewski, Dodatek krytyczny [w:] S. Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 2, red. L. Płoszewski, Kraków
1958.
S. Wyspiański, op. cit., s. 327.
M. Świszczowska-Piegdoń, Zielnik Wyspiańskiego, „Alma Mater” 2007, nr 91, s. 10.
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IV. Groteska, czyli od-twarzanie
Utożsamianie i podpisywanie się wizerunkami kwiatów ustanawia specyficzny stosunek pomiędzy florą a Wyspiańskim. W roślinach drzemie jednak dużo więcej, niż
personalna afektacja, estetyczność czy zdobniczość – kwiaty personifikują wartości i historie, teksty dawne i te dopiero napisane, stanowią esencję żywotności, witalności,
wolności, piękna, a w końcu: polskości. Ornamenty projektowane przez Wyspiańskiego (w ilustracjach, witrażach, polichromiach) tworzą klasyczne (związane ze starożytnymi założeniami sztuki) wici roślinne – bardzo często występujące w towarzystwie
postaci ludzkich. Multiplikacja, przenikalność i nierozerwalność elementów tak komponowanych dzieł prowadzi nie tylko do utożsamiania pomiędzy danymi składowymi
obrazu, nie tylko do tworzenia metafor, ale właśnie do metonimizacji – do zamiany,
konwersji pomiędzy właściwościami i wyglądem – rośliny oraz człowieka.
Ornamenty roślinne w kompozycji z człowiekiem nawiązują do renesansowych
grotesek, na których fizjonomie splecione zostają z gałęziami i pędami roślin. Tworzenie charakterystycznych ujęć portretowych prowadzi do tropu związanego z personifikacją – prozopopeją – czyli przydawaniem maski lub oblicza. „To fikcja apostrofy
do istoty nieobecnej, zmarłej lub niemej, fikcja, która zakłada możliwość odpowiedzi
tej istoty i przypisuje jej zdolność mówienia”18. Teoria zakłada poetykę głosu z z a
g r o b u , oraz, co ważne dla rozważań tej pracy, utożsamia i ustanawia łączność pomiędzy obliczem a nazwiskiem. „Imię staje się równie czytelne i pamiętne jak twarz.
Zajmując się autobiografią, zajmujemy się nadawaniem i pozbawianiem oblicza, twarzą i odtwarzaniem, f i g u r ą , formą i deformacją”19. Od-twarzanie czytane w takim
kluczu nabiera potrójnego znaczenia: artysta odczytywany jest przez odtwarzanie,
to jest rekonstruowanie życia; również jako od-twarzanie, to jest zabierania twarzy/
tożsamości; literackie i retoryczne znaczenie prozopopei oznacza ponadto narrację
odautorską, nadającą możliwość wypowiedzi osobom/rzeczom, nie posiadającym takich praw czy zdolności. Wyspiański, poprzez metaforyzację i personifikację ogólnie
pojętych roślin (a przede wszystkim kwiatów) pozwala im zabrać głos i wpisać się
w wielką narrację i analogię.
V. Femme Fleur
Korespondencja Wyspiańskiego to kolejny rozdźwięk pomiędzy różnymi formami ekspresji, a w tym wypadku może raczej impresji. Sprawozdania i opisy rzeczowe
przechodzą płynnie w liryczne objaśnienia przyrody i architektury, kolejno zamieniają się w sensualne i sprawiające wrażenie niedokończonych utworów poetyckich20.
Przykładowo, listy pisane z Salzburga do Lucjana Rydla stanowią niedopowiedzianą
18
19
20

P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie, tłum. M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2.
Ibidem, s. 69.
Fragment listu do Rydla z Amiens, 18 VI 1890: „Jak mię będziecie tak wytrzymywać – to dalibóg
że zacznę pisać wiersze. – a nie życzę ci czytać moich wierszy, jeśli masz na uwadze swoje zdrowie”
– Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla..., s. 107.
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narrację znajdującą się na granicy rzeczywistości i snu. Nie jesteśmy pewni, czy opisywane miasto i poszczególne sytuacje to obserwacje, czy projektowane sceny. Jedno
z (prze)widzeń dotyczy postaci kobiecej otoczonej kwiatami:
Jakże prześlicznie mogłaby wyglądać nagość kobieca na tle tych kwiatów i w tym słońcu; – gdyby się czepiała rękoma gałęzi obciążonych kwieciem, tonąc głową w ich cieniu;
stopy okrywałyby zioła murawy – a pełnia kształtu kadłuba uwydatniałaby się na tle
dalekiej żółtawej zieleni21.

Wyspiański widzi postaci przynależne konkretnym porządkom, pamięć detaliczna
pozwala mu nakładać na siebie liczne obrazy, za każdym razem tworząc zupełnie nową
jakość – podwójną ekspozycję. Bardzo często motywami przewodnimi tworzenia takich zmultiplikowanych obrazów stają się kobiety, szczególnie te w otoczeniu kwiatów.
Vanitas, to pastel o rozmiarach 79×65 cm, sygnowany „SW 1895” – wbrew
pierwszym skojarzeniom z tytułem przedstawia bardzo młodą dziewczynę ubraną
w soczyście zielony kubraczek, z opaską odgarniającą poplątane włosy znad czoła –
wedle samego autora jest „głupawo uśmiechnięta”. Z pierwszego kontaktu z obrazem
wynieść można wrażenie nieprzystawalność – gdzież marność wygląda jak zdrowa
i pełna życia dziewczyna. Paradoks i dualizm, które ujawniają się w pęknięciu między
tytułem a postacią tworzą podstawową interpretację. Opisując obraz dalej, Wyspiański dodaje jednak: „bawiąca się kwiatem stałości męskiej (mleczem puszystym)”22.
Autor zakłada symbolikę zawartą w trzymanym przez dziewczynę kwiecie.
Portret Ireny Solskiej z 1904 roku stanowi kolejny ciekawy przykład kobiety
związanej z kwiatem. Tym razem jednak, bohaterka nie będzie potrzebowała dodatku
w postaci rekwizytu, sama przecież stanowiła fantasmagoryczny symbol:
Wprowadzała metafizyczny niepokój, miała ogromne predyspozycje do odtwarzania na
scenie postaci uduchowionych, owianych tajemnicą, nadwrażliwych, chorobliwych czy
histerycznych. Wyrażała melancholię pokolenia. Jednocześnie uwagę przykuwała także
jej postawa i ruchy komponowane na scenie z malarskim wyczuciem. Często grała zaznaczając nerwowość czy duchową szamotaninę bohaterki, ale potrafiła także kreować
swoje postaci ze spokojem, dystansem, bardzo precyzyjnie i inteligentnie rysując ich
kontury i psychiczne wnętrze23.

Solska na pastelu wykonanym przez Wyspiańskiego spowita jest w subtelną i jasną
tkaninę. Amorficzność kształtów, falowania materiału, a przede wszystkim koloryt,
stanowić mogą metaforę kwiatu. Aktorka, z lekko upiętymi włosami, dłońmi splecionymi na karku, splątana w zwoje materiału sama przeistacza się w piękną, niezbadaną odmianę kwiatu, którym niewątpliwie była.

21
22
23

Ibidem, s. 202.
S. Wyspiański, op. cit., s. 450.
M. Mokrzycka-Pokora, Irena Solska [on-line:] http://culture.pl/pl/tworca/irena-solska [07.11.2015].
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Bardziej złożony przykład stanowi tak zwany „portret podwójny Elizy Pareńskiej”
z 1905 roku:
Dwa konterfekty Elizy ściśle powiązane zostały z krzakami róży. Kokardy nie tylko nikną za kwiatami, ale i przybierają ich barwę – jedna jasnokremowy, druga zaś częściowo
różowy. Bliższa postać zarówno ukryta jest za wertykalnym krzewem, jak też właściwie
przez niego zbudowana, bo powtarza on niewidoczny kształt wolumenu jej tułowia.
Młody pęd róży wygląda tak, jakby wyrastał z węzła kremowej kokardy. Lizka Pareńska
raz staje się kremową, raz różową różą. Koło jej głowy przekwita bujny, nasycony czerwoną barwą kwiat, sąsiadujący z młodymi, niedojrzałymi pędami. Cały obraz cechuje
więc jakiś dualizm: dwa oblicza dziewczyny, jedno wypoczęte i drugie zmęczone, powiązane zostały z dwoma kolorami kwiatów w dolnej partii dzieła oraz dojrzewaniem
i przekwitaniem czerwonej róży u góry […]. Wyspiański włożył wiele wysiłku, by obu
postaciom Elizy nadać ten sam stopień realizmu24.

Paralela odmiennych kolorów kwiatów oraz analogie w wyrazie twarzy dziewczyny
– obrazują dwa osobne stadia – charakterystyczne dla Młodej Polski zestawianie procesu za- i przekwitania jako metafory ludzkiego życia25. Róża konotowana jest jako
kobiecość – łączy w sobie dwa aspekty: delikatność duchową i zmysłową cielesność.
Duplikacja jednej postaci rozumiana jest jako rozwarstwienie jaźni; przedstawienie
przyrównuje żywot człowieka do kwiatu – zbudowany z tajemniczych warstw/płatków, przechodzący te same stadia rozwoju i obumierania.
Powołana w ten sposób do życia kobieta-kwiat odnosi się do dużo szerszego
i starszego kręgu kulturowego. Już w Ikonologii (1593) Cesare Ripy26 – opisująca
i obrazująca podstawowe pojęcia lista uosobień i utożsamień tworzy stałe konotacje,
w których postać kobieca występuje nader często. Kobietą jest Wesołość, Przyjaźń,
Harmonia, Sztuka, Jedność, Piękno, Natura, Zgodność, Demokracja, Edukacja,
Siła, Hojność, Zwycięstwo, Miłosierdzie, Dobrobyt i Wyżywienie – wszystkie postaci
występują w towarzystwie kwiatów, wieńców i laurów.
VI. Ejdetyzm
Podczas ostatniego pobytu Wyspiańskiego w Paryżu (w 1894 roku) wykształca się
u malarza specyficzny i znaczący sposób percepcji:
W rozprawie psychologa, Wincentego Jana Ostrowskiego, z 1934 roku, nazwano ją „wyobraźnią ejdetyczną”. Ostrowski stwierdził u Wyspiańskiego „żywość, zmysłowość, ostrą
i plastyczną spostrzegawczość” w przedstawianiu licznych postaci i scen „nierealnych”.
Zjawiają się one w przestrzeni „obiektywnej”, materialnej, czyli tej samej, w której widzimy postacie poznane obserwacją i doświadczeniem. Zachowują się jak istoty żywe, nie
24
25
26

W. Bałus, Do granic tożsamości. O portretach zdwojonych Stanisława Wyspiańskiego, „Przestrzenie
Teorii” 2008, nr 9, ss. 25‒26.
Por. I. Sikora, Symbolika kwiatów w poezji Młodej Polski, Szczecin 1987, ss. 39‒40.
Por. C. Ripa, Ikonologia, tłum. I. Kania, Kraków 2011, passim.
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abstrakcyjne. Nie są jednak duchami, gdyż poeta ma świadomość ich nierealności; wie, że
ma do czynienia z tworami wyobraźni, z jej „ucieleśnionymi” syntezami27.

Tak charakterystyczne postrzeganie i wyobrażanie świata przez Wyspiańskiego było
niewątpliwym udogodnieniem, bez większego wysiłku umiejscawiał szczegółowe
postaci w przestrzeni, w której przebywał, albo o której myślał. Wyostrzony zmysł
narracyjny i plastyczność percepcji jednakże może być również przeszkodą, a może
nawet przekleństwem. „Śniąc, śnię tak wyraźnie i tak wrażliwie – że kiedy porównuję
dzień, jakim żyję – ze snem – nie wiem właściwie gdzie jestem – i co jest snem – czy
Francja czy Kraków i Wawel”28. W listach pisanych pod koniec życia Wyspiański
opisywał będzie sceny rozgrywające się w jego pokoju i pracowni – według niego
pomieszczenia pełne były postaci i głosów; a jego najwierniejszymi i najodpowiedniejszymi towarzyszami były kwiaty29.
VII. Czy też ty wierzysz kwiatom?
„Chcę żeby […] w upalny letni dzień, przede mną zżęto łan, dzwoniących sierpów
słyszeć szmer i świerszczów szept i szum. Chcę widzieć, słyszeć w skwarny dzień,
czas kośby dobrych ziół i złych i jak od płowych zżętych pól ptactwo się podnosi
na żer”30. Tęsknota Wyspiańskiego za krajobrazem i życiem wiejskim przejawia się
w wielu aspektach twórczości. Historia związana z Weselem, chłopomanią, a w końcu
z ożenkiem samego Wyspiańskiego wydaje się tworzyć dość spójną i zrozumiałą narrację. Jeżeli jednak przyjrzymy się dokładniej pewnym wzmiankom Wyspiańskiego
i, zupełnie jak on, całą swoją uwagę skupimy na florze, może dostąpimy zaszczytu
nawiązania z nią prawdziwego dialogu:
Opowiadał mi o tem jeden kwiat… był taki piękny. Wśród krzewów w zielonym lasku
olszowym nagle wiatr rozchylił niedyskretnie gałązki i na łączce ujrzałem igrające wróżki i wiły czarodziejki. – każdy ich ruch artystycznie piękny, każda postawa i wygięcie
pozą, ale tak naturalnie oddaną, tak miluchnie i wdzięcznie okraszoną naturalnością
uśmiechów i wesołym szczebiotem… że chciałbym je mieć, pochwycić, wyciągasz do
nich ręce, przedzierasz się do nich niebaczny przez zastęp krzaków – cóż bym dał za to,
żebym mógł zostać z niemi duchem takim jak i oni31.

Epifanie związane z przebywaniem z przyrodą/w przyrodzie bardzo często przedostają się do utworów dramatycznych oraz poetyckich Wyspiańskiego, bo gdzie indziej
znaleźć naturalne, czyste i piękne natchnienie, która z Muz dostarczy tak katarktycznych emocji. Za odpowiedź niech posłuży tekst z 25 kwietnia 1905 roku:
27
28
29
30
31

W. Natanson, op. cit., s. 38.
S. Wyspiański, op. cit., s. 186.
Por. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Stanisława Lacka, oprac. J. Susuł, Kraków 1957.
S. Wyspiański, Wyzwolenie [w:] idem, Dzieła zebrane, t. 5, Kraków 1959, s. 134.
Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla…, s. 157.
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Poezjo – wiecznież cię po sprzętach szukać trzeba
wśród zwiędłych kwiatów,
gdy wesół wczoraj kwiat opada i omdlewa;
czyliś ty tylko jest w tych głosach z oddalenia,
w echach z innych światów,
urokiem snów i czarem chwil omdlenia;
czy nie ma ciebie tam, gdzie czas rozkwitu,
gdzie walka i gdzie walki przesilenia…32

VIII. Wesoły jestem, wesoły…
Pogarszający się stan zdrowia Wyspiańskiego popchnął go do decyzji zakupienia
domu z dala od zgiełku centrum Krakowa. Po kilku przymiarkach i nieudanych próbach zakupu innych lokalizacji, Wyspiański, po sprzedaniu ponad trzydziestu obrazów stał się właścicielem gospodarstwa w Węgrzcach:
Czy Wyspiański był w Węgrzcach szczęśliwy? Wiele wskazuje, że początkowo tak. Sielskie otoczenie, dalekie odgłosy życia, majaczące się w oddali wzgórza, poczerwieniałe
sady i błękitna topiel nieba, o których tak pięknie pisał na marginesach swoich listów,
dały schorowanemu artyście upragniony spokój33.

Na początku 1907 roku zaobserwowano poprawę zdrowia Wyspiańskiego, ustąpienie
pola przez chorobę nie trwało jednak długo. Postępujące gnicie narządów wewnętrznych oraz prawej ręki – były dla artysty nader przykrym i dramatycznym doznaniem.
Przyjaciele starali się usprawnić rękę, przymocowując do temblaka deseczkę z ołówkiem – kosztowało to jednak Wyspiańskiego zbyt wiele wysiłku.
Bolesny to był widok: twarz zniekształcona przez zapadnięcie się chrząstki nosowej,
figurka wychudzona, maleńka, wymowa bełkocząca. Ale za to jaka świeżość umysłu.
Mówił prawie bez przerwy, jakby chcąc powetować sobie stracony czas w samotności
i milczeniu. Ten niegdyś milczący człowiek, oszołomił mnie swoją żywotnością i zainteresowaniem wszystkim co się działo w mieście. Opowiadał o swoich planach, o dwóch
sztukach które układały mu się w wyobraźni34.

Wyspiański – młodopolski, pełen witalności i piękna kwiat przedwcześnie dociera
do okresu przekwitania – los projektowany na niektórych portretach i postaciach
dramatu zwraca się przeciwko niemu.

32
33

34

S. Wyspiański, Antologia, red. H. Sułek, Warszawa 2010, s. 57.
K. Podniesińska, Węgrzecki okres w życiu Stanisława Wyspiańskiego, wykład wygłoszony z okazji
Jubileuszu 65-lecia Biblioteki w Węgrzcach w 2011 r. [on-line:] http://biblioteka.zielonki.org/
historia/619-wegrzecki-okres-w-zyciu-stanislawa-wyspianskiego [12.07.2015].
S. Wysocka, Moja bajka [w:] Wyspiański w oczach współczesnych, red. L. Płoszewski, Kraków 1971, s. 353.
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IX. Męki Tantala
Wedle mitologii Tantal, syn Zeusa, skazany został na wieczne męki: umierając
z pragnienia, nie mógł napić się wody, w której był zanurzony; cierpiąc z głodu,
nie mógł dosięgnąć owoców rosnących nad jego głową. W jego pobliżu znajdował
się również głaz, w każdej chwili grożący mu zmiażdżeniem35. Wyspiański, w pełni
świadom swoich wielkich dokonań, ale również pełen kolejnych zamiarów i konceptów skazany zostaje na okrutną i bezwzględną chorobę, powoli pozbawiającą go
możliwości kreacyjnych, nieustannie grożącą mu śmiercią.
Zajmujący się teorią W. J. T. Mitchell nazywa jeden ze sposobów działania sztuki
„efektem Tantala” – obrazy bowiem „w jednym geście dają widoczną obecność czegoś
i zarazem ją odbierają”36. Mitologiczny i mistyczny zakaz spełnienia pragnień czy
dokonania ucieczki zamienia Wyspiańskiego w Tantala, umierającego w męce i skupieniu na własnej niemożności.
Wieniec złożony na krypcie Stanisława Wyspiańskiego skomponowany jest właśnie
z tak nacechowanych „kwiatów” – cieni i klisz jego Teatru Ogromnego, nieskończonego projektu, nieopowiedzianej Historii, nieustannej Myśli, nieokiełznanego Ducha.
Wesoły jestem, wesoły,
i śmieję się do łez;
choć jesień już na poły,
kwitnący czuję bez.
Wesoły jestem, jary,
choć idą czasy burz; –
widzę z otuchą wiary
kwitnących ogród róż.
Wesoły jestem, świeży - - - cóż to? na marach trup?
To ciało tylko leży,
lecz duch jak ognia słup.
Sierpień 1905 r.37
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Summary
The soul within a flower. Floral motifs in the art
of Stanisław Wyspiański
The paper, in reference to the concept of criticism of art presented in The Philosophy of Art by Hippolyte Taine, analyses the work of Polish artist Stanisław Wyspiański. This sort of criticism implies that the piece of art is not only a result of
the artists’s free will but numerous circumstances such as environment and society.
According to this mode of interpretation, Wyspiański’s art contains the story of the
past, present and future, and the country, people and art itself are presented as floral
metaphors. All kinds of plants, especially flowers, are synonyms of beauty, identity,
fragility, and paradoxically – the great power.

Monika Zagórska

Magiczne dary natury.
Rośliny w wybranych opowiadaniach
Andrzeja Sapkowskiego
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rekonstrukcja rzeczywistości przedstawionej w powieści z gatunku fantasy nie wydaje się możliwa, a w każdym razie nie w pełni, bez sprecyzowania panującej w nim
kosmogonii. Fauna i flora, będące istotnym elementem procesu twórczego, bez
których żaden świat nie mógłby przecież istnieć, bardzo często stanowią przedmiot
badań nie tylko kulturowych i literaturoznawczych, ale także antropologicznych.
Druga połowa XX wieku, na którą przypada najbardziej dynamiczny rozwój literackiej fantastyki jest niejako literackim punktem kulminacyjnym, w którym wierzenia
poszczególnych ludów łączyły się ze sobą i mieszały. Fantasy jest przejawem tego
dość szczególnym. Twórcy, korzystając z najróżniejszych panteonów, od nordyckiego,
przez rzymski i grecki, aż po indyjski, doprowadzili do sytuacji, w której podobieństwa i zbieżności są niejednokrotnie mylące, a szukanie właściwej genezy danego
motywu niezwykle nużące.
Znakomitym tego przykładem jest, święcący ostatnimi czasy triumfy, cykl Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie. Badacze dowodzą, że autor najobficiej
czerpie z mitologii celtyckiej, germańskiej i słowiańskiej1, przy czym bestiariusz
utworu zdecydowanie znajduje się w kręgu oddziaływania słowiańszczyzny. Na dowód tego przytacza się zwykle ludową demonologię i wywodzące się z niej strzygi,
bazyliszki czy rusałki, jakich pełno jest w świecie Geralta. Niedopuszczalnym jest
jednak pominięcie subtelnego, lecz jakże nieodzownego tła, jakie w magicznym uniwersum stanowią rośliny.
W opowiadaniach twórcy sagi o wiedźminie rośliny pełnią rolę znacznie większą
niż można by przypuszczać po pobieżnym przeczytaniu tej prozy. O wadze ich obecności świadczy nie częstotliwość występowania, ale fakt, że nigdy nie jest ono przypadkowe. Sapkowski nie zachwyca czytelnika opisami malowniczych, naturalnych
krajobrazów, służących jedynie podniesieniu walorów estetycznych dzieła. Bohaterowie podczas obcowania z roślinami zawsze spodziewają się jakichś tego skutków.
1

Por. E. Żukowska, Mitologie Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk 2011, ss. 7–8.
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Dokonać można dwojakiego podziału sposobów oddziaływania roślin, występujących w tym magicznym świecie: (1) na skutek kontaktu fizycznego (konsumpcja lub
dotyk); (2) spowodowane istnieniem abstrakcyjnej aury, jaką wytwarzają.
Ponadto zarówno pierwszy, jak i drugi sposób kontaktu mógł osiągnąć pozytywne
lub negatywne rezultaty, gdyż bohaterowie utworu wykorzystują lecznicze i trujące
właściwości roślin. Jest to drugi czynnik, na podstawie którego w sposób jasny można
podzielić występujące w opowiadaniach gatunki.
Każdy z wyróżnionych elementów podziału podporządkowany jest jednak funkcji
magicznej, która w sposób zdecydowany dominuje w wiedźmińskich historiach. Nieliczne są przypadki, w których rośliny nie posiadają cech nadzwyczajnych. W opowiadaniu pod tytułem Ziarno prawdy Geralt, spotyka bruxę (bierze ją za rusałkę), którą
spostrzega na tle krajobrazu poznaczonego leszczynami. Element ten może być traktowany w sposób symboliczny, gdyż leszczyna w wierzeniach słowiańskich kojarzona
była bardzo często ze szczerą miłością dziewiczą2. To w sposób bezpośredni nawiązuje
do treści opowiadania, w którym wampirzyca, dzięki prawdziwemu uczuciu, ściąga klątwę ze swego kochanka. Innym tego przykładem są łany zbóż w opowiadaniu
Kraniec świata, dowodzące obecności Panny Polnej. Widać zatem wyraźnie, że nawet
gdy występowanie zielonych elementów świata przedstawionego nie jest bezpośrednio
związane z mocą nadprzyrodzoną, ich obecność nigdy nie bywa przypadkowa.
Wracając jednak do magii, z którą w opowiadaniach związana jest znakomita
większość roślin, już w najpopularniejszej historii Sapkowskiego – Wiedźminie –
w której tytułowy bohater ma za zadanie zdjąć urok z powstałej z martwych księżniczki-strzygi, czytelnik dowiaduje się, że nawet po zdjęciu czaru „w komnacie, w której
będzie sypiała, należy co jakiś czas palić w kominku gałązki jałowca, żarnowca i leszczyny”3. Jałowiec, jak zauważa Elżbieta Szot-Radziszewska, którym okadzano dom,
chronił przed zarazą lub chorobą, wywar leszczyny zaś zapobiegać miał zapaleniu
płuc; chory winien się w nim kąpać lub przyjmować okłady4. Leszczyna obecna jest
również w mitologii walijskiej, zgodnie z którą była Drzewem Mądrości, mądrości
prostej, niewinnej i naturalnej5, a w ludowych wierzeniach Słowian miała pomagać
w zaklinaniu istot nadprzyrodzonych6.
Z kolei żarnowiec w medycynie ludowej zapobiega chorobom serca. Zerwany
przy świetle księżyca w pełni i spalony miał odpędzać zmory7. Dobór tych roślin
u Sapkowskiego nie jest zatem przypadkowy. Co ciekawe, chcąc uzasadnić rozmysł
2
3
4
5
6
7

Por. B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, Kraków 1882, s. 46.
A. Sapkowski, Wiedźmin [w:] idem, Ostatnie życzenie, Warszawa 2015, s. 27.
Por. E. Szot-Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie, Warszawa 2005,
ss. 168–169.
Por. F. Hageneder, Magia drzew, Warszawa 2006, s. 66.
Por. B. Gustawicz, op. cit., s. 45.
Por. J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym) [on-line:]
http://www.rastko.net/rastko-ka/content/view/253/32/ [10.07.2015].
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autora w takim ich zestawieniu sięgnąć należy nie do popularnego, leczniczego zastosowania tych roślin, lecz do słowiańskiej demonologii i tradycji z nią związanych.
Rośliny wchodziły również w skład wiedźmińskich eliksirów, najbardziej charakterystycznych elementów utworu. W sposób bezpośredni nawiązują one do istniejącej głównie w mitologii celtyckiej alchemii, jednak motyw magicznego napoju,
wypicie którego skutkowało nadnaturalnymi zdolnościami, funkcjonuje w wielu
innych kulturach. Wiedźminom towarzyszyły one od początku ich istnienia, od momentu przemiany, do której eliksiry były niezbędne. Większość z nich stanowiła silne
trucizny, których przyjmowanie miało na celu wzmocnienie i uodpornienie, często jednak kończyło się śmiercią kandydata. Przyjmowanie ich było uzewnętrznione
w sposób budzący grozę:
Człowiek – był to Ostrit – cofnął się gwałtownie, mimowolny wyraz przerażenia
i wstrętu wykrzywił mu usta. Wiedźmin uśmiechnął się krzywo – wiedział, jak wygląda.
Po wypiciu mieszanki pokrzyku, tojadu i świetlika twarz nabiera koloru kredy, a źrenice
zajmują całe tęczówki. Ale mikstura pozwala widzieć w najgłębszych ciemnościach,
a o to Geraltowi chodziło8.

Wiedźmini sięgali bowiem po eliksiry również przed każdą trudniejszą walką,
aby wyostrzyć swoje zmysły i zwiększyć poziom umiejętności. We wspomnianym już
wyżej opowiadaniu czytelnik jest świadkiem przygotowań Geralta do spotkania ze
strzygą, przed którym wzmacnia się on dwoma eliksirami:
Mieszanka, za pomocą której wiedźmin poddał pełnej kontroli pracę wszystkich organów ciała, składała się głównie z ciemiężycy, bieluniu, głogu i wilczomlecza. Inne
jej składniki nie posiadały nazw w żadnym ludzkim języku. Dla człowieka, który nie
był, tak jak Geralt, przyzwyczajony do niej od dziecka, byłaby to śmiertelna trucizna9.

Opis ten sugeruje jednoznacznie narkotyczne działanie specyfiku, nie związane
w żaden sposób z magią. Receptura nie jest oczywiście podana w całości, by nikomu
nie przyszło do głowy, iż mógłby się poważyć na próbę naśladowania wiedźmina, co
oczywiście sprzyja atmosferze tajemnicy, jaką zawsze owiane są tego typu mieszanki.
Warto jednak pochylić się nad składnikami, które zostają ujawnione przez narratora.
Ciemiężyca, której kwiat miał „leczyć melancholię”10, zdaje się przejawiać właściwości antydepresyjne, bieluń zgodnie z tradycją chronić ma przed bólem zębów
i opuchliznami11, głóg, jak wiadomo, wzmacnia serce12, wilczomlecz natomiast, jak
wierzono, posiada właściwości afrodyzjaku13. Łatwo zatem domyślić się, na co miały
8
9
10
11
12
13

A. Sapkowski, Wiedźmin [w:] idem, Ostatnie życzenie…, s. 30.
Ibidem.
J. Rostafiński, Zielnik czarodziejski to jest zbiór przesądów o roślinach, Kraków 1893, s. 14.
Por. E. Szot-Radziszewska, op. cit., s. 167.
Por. F. Hageneder, op. cit., s. 68.
Por. E. Szot-Radziszewska, op. cit., s. 139.

141

Monika Zagórska, Magiczne dary natury – rośliny w wybranych opowiadaniach...

oddziaływać poszczególne składniki, posiadające niewątpliwie status środków zaradczych. Nie można jednak pominąć faktu, że bieluniowi przypisywano również silne
działanie halucynogenne, miał on noszącemu zapewnić wesołość, wykorzystywany
był także jako afrodyzjak14.
Niezwykle szerokie konotacje kulturowe posiada głóg. Przypisuje mu się znaczenie ochronne i oczyszczające. Również i tutaj trudno nie odnieść się do legend celtyckich, w których białe kwiaty głogu symbolizowały czystość, a dwupłciowe owoce
równoważność pierwiastków męskiego i żeńskiego15. Słowiańskie wierzenia znacznie
bardziej skupione są na kolcach drzewa głogowego, mających chronić przed ciemnymi siłami. Geneza ta daje znacznie lepsze wytłumaczenie, dlaczego wiedźmin przed
starciem z wampiryczną bestią przyjmował mieszankę, zawierającą głóg.
Po raz kolejny można zauważyć, że istotnymi właściwościami roślin, do których
odwołuje się autor nie są w przypadku eliksirów te związane z ziołolecznictwem, lecz
z ludową magią, sięgającą jeszcze czasów pogańskich. Wiara w lecznicze właściwości
roślin nie jest bowiem tym samym, co przypisywanie im mocy walki z siłami ciemności lub postrzeganie ich jako talizmanów.
Taką właśnie cechę ochronną posiada również tojad, który wiedźmin nosił przy
sobie dla odstraszenia wilkołaków, o czym informuje opowiadanie zatytułowane
Ziarno prawdy. Geralt zapobiegawczo wiesza zasuszony bukiecik tej rośliny przy
munsztuku, nie chcąc ryzykować spotkania z wilkołakiem. Zgodnie z wierzeniami
wielu ludów, już samo posiadanie tojadu działało odstraszająco na ten rodzaj istot,
a bezpośrednie ich zetknięcie się z byliną bywało nawet mordercze. W wierzeniach
germańskich roślinny specyfik pozwalał zachować wilkołakowi świadomość ludzką
po doustnym przyjęciu wywaru, co najprawdopodobniej wynika z faktu, że ludy na
ziemiach niemieckich wykorzystywały tojad do trucia wilków, którym podawano
zaprawione tym zielem mięso16, jednak to Słowianie nosili kwiaty byliny przy sobie,
ufając, że samo ich posiadanie odpędzi wilkołaki. Zgodnie z tą tradycją postępuje
również wiedźmin.
Specyficzną ochronną aurę w świecie Geralta posiada wiele gatunków roślin.
W opowiadaniu Kraniec świata wiedźmin informuje swego przyjaciela Jaskra, a pośrednio również i czytelnika, o właściwościach konopi i chmielu. Nie dotyczy to
bynajmniej ich powszechnie znanych przymiotów, lecz, jak twierdzi sam wiedźmin:
Chodzi o specjalne właściwości konopi. Tak ogromne pole emituje silną aurę antymagiczną. Większość zaklęć byłaby tu bezużyteczna. A tam, spójrz, widzisz te tyczki? To
chmiel. Polleny z szyszek chmielu mają podobne działanie. Założę się, że to nie przypadek. Łajdak [silvan Torqe] wyczuwa tę aurę i wie, że jest tu bezpieczny17.

14
15
16
17

Por. J. Rostafiński, op. cit., s. 8–9.
Por. F. Hageneder, op. cit., s. 71.
Por. B. Gustawicz, op. cit., s. 16.
A. Sapkowski, Kraniec świata [w:] idem, Ostatnie życzenie..., s. 209.
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Nawet przed działaniem czarów można się zatem ustrzec dzięki znajomości

odpowiednich roślin. Te właściwości zabezpieczające są tak rozległe, że przy
pomocy odpowiedniego ziela ustrzec się można niemal przed wszystkim, nawet przed starością, o czym czytelnik dowiaduje się z opowiadania Granica
możliwości, w którym Jaskier informuje swych słuchaczy o eliksirze z mandragory, jaki piją czarodziejki, by nie poddać się zgubnemu działaniu upływającego czasu:
Młoda urodziwa i te oczy. […] Wszystkie takie są. Żadna, którą znam, a znam wiele, nie
wygląda na więcej niż dwadzieścia pięć, trzydzieści, a niektóre, słyszałem, pamiętają czasy, gdy bór szumiał tam, gdzie dzisiaj stoi Novigrad. W końcu od czego są eliksiry z mandragory? A oczy sobie również mandragorą zakrapiają, żeby błyszczały. Jak to baby18.

Szczególne znaczenie dla rozpatrywanego zagadnienia ma wizyta Geralta w jaskini świątyni Melitele, do której udaje się on wraz z kapłanką Nenneke. Jaskinia jest
czymś w rodzaju szklarni, w której hodowane są rośliny niemogące już funkcjonować
w warunkach naturalnych. Obecność tego miejsca na terenie świątyni Melitele, bogini płodności, nie jest oczywiście przypadkowa.
Poprzez kapłanki Melitele, ukazany jest w utworze kult Matki Ziemi, uosabianej
przez Słowian w postaci bogini Mokosz. Uznawana ona była, podobnie jak Melitele
w świecie wiedźmina, za boginię urodzaju, związanego również z ludzką seksualnością19. Płody ziemi, a więc właśnie rośliny, były przez jej wyznawców równoważne
z owocami kobiecego łona. W sposób szczególny sytuuje to rolę flory w życiu człowieka, czyniąc z niej nieodzowny element harmonizujący z ludzkim życiem.
Dlatego kapłanki Melitele zgłębiają sztukę ziołolecznictwa. Wierzą one, że ich
Matka potrafi dać swym dzieciom wszystko to, czego potrzebują. Świątynia bogini
staje się w efekcie dość szczególnym sanatorium, w którym Geralt niejednokrotnie
spędzał okresy rekonwalescencji, mając pod dostatkiem wszelkich uzdrawiających
specyfików. W szóstej części opowiadania Głos rozsądku znaleźć można następujący
opis wspomnianej wyżej jaskini, w której hodowano potrzebne do nich składniki:
W jaskini było bardzo ciepło, wręcz gorąco, w powietrzu wisiała ciężka, mokra para
skraplająca się na omszałych głazach i bazaltowych płytkach ścian. Wszędzie dookoła
były rośliny. Wyrastały z wykutych w podłożu, wypełnionych torfem zagłębień, z wielkich skrzyń, koryt i donic. Pięły się po skałach, po drewnianych rusztowaniach i tyczkach. Geralt przyglądał się ciekawie, rozpoznając niektóre rzadkie okazy – te, które
wchodziły w skład wiedźmińskich leków i eliksirów, magicznych filtrów i czarodziejskich dekoktów. I inne, jeszcze rzadsze, których właściwości mógł się jedynie domyślać.
I takie, których w ogóle nie znał i nigdy o nich nie słyszał20.

18
19
20

Idem, Granica możliwości [w:] idem, Miecz przeznaczenia..., s. 26.
Por. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kraków 1934, s. 509.
A. Sapkowski, Głos rozsądku 6 [w:] idem, Ostatnie życzenie..., ss. 247–248.
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Dalej następuje wyliczenie niektórych roślin, spośród tych, które rozpoznawał
Geralt, a których dominująca właściwość jest lecznicza. Kapłanki Melitele przywiązywały bowiem do niej szczególną uwagę, ciesząc się błogosławieństwem Wielkiej
Matki oraz posiadając wiedzę, pozwalającą im należycie pielęgnować tę rzadką kolekcję. Kiedy Geralt, ranny po walce ze strzygą, przyjeżdża do świątyni, Nenneke kładzie
na jego rany maść z eukaliptusa, posiadającego działanie bakteriobójcze, a w tradycji
kulturowej zdolnego również zwiększać witalność21. Jest to jedyna tak egzotyczna
roślina, bezpośrednio występująca w opowiadaniach, dowodząca tego, jak rozległa
była wiedza zielarska kapłanek.

Obok realnie występujących gatunków jaskinia pełna jest również roślin
istniejących tylko w świecie tekstualnym, takich jak nostriks, dętogłów, siężygron, szytnaćce i inne. Siedemnaście gatunków o dziwnych, rzadko używanych nazwach, jakie wymienia czytelnikowi narrator, podkreślają osobliwy
charakter tego miejsca. Wrażenie to potęgowane jest sekretem, jaki Nenneke
zdradza Geraltowi: rośliny chronione są przed zgubnym promieniowaniem
słonecznym za pomocą rzadkiego kryształu, który izoluje sklepienie jaskini,
zapewniając jej jednocześnie dostateczne oświetlenie.
Kapłanki Melitele, szczególnie dbające o dary swej bogini zadają sobie wiele trudu, by zapewnić przetrwanie wymierającym gatunkom. Ich powołanie
w żadnej mierze nie dziwi, bowiem flora w świecie wykreowanym przez Sapkowskiego jest elementem nacechowanym szczególnie pozytywnie. W przeciwieństwie do świata zwierząt, w którym wiele jest wrogich ludziom potworów, rośliny, nawet te trujące, umiejętnie wykorzystywane, leczą, chronią
i wzmacniają tych, którzy potrafią rozeznać się w ich zastosowaniu.
Truciznom również należałoby poświęcić tu trochę miejsca. Istotną rolę, jak
już zostało wspomniane, odgrywały one w wiedźmińskich eliksirach. Ich zastosowanie nie pozbawione jest jednak nacechowania najpowszechniej znanego:
– Aridea i Stregobor próbowali cię otruć?
– Owszem. Jabłkiem zaprawionym wyciągiem z pokrzyku22.

Ten iście baśniowy motyw z opowiadania Mniejsze zło ukazuje fakt, że i w tym
świecie trucizna bywa bronią strachliwych. Podobnie jest w historii zatytułowanej
Granica możliwości, w którym zalęknieni chłopi próbowali zabić smoka. Trujące właściwości roślin są zatem powszechnie znane, o czym wspomina Jaskier w słowach:
„Gdyby miał coś mocniejszego niż ciemier i wilcza jagoda, smocza skóra suszyłaby
się dziś na hołopolskim ostrokole”23.
21
22
23

Por. F. Hageneder, op. cit., ss. 84–85.
A. Sapkowski, Mniejsze zło [w:] idem, Miecz przeznaczenia..., s. 120.
Idem, Granica możliwości [w:] idem, Miecz przeznaczenia..., s. 27.
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Nie wszystkie jednak trucizny zmierzają do zakończenia życia osoby je zażywającej. Istnieją w świecie wiedźmina substancje wywołujące również i inne procesy.
Doskonale wiedzą o tym driady, które w lesie za pomocą toksycznych i halucynogennych substancji podawanych ludzkim dzieciom, zmuszają je, by pozostały one
w Brokilonie.
Naoczny dowód drzemiącej wśród tych drzew nienawiści i Mocy, z woli których za
chwilę ludzkie dziecko wypije niszczącą pamięć truciznę, biorąc ją z rąk innego ludzkiego dziecka, którego psychikę i pamięć już zniszczono?24

Widać zatem wyraźnie, jak użyteczne są rośliny w swym jakże szerokim zakresie
dawanych przez siebie możliwości. Wiedzę na ten temat posiadali nie tylko czarodzieje czy driady, istoty żyjące w symbiozie z naturą, nawet zwykły szewc Kozojed
potrafił sporządzić śmiercionośną mieszankę. Wiąże się to ze skalą właściwości roślin,
które ludzie, i nie tylko, tak chętnie wykorzystywali w wykreowanym przez autora
sagi świecie.
Warto bowiem zaznaczyć, za Mateuszem Poradeckim, że sporą grupę mieszkańców tego świata stanowią chłopi, żyjący z rolnictwa25, którego rolę w sposób jednoznaczny określa Jaskier, mówiąc do Geralta:
‒ Od rolnictwa zależy los świata, dobrze jest więc znać się na rolnictwie. Rolnictwo
karmi, ubiera, chroni od głodu, dostarcza rozrywki i wspomaga sztukę.– Z tą rozrywką
i sztuką trochę przesadziłeś.– A gorzałkę z czego się pędzi?26

Opowiadania nie nawiązują w sposób bezpośredni do roślin innych niż magiczne,
jednak znaczenie również i tych pozostałych podkreślone jest w powyższych, jakże
dosadnych słowach.
W świetle przeprowadzonej tu analizy zauważyć można, jak niesłusznie rośliny
marginalizowane są w badaniach nad fauną i florą fantastycznych światów. Rola roślin jest ogromna, w czytelniczej podróży trudno nie natknąć się na co najmniej kilka
przykładów, choć ich obecność jest tak niepozorna i naturalna, że, podobnie jak
w świecie pozatekstowym, zwykliśmy ją często ignorować. W przestrzeni wykreowanej przez Sapkowskiego taka ignorancja jest jednak niemożliwa. Rośliny występują
w niej stale, nie tylko w roli dekoracji.
Autor opowiadań, wzorując się na przede wszystkim słowiańskiej demonologii ludowej, nadaje tym zielonym elementom krajobrazu istotne znaczenie. Podobnie jak
nasi przodkowie żyjący blisko natury znakomicie wykorzystywali otrzymane od niej
dary, tak i mieszkańcy świata Geralta dostrzegają ofiarowane im możliwości. Proza
24
25

26

Idem, Coś więcej [w:] idem, Miecz przeznaczenia..., s. 314.
Por. M. Poradecki, Światy i przyroda w literaturze fantasy – na podstawie utworów Tolkiena i Sapkowskiego [on-line:] http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/9182/489-508.
pdf?sequence=1&isAllowed=y [10.07.2015].
A. Sapkowski, Kraniec świata [w:] idem, Ostatnie życzenie..., s. 204.
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Sapkowskiego nasycona jest magią mającą swoje korzenie w wierzeniach z czasów
pogańskich i taka właśnie magia naznacza florę, wśród której wędruje Geralt. Żadna
roślina nie jest tam niepotrzebna, może być pożyteczna lub śmiertelnie niebezpieczna, ma ściśle wyznaczone miejsce i funkcję w fabule powieściowej.
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Summary
The magical gifts of nature – plants
in selected short stories by Andrzej Sapkowski
The aim of the article is to show the plant as a part of the bestiary and an element
constructing the magical characteristics of the text. As it turns out, none of the elements of flora presented in the works of Sapkowski serve to enhance the aesthetic
aspects of the text but has significant value for the plot. What is more, the stories
about the witcher feature numerous characters with a vast knowledge about the use
of plants, that the author of the books borrowed from Slavic folk mythology. Such
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knowledge is extremely important because in this world flora serves people in many
ways. This structuralist analysis of the elements of the fictional world leads to the
conclusion that flora, seemingly insignificant and often marginalized, affects the course of events described in the stories of Andrzej Sapkowski. The author does not
leave a place for randomness, making the plants magical artifacts able to protect the
man against virtually every evil.

Marta Habdas

Medionatury – o związkach
pomiędzy mediami i roślinami
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rośliny i media techniczne wydają się nie mieć ze sobą zbyt wiele wspólnego. Natura i technika często bywają postrzegane jako porządki względem siebie nie tylko
przeciwstawne, ale i antagonistyczne. Bez niekorzystnych dla środowiska zjawisk,
takich jak nadmierne wydobycie surowców naturalnych, eksploatacja źródeł energii
czy gromadzenie się e-śmieci, funkcjonowanie nowoczesnych technologii cyfrowych
(jak i wielu innych) nie miałoby racji bytu. Nic więc dziwnego, że część ruchów
działających na rzecz ochrony środowiska przyjęła ideologię, którą Andrew Feenberg
nazywa „teorią kompromisu”1. Zgodnie z nią, by chronić naturę, musimy iść na
pewne kompromisy – m.in. pomiędzy „techniką przyjazną dla środowiska a dobrobytem, czy kontrolą i satysfakcją pracowników a produktywnością”2. W efekcie –
dobrobyt i produktywność stają się przeciwnikami natury (w tym przypadku także
natury ludzkiej) w jej walce z techniką i ekonomią. A dalsze perspektywy?
Teoria kompromisu narzuca, by działacze ruchów na rzecz ochrony środowiska chwytali się wszystkich możliwych sposobów w poszukiwaniu odpowiedniej strategii. Niektórzy z nich pobożnie wierzą w to, że społeczeństwo odwróci się od ekonomii w stronę
wartości duchowych, biorąc pod uwagę narastające problemy związane ze społeczeństwem przemysłowym. Inni oczekują oświeconych dyktatorów, którzy narzucą technologiczne reformy irracjonalnemu społeczeństwu3.

Trudno nie zgodzić się z Feenbergiem, gdy stwierdza on, że obie wizje wydają się
równie nieprawdopodobne. Nie cofniemy zmian, który narzucił nam postęp techniczny wraz z industrializacją. Czy w takim razie teoria kompromisu ma jakikolwiek sens?
Według Feenberga opiera się ona na błędnym założeniu, zgodnie z którym ochrona
środowiska i uprzemysłowienie są sobie zupełnie przeciwstawne. Pytanie nie powinno
brzmieć: jak uchronić naturę przed techniką, ale: jak je ze sobą pogodzić, by środowisko naturalne, przemysł i dobrobyt mogły stać się częścią tego samego uniwersum.
1
2
3

Por. A. Feenberg, Between Reason and Experience. Essays in Technology and Modernity, London 2010.
Por. ibidem, s. 20.
Ibidem. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty w niniejszym artykule w tłumaczeniu własnym.
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Paradoksalnie w swym ekotopijnym marzeniu o „powrocie o natury” i życiu
zgodnie z zasadami społeczeństw przedindustrialnych, aktywiści wyznający teorię
kompromisu wpisują się w myślenie technodeterministyczne. Nie dostrzegają oni
bowiem tego, że technika i jej szybki rozwój nie są jedynymi czynnikami zmiany
społecznej, a jednostki i instytucje (czy też – korzystając z Latourowskiego słownika
– aktorzy, także ci nie-ludzcy) mają tutaj równie wiele do powiedzenia4.
Celem mojego tekstu nie są rozważania ekopolityczne, dlatego też nie przedstawię
możliwych rozwiązań tego problemu. Zainteresowanych odsyłam do książek Andrew
Feenberga czy też Brunona Latoura (w tym kontekście zwłaszcza Polityki natury5). Do
przedstawienia teorii kompromisu zachęciła mnie natomiast możliwość rzucenia światła na kwestię opozycji pomiędzy naturą i techniką, która – jak widać na powyższym
przykładzie – jest raczej konstruowana (zwłaszcza przez tych, którzy wpadli w pułapkę
technodeterminizmu), niż wyrażająca faktyczny układ sił. Nie znaczy to oczywiście,
że zagrożenia środowiska naturalnego, spowodowane rozwojem techniczno-przemysłowym nie istnieją czy też nie są istotne. Wręcz przeciwnie – żyjemy w końcu w (już
usankcjonowanej) epoce antropocenu6, w której skala zmian wprowadzonych przez
działalność człowieka w strukturę Ziemi (łącznie z jej warstwą geologiczną) jest ogromna. Co jednak istotne – zależności pomiędzy naturą i techniką są tym bardziej niejednoznaczne, różnorodne i niemożliwe do zamknięcia w dualistycznym modelu.
Tę antydualistyczną tendencję w stosunku do natury i techniki wyraźnie widać
w koncepcji medionatur (ang. medianatures) Jussiego Parikki. Nacisk na szukanie
nietypowych połączeń i wykraczanie poza ramy zastanych dyscyplin (zgodnie z koncepcją wędrujących pojęć Mieke Bal7) jest zresztą cechą charakterystyczną całego nurtu badawczego archeologii mediów, z którym związany jest Parikka8. Jego
podejście jest jednak nawet bardziej transdyscyplinarne, zwłaszcza w interesującym
mnie w niniejszym tekście aspekcie relacji pomiędzy mediami i naturą. Widać to już
w samych tytułach prac pisanych przez Parikkę – czy będzie to zoologia mediów9
czy geologia mediów10. Jest to podejście, które rozciąga badanie mediów nie tylko
4
5
6
7
8
9

10

Por. ibidem, ss. 8‒9.
Por.. B. Latour, Polityka natury, tłum. A. Czarnecka, Warszawa 2009.
Por. W. Steffen, P. J. Crutzen, J. R. McNeill, The Anthropocene. Are Humans Now Overwhelming the
Great Forces of Nature?, „Ambio” 2007, nr 8.
Por. M. Bal, Travelling Concepts in the Humanities, Toronto 2002.
Por. J. Parikka, What is Media Archaeology?, Malden 2012.
Por. idem, Media zoology and waste management: Animal energies and medianatures, „NECSUS.
European Journal of Media Studies” 2013, nr 2 [on-line:] http://www.necsus-ejms.org/media-zoology-and-waste-management-animal-energies-and-medianatures/ [08.07.2015]. W ramy „zoologii mediów” wpisać można także książkę Parikki Insect Media. Nie pojawia się w niej wprawdzie
dosłowne pojęcie „zoologii mediów”, ale autor odwołuje się do koncepcji „cybernetycznej zoologii” dotyczącej m.in. projektów Karla von Frischa czy W. Greya Waltera. Por. idem, Insect Media.
An Archaeology of Animals and Technology, London 2010, s. xxiv.
Por. idem, A Geology of Media, London 2015.
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głęboko w czasie (jak archeologia mediów), ale także w przestrzeni – obejmując całą
planetę i wszystkie gatunki.
Jak można jednak zauważyć, medionatury Parikki skupiają się głównie na relacjach medialno-zwierzęcych i medialno-geologicznych. Zapewne nie bez przyczyny
– dla obu odniesieniem będą coraz popularniejsze subdyscypliny, kolejno animal
studies i anthropocene studies. Zauważyć można jednak, że rośliny są w tym zestawieniu pominięte (przynajmniej jako osobny przedmiot badań). Tymczasem, patrząc na szereg możliwych przykładów – od projektów naukowych i artystycznych
wykorzystujących elektryczne sygnały wytwarzane przez rośliny (na przykład w celu
monitorowania czynników środowiskowych11), do popkulturowych wyobrażeń, takich jak chociażby to z filmu Avatar (2009) Jamesa Camerona, w którym drzewa
czczone przez humanoidalnych mieszkańców odległego księżyca, Pandory, tworzą
biologiczno-medialno strukturę przypominającą swym działaniem Internet (co ciekawe, w tle nadal trwa kolonialna wojna pomiędzy techniką i naturą) – wydaje się,
że bez zbytnich zastrzeżeń do zoologii mediów i geologii mediów dołączyć można
także botanikę mediów.
W niniejszym artykule chciałabym pokazać, że pojęcie medionatur można z powodzeniem odnieść także do badania roślin w kontekstach medialnych. W tym celu
przedstawię koncepcję Parikki, skupiając się przede wszystkim na posthumanistycznych i materialistycznych wątkach jego teorii.
Rośliny i media w medionaturalnym kontinuum
Jak już wspominałam, koncepcję medionatur wpisać można w szereg innych współczesnych trendów badawczych dążących do krytycznego przeformułowania opozycji
pomiędzy porządkami zwyczajowo postrzeganymi jako sprzeczne. Sam Parikka odnosi się do pojęcia naturokultur, stworzonego przez Donnę Haraway, która w figurach
cyborgów oraz „gatunków stowarzyszonych” (czyli zwierząt udomowionych) znajduje
syntezę wielu takich przeciwieństw: „Zarówno cyborgi, jak i gatunki stowarzyszone
gromadzą razem to, co ludzkie i to, co nie-ludzkie, organiczność i technologię, węgiel
i krzem, wolność i strukturę, historię i mit, bogatych i biednych, władzę i podmiot,
różnorodność i zubożenie, nowoczesność i ponowoczesność oraz naturę i kulturę – na
różne nieoczekiwane sposoby”12. Ta mieszanina różnych przedmiotów i porządków
nie jest przypadkowa. U jej źródeł leży posthumanizm, który pozwala na to, by cyborgi i zwierzęta przemówiły własnym głosem. Jak pisze Parikka:
Zwierzęta znajdują się poza językiem, ale nie są nieme. Choć są poddawane analizie przez
ludzkie praktyki znaczeniowe, nie są do nich redukowalne. Dlatego też oferują owocny
sposób badania afektów. Poza sferą języka zwierzęta […] znaczą swoje terytoria, mierzą
11
12

Por. K. Finley, The Internet of Vegetables: How Cyborg Plants Can Monitor Our World
[on-line:] http://www.wired.com/2014/01/internet-plants/ [14.07.2015].
D. Haraway, Manifest gatunków stowarzyszonych [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów,
red. A. Gajewska, Poznań 2012, s. 244.
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swe siły, zginają swe ciała i ustanawiają relacje. Tutaj znajduję kluczowy punkt w dyscyplinach animal studies i posthumanizmu: nie możemy ugrzęznąć z pytaniami dotyczącymi
języka lub definiujących różnic (istniejących zazwyczaj w ramach języka), które usuwają
zwierzęta ze sfery kultury. Zamiast tego powinniśmy wyznaczyć odmienne modalności
ekspresji zwierzęcych ciał, które zwracają się w stronę semiotyki nie-znaczącej. Animal
studies łączą w ten sposób siły z nie-ludzką teorią mediów. Reprodukcja kultury uwzględnia zarówno owe semiotyki intensywnych interakcji i fluktuacji cielesnych, jak i językowe
akty i dyskursy; w istocie, jest bardzo naglące, by uznać inne genealogie myśli, które
pomogą nam zrozumieć ten reżim nie-znaczącej semiotyki i niejęzykowej indywidualizacji – te wywodzące się od Spinozy, Bergsona, Whiteheada, Simondona i Deleuze’a wraz
z Guattarim, a nie od Platona, Kartezjusza, Hegla i Heideggera, a nawet Derridy13.

Rośliny także posiadają własne afekty, co podkreślał już Gustav Theodor Fechner, XIX-wieczny niemiecki fizyk i filozof, stwierdzając jednocześnie, że „natura nie
mogła stworzyć czegoś tak pięknego i tak skrupulatnie zaprojektowanego jedynie po
to, by było obiektem leniwej obserwacji”14. Co znamienne, pierwsze tłumaczenie
na język angielski fragmentu z jego w całości poświęconego roślinom dzieła Nanna
oder über das Seelenleben der Pflanzen (Nanna. O duchowym życiu roślin) pojawiło się
w zbiorze tekstów Vital Beauty. Reclaiming Aesthetics in the Tangle of Technology and
Nature, będącym inicjatywą artystów i teoretyków związanych z V2_, Institute for
the Unstable Media w Rotterdamie. Jak widać, witalizm Fechnera idealnie wpisuje
się we współczesny świat nowych mediów i związanej z nimi sztuki.
Zainteresowania Fechnera, które oscylowały wokół stworzonej przez niego psychofizyki, badającej zmysłowe bodźce i odruchy, przynależą zresztą do sfery, którą
Parikka nazwałby pionierską dla powstania mediów technicznych:
Naukowe pomiary tego, jak zmysłowe odczucia są zarządzane na poziomie materialnym, osiągnęły szczególne znaczenie w kontekście rozkwitu medialno-technicznych
eksperymentów i innowacji po XIX wieku. Co więcej, systematyzacja naukowych metod badawczych na polu nauk naturalnych (np. chemii) była kluczowa w ustanowieniu
nowego reżimu relacji pomiędzy naturą, surowcami, a następnie, syntetycznymi produktami. To właśnie w takich dziedzinach jak chemia powinniśmy więc szukać genealogii kultury medialnej i kapitalistycznego wykorzystania ekologicznych ciał15.

W powyższym cytacie dobrze widać materialistyczne podejście Parikki, które
w dużej mierze opiera się na teoriach niemieckich badaczy mediów, przede wszystkim Friedricha Kittlera16. Zgodnie z takim punktem widzenia (w którym bardzo
widoczne są także tendencje posthumanistyczne) media posiadają swój materialny
wymiar, którego nie można sprowadzić do językowych dyskursów i społecznych kontekstów. Jak pisze Parikka w kontekście zoologii mediów:
13
14
15
16

J. Parikka, Insect Media…, s. xxvi.
G. Fechner, Teleological Grounds [w:] Vital Beauty. Reclaiming Aesthetics in the Tangle of Technology
and Nature, ed. J. Brouwer, A. Mulder, L. Spuybroek, Rotterdam 2012, s. 171.
J. Parikka, Media zoology…
Por. idem, What is…, ss. 63‒89.
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Nasze teoretyczne narzędzia i nauki humanistyczne powinny poświęcić większą uwagę
zwierzętom, a także systematycznym zawłaszczeniom potencjalności obecnych w zwierzętach jako zasobom dla różnorakich materialnych celów. W ten sposób możemy zrozumieć bio-władzę w kontekście zawłaszczenia żyjących energii17.

Podejście to zastosować można także w odniesieniu do roślin. W tym kontekście
wspominana już we wstępie wizja z filmu Avatar nabiera nowych znaczeń – w kwestii
zarówno postrzegania roślinnego ekosystemu jako swego rodzaju konstrukcji medialnej, na którą składają się przepływy energii (w postaci światła, temperatury czy
reakcji chemicznych), jak i kapitalistycznego zawłaszczania surowców.
Od „elektrycznych rozmów”
do cyborgicznych roślin
Jak piszę powyżej, roślinnych medionatur szukać można już w XIX wieku, a zapewne i wcześniej. Zwłaszcza gdy pojęcia mediów nie ograniczymy do mediów masowych, ale, idąc za tropem archeologów mediów, umieścimy w jego polu znaczeniowym różnorodne systemy komunikacyjne i techniczne – także te pozawerbalne
i nie-ludzkie. W celu uproszczenia stwierdzić jednak można, że momentem szczególnie ważnym dla kształtowania się roślinno-medialnych relacji będą lata sześćdziesiąte
i siedemdziesiąte XX wieku. W kontrkulturowym fermencie ezoteryki spod znaku
New Age, kultury psychodelicznej i rewolucji obyczajowej rośliny i (szeroko rozumiane) media pojawiły się w tym samym kontinuum. Kult „świętych roślin” i ekotopie splotły się z początkami cyberkultury i technoutopijnymi marzeniami o egalitarnej i niczym nie skrępowanej komunikacji18.
Kontrkulturowe wyobrażenia na temat roślin i techniki były oczywiście niejednokrotnie (choć nie zawsze) dość naiwne i stanowiły zbanalizowaną mieszaninę informacji zaczerpniętych z różnych dziedzin wiedzy – etnobotaniki, ekologii, religioznawstwa, cybernetyki czy fizyki. Nie znaczy to, że były nieistotne i mało wpływowe
– być może właśnie owa pseudonaukowość sprawiła, że wiele z nich przeniknęło
do obiegu popkultury, stając się elementem współczesnej mitologii. Jak pisze Judith
Roof w swej książce dotyczącej zbiorowych koncepcji wokół DNA:
[…] pseudonaukę można traktować jako nieuchronny efekt każdej próby zaprezentowania złożonego zjawiska szerokiej publiczności, ale może być ona także nieodłącznym
elementem ściśle określonego zbioru analogii, figuracji i hermetycznych narracji, które
wykorzystują nawet sami naukowcy, by odtworzyć i skonceptualizować ich myśli na
temat DNA i genów19.

17
18
19

Idem, Media zoology…
O kontrkulturowych źródłach cyberkultury – por. F. Turner, From Counterculture to Cyberculture.
Stewart Brand, the Whole Earth Network and the Rise of Digital Utopianism, London 2006.
J. Roof, The poetics of DNA, London 2007, s. 3.
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W miejsce „DNA i genów” z pewnością wstawić można wiele innych przykładów
– od teorii względności, poprzez matematyczną koncepcję chaosu, do – szczególnie istotnych w kontekście niniejszego tekstu – badań nad percypowaniem bodźców
przez rośliny.
Nie chodzi więc jedynie o to, że nauki – zwłaszcza ścisłe i przyrodnicze – same
w sobie są zbyt hermetyczne (co, jak stwierdziłby Bruno Latour, z chęcią podtrzymują,
widząc siebie jako mędrców w platońskiej jaskini20), by wniknąć do rezerwuaru zbiorowych wyobrażeń. Pewien naddatek mniej ścisłej, a za to bardziej obrazowej treści
(uzależnionej od wielu czynników, w tym: panujących w danym czasie dyskursów) jest
obecny w przypadku każdej naukowej koncepcji. To on wypełnia sztucznie wytworzoną lukę pomiędzy nauką i społeczeństwem, ukazując ich wzajemne powiązania.
W tym kontekście ciekawy okazuje się przykład książki i powstałego na jej podstawie filmu dokumentalnego o tym samym tytule – The Secret Life of Plants. Autorzy wydanej w 1973 roku pozycji, Peter Tompkins i Christopher Bird, nie mieli
wykształcenia przyrodniczego, a naukowe doniesienia łączyli z takimi odmianami
pseudonauk jak badania nad energią orgonu czy radionika. Nad całym dziełem unosi
się opisywany wcześniej hippisowski duch, choć jest on już nieco dostosowany do
wymagań bardziej konwencjonalnych odbiorców – jak pisała w swej recenzji książki
Elsa First, Tompkins i Bird „przyrządzili popularnonaukowy pastisz pragnień nowego okultyzmu i podali go na rynku wydawniczym jako gładko skrojona oferta dla
gustu klasy średniej”21.
Głównym celem książki i filmu jest udowodnienie tezy o istnieniu świadomości
roślin. Już w samym tym założeniu odnaleźć możemy posthumanistyczny paradoks.
Z jednej strony takie poszukiwania zdają się „ożywiać” rośliny i stawiać je na równi z człowiekiem, z drugiej natomiast wskazują na tendencję do antropomorfizacji i postrzegania nie-ludzkich bytów według ludzkich wzorców. Jak widzimy bowiem w wyreżyserowanym przez Walona Greena (przy wsparciu Tompkinsa) filmie
z 1978 roku, świadomość roślin ma polegać przede wszystkim na odczuwaniu emocji
charakterystycznych dla ludzi. Widzimy badania, w których impulsy elektryczne reprezentujące fizjologiczne zjawiska podłączonych do elektrod roślin dostosowują się
do zapisu sygnału EEG oglądającego film mężczyzny. Widzimy także dość kuriozalną
scenę, w której potencjał impulsów elektrycznych rośliny doniczkowej zwiększa się,
gdy krojona jest obok niej kapusta – najwyraźniej tak jak człowiek, odczuwa ona
lęk i współczucie na myśl o „śmierci” swego pobratymca. W efekcie „sekretne życie
roślin” nie wydaje się aż tak tajemnicze i niewyobrażalne, a kolejne sceny filmu zdają
się świadczyć o tym, że – nie licząc pewnych wyjątkowych zdolności, takich jak możliwość komunikacji z dalekim kosmosem i czytanie w (ludzkich) myślach – jest ono
całkiem podobne do ludzkiego.
20
21

Por. B. Latour, op. cit.
E. Pace, Christopher Bird, 68, a Best-Selling Author [on-line]: http://www.nytimes.com/ 1996/05/06/
arts/christopher-bird-68-a-best-selling-author.html [26.08.2015].
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Taka wizja świadomości roślin ujawnia także głęboko zakorzenione ludzkie
marzenie o transgresji – w tym przypadku medialnej. Oczywiste, że jednym z następnych kroków po udowodnieniu istnienia świadomości roślin byłaby próba nawiązania z nimi kontaktu. Chęć przekroczenia komunikacyjnych barier pomiędzy
człowiekiem i innymi bytami niejednokrotnie wiąże się zarówno z fascynacją światem nie-ludzkich bytów i nadprzyrodzonych zjawisk, jak i z zachwytem nad najnowszymi wynalazkami techniki. Tę nieoczywistą podwójność widać już w samym
słowie „medium” – związanym z jednej strony ze światem technicznych urządzeń
komunikacyjnych, z drugiej zaś ze spirytystyczną telepatią22.
The Secret Life of Plants w wersji filmowej prezentuje nam istny kalejdoskop mediów (zarówno tych medialnych, jak i mediumicznych): rośliny czytające w myślach,
odbierające radiowe fale z kosmosu, podłączane do elektrod, dane odczytywane na
komputerach, wariografy, elektroencefalografy, wreszcie – samo medium filmowe pozwalające ukazać dzięki fotografii poklatkowej niemożliwe do ujrzenia gołym okiem
ruchy roślin. Jak widać, niejednokrotnie z tą medionaturalną komunikacją łączy się
potrzeba translacji. Alfabetem roślin są impulsy elektryczne, a tłumaczami – przyrządy techniczne. Czy jednak wykresy prezentowane przez wariograf są dla nas w pełni
czytelne? Okazuje się, że chęć tłumaczenia wykracza nawet dalej. W filmie oprócz
badań naukowych i pseudonaukowych możemy obejrzeć także działania artystyczne Johna Liftona, który za pomocą elektrod przymocowanych do liści generował
dźwięki współtworzące „zieloną muzykę”, odzwierciedlającą – tym razem w sposób
audialny – „sekretne życie roślin”. Przepływy impulsów elektrycznych pomiędzy roślinami i syntezatorami przekształcającymi je w dźwięki traktować można jako rodzaj
medialnego systemu posthumanistycznej komunikacji, opartego na materialnej specyficzności organizmów i maszyn. Podobnych przykładów odnaleźć można o wiele
więcej – od odwrotnej komunikacji w formie „muzyki dla roślin”23 przez kontynuację pomysłów Liftona24 aż do różnorodnych dzieł bio artu. Z pewnością każdy
z nich stanowiłby ciekawy punkt wyjścia do analizy medionaturalnych relacji.
The Secret Life of Plants ukazuje jeszcze jeden paradoks. Choć urządzenia techniczne opisywane na kartach książki i prezentowane w filmie są bardzo liczne, a wraz
z roślinami współtworzą cyborgiczne wręcz hybrydy, przesłanie filmu wciąż wyraża się w tendencyjnych opozycjach natura – technika. „Z punktu widzenia roślin”
obserwujemy ukazane w przyspieszeniu samochody, dymiące kominy fabryk i pędzących ludzi. Rozwiązaniem tego problemu wydaje się ekotopijne marzenie o „powrocie do natury”, tak krytykowane przez Feenberga. Paradoks ten jest pouczający,
gdyż pokazuje, jak praktyka rozmija się z teorią – to, co widzimy na konkretnych
22
23
24

O analogiach pomiędzy XIX-wiecznymi wynalazkami technicznymi i spirytyzmem pisał m. in. Jeffrey
Sconce – por. J. Sconce, Haunted Media. Electronic Presence from Telegraphy to Television, London 2000.
Jednym z ciekawszych przykładów jest tutaj easylisteningowa Plantasia Morta Garsona, jednego
z zapomnianych pionierów muzyki elektronicznej.
Por. Mileece Petre, Music from Plants [on-line:] http://sonic-terrain.com/2014/09/mileece-petremusic-from-plants/ [14.07.2015].
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przykładach, jest o wiele bardziej skomplikowane niż ogólna idea wyrażana wprost
przez głos narratora.
Oglądając młodszy o 37 lat od książki Birda i Tompkinsa wykład botanika Stefano
Mancuso, wygłoszony w ramach TED25, zauważyć możemy, że tematy poruszane przez
autorów The Secret Life of Plants są nadal aktualne. Mancuso nie używa wprawdzie
argumentów wywiedzionych z pseudonaukowych wyobrażeń, ale w jego wykładzie
także odnaleźć można ciekawe wątki medionaturalne. Co mało zaskakujące, fascynacja
ezoteryką i możliwością „elektrycznej” komunikacji, zastąpiona zostaje tu odwołaniem
do wszechogarniającego pojęcia sieci. Dla Birda i Tompkinsa ogólnym wzorcem była
kosmiczna, uniwersalna świadomość inspirowana przefiltrowaną przez kontrkulturę lat
60. filozofią buddyjską – ostatecznie to właśnie dzięki niej możliwe były „elektryczne
rozmowy” z roślinami. Dla Mancuso ostateczną metaforą – w pewien sposób sankcjonującą nawet wagę jego wykładu – jest Internet. Podobieństwo rozwidlonych korzeni roślin, w których wierzchołkach zachodzą procesy przypominające te w ludzkim
mózgu, do Internetu zaprezentowane zostaje za pomocą wizualnej analogii ukazującej
obie sieci. Według Mancuso inteligentne korzenie roślin „są niczym sieć maszyn obliczeniowych, współpracujących ze sobą”26. W efekcie proponuje on tworzenie hybryd
w postaci roślin-cyborgów, monitorujących różne czynniki zewnętrzne.
Analogia pomiędzy inteligencją roślin i cyfrową inteligencją maszyn zainspirowała także twórców związanych z architektoniczną grupą servo do stworzenia projektu
spoorg, odnoszącego się do „prymitywnej, zazwyczaj jednokomórkowej, odpornej na
środowisko zewnętrzne, uśpionej lub reprodukcyjnej tkanki wytwarzanej przez rośliny i niektóre organizmy”27. W efekcie struktura (wyglądająca jak cyborgiczna roślina)
wyposażona została w swój własny rodzaj inteligencji:
Każdy moduł spoorg wyposażony jest w lokalną inteligencję pozwalającą mu na komunikację z sąsiednimi spoorgami. Wraz z licznymi czujnikami i urządzeniami komunikacji
bezprzewodowej, w które wyposażona zostaje każda jednostka, spoorg może reagować indywidualnie i kolektywnie na zmieniające się warunki świetlne oraz ludzkie zachowania,
odpowiadając modulacją dźwiękowych tekstur za pomocą serii algorytmów28.

Nie jest odkrywczym stwierdzeniem, że Internet i komputery już od czasu rewolucji cyfrowej stanowią ważny punkt orientacyjny w świecie (popularnej) nauki
– kod genetyczny porównywany jest do software’u (jak chociażby w Samolubnym
genie Dawkinsa), a mózg do komputera. Na powyższych przykładach widzimy dalsze
rozszerzanie tej metafory – inteligencja roślin staje się analogią sztucznej inteligencji.
25

Por. S. Mancuso, The roots of plant intelligence [on-line:] http://www.ted.com/talks/stefano_mancuso_the_roots_of_plant_intelligence [14.07.2015].

26

Ibidem, tłum. M. Cwikla.

27

Spoorg [on-line:] http://www.servo-la.com/index.php?/projects/spoorg/ [14.07.2015].

28

H. Feng, Syn_athr(0)isis – an Architecture Exhibition in Greece [w:] The Architecture Annual
2007‒2008. Delft University of Technology, ed. L. Calabrese, A. ten Doeschate, A. Geenen,
D. Hauptmann, J. Heintz, U. Knaack, Rotterdam 2009, s. 36.
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Niefortunne jednak – zwłaszcza w świetle materialistycznych teorii Parikki – byłoby
zatrzymywanie się na poziomie abstrakcji. Materialny wymiar relacji pomiędzy roślinami i techniką fetyszyzowany był już w ujęciach The Secret Life of Plants, a bardziej
współczesne przykłady idą jego śladem. Świat natury spotyka się ze światem techniki,
tworząc medionaturalne relacje, oparte na poszukiwaniu posthumanistycznego języka fizjologicznych procesów, sygnałów, czujników i przepływów. To właśnie w tym
języku – niemożliwym do pełnego przetłumaczenia – kryje się „sekretne życie roślin”.
Podsumowanie
Oczywiście niniejszy tekst nie przedstawia całej złożoności roślinno-medialnych
relacji. Nie to jednak było moim celem. Chciałam raczej zwrócić uwagę na potencjał badań wpisujących rośliny w medionaturalne kontinnum. Posthumanistyczne
i materialistyczne tendencje obecne we współczesnym medioznawstwie wyznaczają
bowiem idealny punkt wyjścia do tego typu badań.
Patrząc na podane powyżej przykłady, można zastanawiać się, na ile w istocie wypełniają one posthumanistyczny postulat „oddania głosu” organizmom nie-ludzkim,
a na ile są jedynie rodzajem utopijnej zabawy łączącej ludzkie oczekiwania wobec natury i techniki. Odnajdywanie w roślinach potencjału emocjonalnego czy muzycznego
równie dobrze traktować można jako antropomorfizację, która jedynie pozornie usuwa
ludzki podmiot z centrum. Kontrowersje związane z genetyczną modyfikacją roślin
czy patentowaniem genetycznego dziedzictwa przyrody tym bardziej zwracają uwagę
na sferę materialnych zawłaszczeń nie-ludzkich organizmów opartych na kapitalistycznej logice. Na tym tle wydawać się może, że badania medialno-roślinnych relacji nie
mogą wnieść niczego znaczącego w tak skomplikowaną plątaninę ekologiczno-ekonomicznych zależności. Uważam jednak, że spojrzenie na medionaturalne zależności
jest o tyle istotne, że zwraca uwagę na pozornie neutralną ideologicznie sferę związków
nie-ludzkich organizmów i mediów, w których jednak odnaleźć można wyobrażenia
i oczekiwania, jakie narzucamy roślinom. Jednocześnie analiza konkretnych materialnych praktyk związanych z tymi relacjami pozwala zauważyć, że medialności nie powinniśmy szukać jedynie w technicznych artefaktach i ludzkiej komunikacji.

Bibliografia
Bal M., Travelling Concepts in the Humanities, Toronto 2002.
Fechner G., Teleological Grounds [w:] Vital Beauty. Reclaiming Aesthetics in the Tangle of
Technology and Nature, ed. J. Brouwer, A. Mulder, L. Spuybroek, Rotterdam 2012.
Feenberg A., Between Reason and Experience. Essays in Technology and Modernity,
London 2010.

157

Marta Habdas, Medionatury – o związkach pomiędzy mediami i roślinami

Feng H., Syn_athr(0)isis – an Architecture Exhibition in Greece [w:] The Architecture Annual 2007‒2008. Delft University of Technology, ed. L. Calabrese, A. ten Doeschate, A. Geenen, D. Hauptmann, J. Heintz, U. Knaack, Rotterdam 2009.
Haraway D., Manifest gatunków stowarzyszonych [w:] Teorie wywrotowe. Antologia
przekładów, red. A. Gajewska, Poznań 2012.
Latour B., Polityka natury, tłum. A. Czarnecka, Warszawa 2009.
Mileece Petre, Music from Plants [on-line:] http://sonic-terrain.com/2014/09/
mileece-petre-music-from-plants/ [14.07.2015].
Pace E., Christopher Bird, 68, a Best-Selling Author [on-line:] http://www.nytimes.com/1996/05/06/arts/christopher-bird-68-a-best-selling-author.html
[26.08.2015].
Parikka J., A Geology of Media, London 2015.
Idem, Insect Media. An Archaeology of Animals and Technology, London 2010.
Idem, Media zoology and waste management: Animal energies and medianatures,
„NECSUS. European Journal of Media Studies” 2013, nr 2 [on-line:] http://
www.necsus-ejms.org/media-zoology-and-waste-management-animal-energiesand-medianatures/ [08.07.2015].
Idem, What is Media Archaeology?, Malden 2012.
Roof J., The poetics of DNA, London 2007.
Sconce J., Haunted Media. Electronic Presence from Telegraphy to Television, London 2000.
Spoorg [on-line:] http://www.servo-la.com/index.php?/projects/spoorg/ [14.07.2015].
Steffen W., Crutzen P. J., McNeill J. R., The Anthropocene. Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?, „Ambio” 2007, nr 8.
Turner F., From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth Network and the Rise of Digital Utopianism, London 2006.
Summary
Medionatures – on the relationship between media
and plants
The purpose of this article is to present Jussi Parikka’s theory of medionatures.
In the context of this theory, the author wants to show the research on relationships
between media and plants. Although Parikka focuses primarily on “media zoology”
and “a geology of media”, the author thinks that “a botany of media” could also be
a fruitful field of research. In order to prove this point, the theory of Parikka is analysed with a main focus on post-humanism and materialism. Then the author describes
the specific examples of medianatural relations found in The Secret Life of Plants and
Stefano Mancuso’s lecture on plant intelligence.

Renata Iwicka

Użycie roślin w telewizyjnych
serialach fantastycznych
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rośliny są obecne w otoczeniu człowieka od bardzo dawna – biblijna Ewa zerwała owoc, a później zawstydzona para przykryła się listkiem figowym, mandragora
pełniła ważną rolę zarówno w medycynie, jak i w magii, czterolistna koniczynka
przynosi szczęście, ziele ruty było jedną z potężniejszych roślin u dawnych Słowian,
brzoskwinia chroni przed złymi duchami w Chinach, a czosnek przed wampirami
w Europie, wiele herbów i znaków rodowych zawiera ornament roślinny. Oprócz
użycia praktycznego, czy też dekoracyjnego, rośliny stały się również elementem krajobrazu nadnaturalnego – niektóre były postrzegane jako amulety1, inne jako znak
działalności wrogich człowiekowi sił. Rośliny były wykorzystywane jako lekarstwo –
i jako składnik wywarów czarownic2. Dość powiedzieć, że niemal każda dziedzina
życia człowieka związana jest w większym lub mniejszym stopniu z florą. Dotyczy to
również sfery kultury współczesnej, w tym też seriali telewizyjnych.
Podstawą badań są amerykańskie seriale telewizyjne o tematyce nadnaturalnej;,
z konieczności będę się posługiwać tylko i wyłącznie wybranymi przykładami. Celem
tego artykułu jest prześledzenie, w jaki sposób twórcy seriali korzystają z elementów
folkloru, historii, medycyny związanych z roślinami. Czy przejmują użycie zgodnie z tradycją? Czy dodają własne właściwości wybranych roślin do już istniejących?
Czy może wymyślają własne zarówno rośliny jak i zastosowania na potrzeby seria1
2

Jako amulet jest tutaj rozumiany każdy przedmiot pełniący funkcję ochronną i odstraszającą, zgodnie
z definicją przytoczoną przez: E.R. Guiley, Encyclopedia of Demons & Demonology, New York 2009, s. 10.
Jak chociażby czarownice w Makbecie, które dodają do wywaru „Korzeń lulka i cykuty/ Z łona ziemi
w noc wypruty” – W. Shakespeare, Makbet [w:] idem, Tragedie, tłum. J. Paszkowski, Warszawa, 1973,
s. 780). Lulek, lulek czarny (Hyoscyamus niger) jest rośliną trującą wywołującą halucynacje, cykuta (szalej jadowity, Cicuta virosa L.) to roślina bardzo silnie toksyczna. W oryginale występuje jednak hemlock, czyli szczwół plamisty (Conium maculatum), kolejna bardzo jadowita roślina, pospolicie również
zwana cykutą – por. W. Shakespeare, Three Tragedies. Hamlet, Macbeth, King Lear, New York 1970,
s. 14. Wszystkie wiadomości dotyczące wyżej opisanych roślin pochodzą ze stron: KEW – Royal Botanic
Garden [on-line:] http://www.kew.org/ [20.07.2015], JSTOR Global Plants [on-line:] http://plants.
jstor.org/ [20.07.2015], United States Department of Agriculture [on-line:] http://www.usda.gov/wps/
portal/usda/usdahome [20.07.2015], Atlas Roślin [on-line:] www.atlas-roslin.pl [07.07.2015], oraz
atlasu J. Mowszowicz, Przewodnik do oznaczania roślin trujących i szkodliwych. Warszawa, 1982.
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lu? Czy można mówić o nowym folklorze telewizyjnym? Benjamin Botkin określił
folklor jako „całość tradycyjnych przekonań, zwyczajów i wyrażeń, przekazywanych
w większości ustnie i krążących głównie poza komercyjnymi i naukowymi środkami
komunikacji i przekaz”3. Według tej definicji nowa treść znaczeniowa motywów
roślinnych używanych we współczesnych serialach byłaby jednym z elementów wiedzy przekazywanej oralnie, a serial jest właśnie nośnikiem przekazu zarówno obrazkowego, wizualnego, jak i werbalnego. Folklor jednocześnie różni się od popkultury
w tym aspekcie, że nie odpowiada na potrzeby chwili, na żądania popularne w danym momencie. Serial telewizyjny, który jest aktualnie emitowany należy do kultury
popularnej, ale jednocześnie może w moim przekonaniu stanowić element folkloru
danej grupy, którą ten serial spaja (czyli fandomu). Bardzo dobrym przykładem jest
serial HBO Gra o Tron, oparty na serii powieści z cyklu Pieśni Lodu i Ognia; do
codziennego użytku międzynarodowego fandomu weszły już sformułowania „You
know nothing, Jon Snow” oraz „Valar morghulis”4, używane podobnie często i zwyczajowo jak, dla przykładu, swojskie „odpukać w niemalowane”. Każdy fan wie w jakiej sytuacji należy sformułowania użyć. Folklor bowiem to:
nieformalnie przyswojona, nieoficjalna wiedza na temat świata, nas samych, naszych wspólnot, przekonań, kultury, tradycji, wyrażana w sposób twórczy poprzez słowa, muzykę,
zwyczaje, gesty, zachowania i zasoby. To także interaktywny, dynamiczny proces tworzenia,
komunikowania się i ekspresji w każdej chwili, kiedy dzielimy tę wiedzę z innymi ludźmi5.

Bardzo ważne jest ostatnie zdanie, podkreślające, że folklor jest dynamicznym, zmieniającym się procesem, a nie zastygłym eksponatem w muzeum. Popkultura tworzy
zatem swój własny folklor.
Seriale telewizyjne jako medium kultury popularnej są analizowane od kilkunastu lat z różnych perspektyw. W niniejszym artykule chciałabym się skupić na
kilku najbardziej popularnych serialach, w których pojawiają się istoty nadnaturalne
i demoniczne, a jednocześnie przeanalizować sposób użycia roślin w obrębie świata
stworzonego na potrzeby danego serialu. Seriale te to przede wszystkim: Supernatural
(2005 r.), The Vampire Diaries (2009 r.), The Teen Wolf (2011 r.), Once Upon A Time
(2011 r.) oraz The Originals (2013 r.). Nie są to jedyne seriale telewizyjne poświęcone
zjawiskom i istotom nadnaturalnym, w nich jednak użycie roślin jest jednym z ważniejszych elementów fabuły.
Rośliny, jak wszystkie amulety, mogą być użyty w sposób ofensywny (lub też
aktywny) oraz defensywny (pasywny). Użycie ofensywne jest użyciem wymierzonym
bezpośrednio przeciw wrogiej istocie, aktem agresji, działaniem „tu i teraz”; użycie
defensywne jest zapobieganiem wniknięciu istoty demonicznej w osobistą przestrzeń
3
4
5

Cyt. za: M. C. Sims, M. Stephens, Living Folklore. An Introduction to the Study of People and Their
Traditions, Logan 2005, s. 10 – tłum. własne.
Por. G. R. R. Martin, A Storm of Swords, New York 2000.
M. C. Sims, M. Stephens, op. cit. – tłum. własne.
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psychofizyczną danej osoby (jak na przykład poprzez noszenie amuletu w formie zawieszki). W obu przypadkach są używane różne części rośliny. Czasami jest to korzeń,
czasem jagody, kwiaty, wysuszone łodygi, liście – słowem: każdy element budowy
roślinnej mógł posiadać odpowiednie właściwości. Z roślin wyrabiano wywary, wieńce, specjalne torebki6 lub spalano je jak kadzidło. W niektórych przypadkach cała
wolno rosnąca roślina spełniała swoją funkcję (drzewa, krzewy, kwiaty). Oczywiście
czasami rośliny spełniały funkcje całkowicie magiczne – zapewniały nieśmiertelność,
zmieniały się w coś innego, pomagały latać i tym podobne – lub też medyczne7.
W serialach rośliny używane są dokładnie w ten podwójny sposób – aby pozbyć
się wrogiej człowiekowi nieobecności na danym terenie lub też aby ochronić dany
teren czy też osobę. Najwięcej różnorakich przykładów użycia roślin można odnaleźć
w serialu Supernatural, którego twórcy w znakomitej większości podeszli do problemu w sposób bardzo profesjonalny – niewiele jest pomyłek w zastosowaniu wiedzy
dotyczącej pojawiających się roślin zaczerpniętej z folkloru. Rośliny używane sa tutaj
zarówno dla ochrony, jak i w celu walki z wrogą obecnością. Raz pojawia się nawet użycie jako środka psychoaktywnego8. Jest jeszcze jedno zastosowanie, ważne
zwłaszcza dla amerykańskiego południa oraz tradycji hoodoo – jest to przyzywanie
(conjuring)9. W odcinku Crossroads Blues bracia Winchester docierają w pewnym
momencie do skrzyżowania dróg i jakby mimochodem zauważają żółte kwiaty rosnące na poboczach każdej z dróg. Okazuje się, że jest to krwawnik pospolity (Achillea
millefolium L.), używany w miejscach, gdzie dochodzi do zawarcia paktów10. Rosnące dookoła kwiaty wzmacniały tym samym znaczenie skrzyżowania, które i tak
miało bardzo skomplikowaną i długą historię znaczeniową. W tradycji europejskiej
krwawnik, zrywany zawsze z grobu młodego mężczyzny (przez kobiety) lub młodej
dziewczyny (przez mężczyzn), używany był przez czarownice do warzenia napojów
6

7
8

9

10

Kompozycje roślinne są elementem niektórych torebek mojo w tradycji hoodoo. Samo słowo mojo,
wymiennie używane z „hand”, być może wywodzi się ze słowa mooyo w języku Kongo (grupa Bantu),
oznaczajacego iskrę duchową, zaklęcie, duszę. Mojo jest flanelową, najczęściej czerwoną torebką, posiadającą moc rzucenia uroku lub ochrony przed złymi siłami. Do środka wkładało się, w zależności od
przeznaczenia torebki mojo, rozmaite rośliny, jak dla przykładu: „Take a piece of the fig leaf, sycamore
bark, John de Conquer root, John de Conquer vine, three paradise seeds” – M. S. Wahlman, African
Symbolism in Afro-American Quilts, „African Arts” 1986, Vol. 20, No. 1, s. 74).
Jak mleczko makowe w seriau Gra o Tron; mak znany był z działania usypiającego, a także narkotycznego.
Mowa o lepnicy (Silene capensis, Silene undulata), zwanej też afrykańskim korzeniem snu (African dream root). Nie wpływa na momenty jawy, ale pogłębia lub wywołuje sen. Działa podobnie do bardziej słynnej rośliny używanej w onejromancji – Calea ternifolia – por. L. Mayagoitia,
J. L. Diaz, C. M. Contreras, Psychopharmacologic Analysis of an Alleged Oneirogenic Plant: Calea
zacatechichi, „Journal of Ethnopharmacology” 1986, Vol. 18 [on-line:] http://www.lycaeum.org/
leda/docs/16295.shtml?ID=16295 [16.07.2015].
W niektórych przypadkach postanowiłam przytaczać oryginalne słowo, zwłaszcza w przypadku terminów związanych z hoodoo. „Przyzywanie” może być zaklinaniem szczęścia, przyzywaniem miłości, dobrobytu, sławy etc., niekoniecznie dosłownym wywoływaniem konkretnych istot.
Przewijającym się w serialu motywem jest zawieranie paktu z wysłannikami piekła – z reguły kontrakt obowiązuje obie strony i trwa dziesięć lat, po tym czasie piekło upomina się o duszę.
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miłosnych i wywołujących prorocze sny11. Dodatkowo działał odstraszająco na czarownice, demony i złe istoty, ale z drugiej strony pomagał w przyzwaniu diabła12. Takie podwójne, zaprzeczające sobie funkcje danej rośliny nie są niczym dziwnym: na przykład
krzew bzu czarnego uznawany jest za odstraszający czarownice i zło, ale same czarownice były w stanie zmienić się w jego gałęzie lub użyć ich do latania13. W Polsce z kolei
czarny bez uważany był za siedlisko diabła, kiedy rósł na terenie niczyim, dzikim, ale
miał działanie protektorskie, kiedy występował na terenie gospodarstwa14.
W serialu Supernatural w formie amuletu przeciw istotom nadnaturalnym używanych jest kilka roślin, zgodnie z przekonaniem, że co działa na jedną, niekoniecznie musi zadziałać i na drugą. Należą do nich: arcydzięgiel (Angelica archangelica L.)15
używany przeciwko poltergeistowi, ambrozja trójdzielna (Ambrosia trifida L.)16, która wprawdzie nie działała sama, ale w połączeniu z quincunx17 odstraszała wrogie siły,
Palo Santo (Bursera graveolens), „święte drzewo” z Ameryki Południowej18, działające
na demony w taki sam sposób jak woda święcona, rozmaryn (Rosmarinus officinalis L.)19 przeciwko lamii oraz kalina (Viburnum L.)20, zwana w tradycji hoodoo Devil’s
Shoestring – korzenie kaliny, zwinięte i skręcone w formę sznura, zapobiegały wejściu
do środka domu Diabła21. W odcinku, w którym się pojawiły, Time is on My Side,
wprawdzie Diabła nie było (jeszcze), ale skręcone korzenie służyły jako zapora przeciw wtargnięciu ogarów piekielnych (hellhounds). Same ogary są również głęboko zanurzone w tradycji i mitologii europejskiej, choć nie tylko, a twórcy serialu wykorzystali kilka źródeł22 w celu stworzenia istot, które nigdy nie są pokazane, słychać tylko
11
12
13
14
15

16

17

18
19
20
21
22

R. Folcard Jr., Plant Lore, Legend and Lyrics. Embracing the Myths, Traditions, Superstitions, and Folklore of the Plant Kingdom, Londyn 1884, s. 108.
J. A. Eastman, The Book of Field and Roadside: Open-country Weeds, Trees, and Wildflowers of Eastern
North America, Stackpole Books, 2003, s. 320.
K. Morgenstern, Elder in Profile [on-line:] http://www.sacredearth.com/ethnobotany/plantprofiles/
elder.php [02.07.2015].
Paluch A., Świat roślin w tradycyjnych praktykach leczniczych wsi polskiej, Wrocław 1984, s. 33.
Zwany również anielskim zielem, archanielskim korzeniem – por. Arcydzięgiel Litwor [on-line:]
http://pl.herbs2000.com/ziola/arcydziegiel_l.htm [11.07.2015]. Nazwa ma związek z Archaniołem
Michałem albo Rafałem, którzy pokazali, jak roślinę należy stosować.
Zwana w serialu bloodweed, co, jak się okazuje, jest nazwą stosowaną na południu Stanów Zjednoczonych, w okolicach Luizjany – por. Plants for a Future [on-line:] http://www.pfaf.org/user/Plant.
aspx?LatinName=Ambrosia+trifida [07.07.2015]; Garden Web [on-line:] http://forums.gardenweb.
com/discussions/2213533/we-call-it-bloodweed [07.07.2015].
Pięć punktów, cztery w rogach kwadratu, jeden pośrodku. W tradycji hoodoo zwany czasem „przenośnym skrzyżowaniem”, zabezpiecza dany teren – por. Lucky Mojo [on-line:] http://www.luckymojo.com/protectionspells.html [11.06.2015].
Por. G. Farrer-Halls, The Spirit in Aromatherapy: Working with Intuition, Singing Dragon, 2014, ss. 92–94.
Por.: Rozmaryn Lekarski [on-line:] http://pl.herbs2000.com/ziola/arcydziegiel_l.htm [11.07.2015].
Por. Kalina [on-line:] http://florapolski.eu/ [10.06.2015].
Por. Devil’s Shoestring [on-line:] http://www.luckymojo.com/devilsshoestring.html [10.06.2015].
Spotkanie z czarnym psem – na przykład z cmentarnym czarnym psem zwanym Barquest pochodzącym z wierzeń francuskich – wróżyło śmierć, podobnie zresztą jak usłyszenie jego wycia. Cwn
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ich wycie, ujadanie i widać ślady zostawiane przez niewidzialne pazury23. Wyłącznie
osoba, po której duszę zostały wysłane, była w stanie je dostrzec i, jak można wnioskować z reakcji, nie był to przyjemny widok. W innym odcinku, w którym pojawiły się
ogary, Crossroads Blues, jako środek, który uniemożliwiał bestiom wejście, był stosowany
tak zwany goofer dust. Była to przede wszystkim ziemia z cmentarza (a także siarka, łuski
grzechotnika i starte rośliny) zebrana nocą; w tradycji hoodoo służyła do sprowadzenia
nieszczęścia na daną osobę i tylko w wyjątkowych, nielicznych przypadkach mogła być
użyta jako ochrona24. Wydaje się więc, że albo twórcy postanowili z wyjątku stworzyć
regułę na potrzeby serialu, albo też doszło do pomyłki. Pierwsze wyjaśnienie byłoby
poparte innym odcinkiem, Trial And Error, kiedy to bracia Winchester rozsypują goofer dust pod oknami i drzwiami rodziny, której członkowie zawarli pakt z demonem
rozdroża25. Jest jeszcze jedno wyjaśnienie, całkowicie hipotetyczne. Być może twórcy
serialu doskonale zdawali sobie sprawę z faktu, że goofer dust nie chroni przed siłami zła,
ale z tego faktu nie zdawał sobie sprawy pierwszy z bohaterów, który wyjaśnił braciom,
czym jest czarny proszek na progu. To by również wyjaśniało, dlaczego goofer dust nie
działa w pełni na ogary piekielne. Stanowi barierę, której psy nie są w stanie przekroczyć,
to prawda, ale już potrafią się z nią uporać – ich oddech rozwiewa rozsypany proch. Tym
samym częściowo nieskuteczne użycie wpisywałoby się w głęboko humanistyczny przekaz całego serialu, ukazującego nie tylko pokonywanie demonicznych przeciwników
i sukcesy, ale też klęski, desperackie próby uniknięcia śmierci oraz pomyłki.
Wyżej wymienione rośliny pełniły zatem funkcję ochronną – najsilniejszą z nich
skręcone korzenie właśnie Devil’s Shoestring – ale nie wyczerpuje to sposobów w jakich rośliny pojawiają się w serialu. Już wcześniej była mowa o korzeniu arcydzięgla,
używanego tradycyjnie jako środek pogłębiający sen, a w jednym z odcinków, Dream
a Little Dream of Me, korzeń służył do przygotowania dość mętnego i mało apetycznego wywaru, który pozwolił braciom Winchester dostać się do snu ich przyjaciela
Bobby’ego, aby wydostać go z letargu. Powtórnie wywar został użyty w odcinku Pac-man Fever, kiedy Dean Winchester wkroczył do śniącego umysłu Charlie, aby uwolnić ją spod wpływu dżina. Akacja (Acacia Mill.) została użyta w odcinku In My Time
of Dying wraz z innymi ingrediencjami w celu przywołania demona. Nie jest to dalekie od tradycji – liście akacji (świeże bądź suszone) są używane podczas kontaktów
ze zmarłymi26. Cynowód (Coptis Salisb.)27 pojawił się jako jeden z trzech elementów

23
24
25

26
27

Annwn to przerażający czarny pies z walijskich legend porywający ludzi w zaświaty, Czarny Angus
oraz Shuck ukazywały się osobom, które miały umrzeć – por. E. Abel, Przewodnik po świecie duchów
i demonów, tłum. K. Kurek, Warszawa, 2011–2013, ss. 177–178.
Raz tylko pokazano widmowy, niewyraźny kształt sylwetki i płomieniście czerwone oczy.
Por.: Goofer Dust [on-line:] http://www.luckymojo.com/gooferdust.html [10.06.2015].
Umowy takie były zawierane pomiędzy człowiekiem, który ofiarowywał własną duszę, a demonem.
Jako że nie był to jeden demon, a kilka różnych, w obrębie mitologii serialu powstał nowy gatunek,
zwany Crosswords Demon, który został przetłumaczony właśnie jako „demon rozdroża”.
Por. Lucky Mojo [on-line:] http://www.luckymojo.com/esoteric/occultism/magic/spells/purple/
necrospells.html [11.07.2015].
Por. The Plants Database [on-line:] http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=cotr2 [01.01.2015].
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uroku rzuconego przez czarownicę28 w odcinku It’s the Great Pumpkin, Sam Winchester.
Mimo że nie byłam w stanie odnaleźć żadnego źródła potwierdzającego użycie cynowodu w zaklęciach, i zdaje się, że jest kilka różnych roślin, które określa się popularnie
jako goldthread, to w tym przypadku twórcy być może nadali własne znaczenie niepozornej roślinie. Zaklęcie, wraz ze zgonami, które wywoływało, miało doprowadzić do
przywołania Samhain, co przybliżało Apokalipsę. Z Samhain jako świętem faktycznie
związanych jest dużo roślin, ale niestety nie ma wśród nich cynowodu29.
Trzy zioła zostały wspomniane jako jedne z najważniejszych dla obrzędów celtyckich – były to wiązówka błotna (Filipendula ulmaria L.), werbena (Verbena L.)
oraz mięta wodna (Mentha aquatica L.)30. Stanowiły one część wieńców, którymi
zostali przyozdobieni bracia Winchester w ramach ceremonii ofiarnej ku czci pary
bóstw, które wyemigrowały ze Starego Świata i musiały same znajdować sobie ofiary.
W odcinku A Very Supernatural Christmas do domu przemiłego małżeństwa doprowadziła braci wiązówka, obecna we wszystkich wieńcach świątecznych, jakie wisiały
w domach ofiar. W tym przypadku wszystko zgadza się z folklorem nawet do tak
drobnego szczegółu jak ciasteczka, które rodzina ułożyła na talerzu niedaleko kominka i choinki. Ciastka były formą ofiary składanej bogom i w drodze powrotnej
bóstwo poczęstowało się właśnie jednym kawałkiem. Krwawy ślad, zostawiony przez
worek wleczony przez istotę po schodach i znikający w kominie, którym bóstwo
dostało się do domu i którędy wyszło, świadczy o tym, że poczęstowało się też czymś
innym. Cały odcinek, mimo pozornie lekkiej, świątecznej atmosfery, jest przemyślną
konstrukcją złożoną z subtelnych nici czerpiących z różnych tradycji.
Obecność roślin w serialu Supernatural poparta jest źródłami w postaci tradycyjnych wierzeń rozmaitych kultur, choć zdarzają się tam też rośliny bez wyraźnych
związków z tradycją, mitologią czy też magią. Takim kwiatem jest hiacynt (Hyacinthus)
w odcinku Sex & Violence, w którym pojawia się syrena. Hiacynt nie jest jednak ani
bronią wymierzoną w istotę, ani ochroną, ani nawet, jak się okazuje, wskazówką służącą zidentyfikowaniu syreny. Być może twórcy serialu umieścili kwiat w tym odcinku
z uwagi na krwawe zabójstwa, jakie miały wtedy miejsce – w końcu według mitu hiacynt powstał z krwi Hiacynta, który umarł po trafieniu dyskiem. Nasuwa się w tym
miejscu również inne skojarzenie – dysk, którym rzucano w starożytnej Grecji, był
wykonany z brązu. Z brązu musiało też być zrobione ostrze, które było w stanie unicestwić syrenę. To oczywiście zbyt daleko idące powiązania, ale nie sposób nie zauważyć
pewnych związków pomiędzy tradycją a mitologią serialu. Hiacynt pozostaje więc na
uboczu, subtelnie zwracając uwagę widza w kierunku starożytnej Grecji.
28

29
30

Urok działa za pomącą tzw. hex bag, saszetki z odpowiednimi składnikami. Z reguły ma negatywne
działanie, ze śmiercią osoby, przeciw której jest wymierzony, włącznie. Podobnie wyglądają gris-gris
bag czy też mojo bag, lecz mogą mieć działanie protektorskie (amulet) lub wzmacniające (talizman).
Są to między innymi: rozmaryn, piołun, ruta, szałwia, nasiona jabłoni i słonecznika, pokrzywa, czosnek
i wiele innych – por. Samhain [on-line:] http://www.earthwitchery.com/samhain.html [20.06.2015].
Wiadomości dotyczące wszystkich trzech ziół za: Purple Sage Medicinal Herbs [on-line:] http://
www.purplesage.org.uk/ [12.06.2015].
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Wcześniej wspomniana została werbena jako potężna roślina w wierzeniach celtyckich; warto nadmienić, że jej znaczenie nie ograniczało się wyłącznie do tego
jednego kręgu cywilizacyjnego. Werbenę znali i starożytni Egipcjanie, i Rzymianie,
a także Słowianie – była dla nich zielem miłości. Według tradycji chrześcijańskiej
to właśnie werbena zatamowała krwawienie z ran Chrystusa31. Jej użycie w serialu
telewizyjnym przyszło wraz z The Vampire Diaries, opartym na serii powieści o tym
samym tytule. Werbena jest bowiem bardzo silnym środkiem stosowanym przeciwko
wampirom, głównym bohaterom serialu. To już nie czosnek, który jest całkowicie
pominięty, ale właśnie werbena jest rośliną, której wampiry nie znoszą i która rani je
fizycznie. Może być noszona jako element bransolet, zawieszek na szyję, dodawana
jest do wody i napojów, a raz ekstrakt z werbeny został użyty w formie silnie skoncentrowanego aerozolu. Dotyk werbeny parzy wampiry podobnie jak słońce, a w wyniku konsumpcji tej rośliny ich organy wewnętrzne ulegają poparzeniu. Fakt szybkiej
regeneracji sprzyja zwalczeniu skutków takiego kontaktu, jednak spożycie werbeny
osłabia wampiry na pewien czas.
Użycie werbeny jako środka przeciwko wampirom zanurzone jest w tradycji,
według której zioło to blokowało jakikolwiek wpływ czarownic oraz odpędzało złe
siły32. W mitologii serialu w powstaniu gatunku wampirów miały udział czarownice, w tym jedna z nich, Esther, która nigdy nie zaakceptowała efektu swoich zaklęć i podjęła kroki zmierzające do unicestwienia wszystkich wampirów. Czarownice
w serialu posługują się magią natury, a wampiry są wynaturzeniem, pogwałceniem jej
podstawowego prawa, według którego wszystko musi umrzeć. Dlatego też nie można
być jednocześnie i czarownicą, i wampirem. Z tego też względu werbena, jako zioło
zaliczane do ziół uświęconych, stała się, obok słońca, ognia i tradycyjnego kołka, jedyną bronią przeciwko wampirom. Z drugiej strony werbena działa także ochronnie:
osoba, która nosi czy też pije werbenę, jest uodporniona na stan hipnotyczny, sugestię, którą wampiry są w stanie narzucić. W momencie, kiedy w serialu pojawili się
Pierwotni (Originals), czyli pierwsze, oryginalne wampiry, od których powstał cały
gatunek, okazało się, że są w stanie kontrolować zwykłe wampiry, zatem główni bohaterowie, bracia Salvatore, zgodnie z sugestią pięćsetletniej wampirzycy, Katherine
Pierce, zaczęli codziennie przyjmować werbenę w małych dawkach, w dwóch celach
– aby się uodpornić na jej działanie oraz żeby zapobiec kontroli umysłu.
Kołek drewniany przeniósł się do serialu z folkloru dotyczącego wampirów, ale
działał tylko wówczas, kiedy został wbity prosto w serce (wyrwanie serca zresztą też
unicestwiało wampira, podobnie jak i ugryzienie wilkołaka). Inaczej rzecz się miała
w przypadku Pierwotnych, na nich działało jedynie drewno białego dębu (Quercus
alba), a werbena nie odnosiła spodziewanego efektu. Dąb z kolei byl drzewem świętym we wszystkich kulturach dawnej Europy; co ciekawe, w większości poświęcony
był bogom piorunów. Być może wrażliwość Pierwotnych na to akurat drzewo ma
związek z samym piorunem jako boskim ogniem? Druga hipoteza wskazuje na samą
31
32

Por. R. Folcard Jr., op. cit., ss. 572–574.
Por. ibidem, ss. 574–575.
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wenerację dębu jako świętego drzewa, wampiry są bowiem wykoślawieniem natury,
zatem dąb jako symbol tejże w jej potędze i niezmienności może być postrzegany
jako broń, którą natura zostawiła ludziom aby doprowadzić do balansu33.
W serialu bohaterami są również wilkołaki i także one mają swoją roślinę, która
wykorzystywana jest zarówno jako broń przeciw nim, jak i jako ochrona przed nimi.
Jest to tojad (Aconitum L.), roślina bardzo silnie trująca, według legendy powstała
ze śliny kapiącej z pyska Cerbera34. Tojad działa na wilkołaki tak samo jak werbena
na wampiry. Ma to być może swoje źródło w zatrutych tojadem strzałach, których
używano podczas polowań na wilki – stąd inna łacińska nazwa rośliny to Aconitum
lycotonum35. Oprócz tych dwóch wyeksponowanych szczególnie roślin, czyli werbeny i tojadu, w serialu przewija się kilka innych, mniej lub bardziej istotnych dla
fabuły: na przykład szałwia (Salvia officinalis L.), którą spala Esther, aby ochronić
pomieszczenie podczas rozmowy z Eleną i Finnem w odcinku All My Children. Szałwia według tradycji hoodoo pomaga w podjęciu decyzji, zapobiega „złemu oku” oraz
może odwrócić działanie każdego zaklęcia36, zatem w tym przypadku została użyta
w idealnej sytuacji – Esther podjęła decyzję o uśmierceniu wszystkich jej dzieci (Pierwotnych), a tym samym całego wampirzego gatunku, w czym Elena miała jej pomóc.
Ponadto, z uwagi na fakt, że wampiry odznaczały się bardzo wyostrzonym słuchem,
nie chciała, aby ktokolwiek przysłuchał się ich rozmowom.
Serial The Origins kontynuuje losy (uszczuplonej) rodziny pierwotnych wampirów,
Mikaelsonów, w Nowym Orleanie. Oprócz wspomnianych wcześniej ziół pojawia się
także bylica piołun (Artemisia absinthium L.)37 w odcinku The Devil Is Damned, kiedy
Freya używa zaklęcia, aby dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób ukryta jest córka Klausa.
Bylica, zwana też absyntem, posiada właściwości halucynogenne i być może dlatego
posłużyła do tego zaklęcia. Freya chciała wywołać wizję miejsca, w którym przebywała
Hope. Inną z halucynogennych roślin, wywołujących delirium, amnezję, a w niektórych przypadkach śmierć, jest bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium L.)38, jedna
z silniejszych trucizn, dużo bardziej szkodliwa od wilczej jagody. W serialu została użyta
zgodnie z właściwościami, czyli do próby otrucia Rebeki Mikaelson. Z kolei inną cechą
tej rośliny, opracowaną zapewne tylko na potrzeby serialu, jest działanie wczesnoporonne w przypadku wilkołaków. Tradycja ludowa na ten temat milczy.
33
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Zresztą w samym serialu bardzo silnie akcentowane jest to poczucie równowagi w naturze. Czarownice stworzyły nieśmiertelną rasę wampirów – natura odpowiedziała białym dębem jako środkiem,
który mógł je zniszczyć. Wampiry podpaliły potężny okaz białego dębu – natura zachowała rosnącego nieopodal młodego potomka, którego przeoczyli.
Por. ibidem. s. 443.
Por. Aconite [w:] A Modern Herbal [on-line:] http://botanical.com/botanical/mgmh/a/aconi007.html
[20.07.2015].
Por. Sage [w:] Herb Magic [on-line:] http://www.herb-magic.com/sage.html [14.07.2015].
Por. Wormwood [w:] A Modern Herbal [on-line:] http://www.botanical.com/botanical/mgmh/w/
wormwo37.html [29.06.2015].
Por. Bieluń [on-line:] http://florapolski.eu [20.06.2015].
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Oprócz tojadu w serialu The Teen Wolf pojawia się również jarząb (Pyrus Aucuparia, Gaertn.)39, który w tradycji europejskiej służył do ochrony przed czarownicami
oraz odpędzał złe siły, a według mitologii celtyckiej mógł nawet pelnić funkcję portalu do innego świata40. W serialu popiół oraz samo drewno pełni rolę bariery, której
wilkołaki nie są w stanie pokonać.
Jako ostatnie zostały do krótkiego omówienia magiczne rośliny używane przez
bohaterów serialu Once Upon A Time. Najważniejszą z nich jest z całą pewnością jabłoń rosnąca w ogrodzie należącym do Reginy Mills (Złej Królowej), rodząca zatrute
jabłka. To pod jabłonią Królowa zawarła pakt, w wyniku którego zmarł jej ojciec,
a cała kraina Storybrooke została obłożona klątwą. Jabłoń, usychająca i wydająca
zgniłe owoce, symbolizuje również magię wyciekającą z samej Królowej, która zdołała zarówno ją odzyskać, jak i uleczyć swoje drzewo. Dreamshade z kolei jest trującą,
kolczastą roślina, niebezpieczną nawet w przypadku samego dotyku, używaną przez
Kapitana Hooka do nacierania haka, którymi zdarzyło mu się ranić innych, była
również stosowana do zatruwania strzał. Jeden taki zatruty grot dosięgnął Davida
w odcinku Lost Girl, zostaje on jednak uzdrowiony dzięki magicznej wodzie. Warto
wspomnieć jeszcze o jednej roślinie, a raczej o korzeniu – Night Root dawał osobie,
która go spożyła, siłę do pokonania wszystkich lęków. Owe magiczne działanie było
jednak bardzo niebezpieczne: aby tego dokonać, osoba musiała zmierzyć się ze swoim
własnym sobowtórem, halucynacją wywołaną przez korzeń. W odcinku The Tower
Roszponka zostaje więźniem swoich własnych lęków, kiedy próbując się ich pozbyć,
zażywa korzeń, ale zaczyna ją prześladować zakapturzona postać, w której młoda
kobieta widzi zagrażającą jej wiedźmę. W ucieczce przed nią zaszywa się w wysokiej
wieży i postanawia jej nie opuszczać.
Krótki przegląd roślin – oczywiście jedynie wybranych – jakie przewinęły się
przez wymienione seriale, miał na celu przyjrzenie się sposobom, za pomocą których twórcy telewizyjnych seriali fantastycznych konstruują własny folklor dotyczący roślin. Oparty jest on przede wszystkim na zapożyczaniu elementów z różnych
tradycji kulturowych, gdzie nie obowiązują już granice państw, i tworzeniu w ten
sposób nowej jakości i nowych sposobów użycia oraz reinterpretacji danych wierzeń.
Najlepiej widać to na przykładzie roślin w serialu Supernatural oraz elewacji statusu
werbeny w świecie wampirów z Mystic Falls. Oprócz nadbudowywania nowych znaczeń na starych, tradycyjnych wierzeniach, jak w wyżej wymienionych przypadkach,
mamy do czynienia z wymyśleniem nowego użycia danego zioła zgodnie z poetyką
i profilem danego serialu. To dwa najbardziej popularne sposoby inkorporowania
tradycyjnej wiedzy medycznej i magicznej dotyczącej roślin do universum serialowego. Wiążą się one z pewnymi trudnościami, należy bowiem pamiętać o oryginalnych, tradycyjnych znaczeniach. Znaczenie fikcyjne, połączone z użyciem realnym,
powoduje zacieranie się granic pomiędzy fikcją a rzeczywistością, choćby przez taką
39
40

Por. Ash, Mountain [w:] A Modern Herbal [on-line:] http://www.botanical.com/botanical/mgmh/a/
ashmo076.html [29.06.2015].
Por. E. Sentier, Shaman Pathways – Trees of the Goddess, [s.l.] 2014.
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subtelną zmianę, co jeszcze mocniej oddziałowuje na wyobraźnię widza. W przypadku roślin magicznych, choć zapożyczone są z legend i baśni, trudniej o weryfikację.
Można przeprowadzić oczywiście drobiazgową analizę jabłek z ogrodu Złej Królowej,
co jednak zrobić z roślinami, które istnieją tylko wewnątrz danego fikcyjnego świata?
Mogą być oparte na prawdziwych roślinach, ale nie muszą, jak chociażby Birdbark Tree,
którego gałęzie potrafią latać, a kosz z nich wykonany unosi się w powietrzu – wygląda
jak drzewo, ale nie przypomina żadnego drzewa istniejącego w świecie rzeczywistym.
Podsumowując – twórcy seriali fantastycznych, zwłaszcza takich, w których występują istoty nadprzyrodzone, aby stworzyć spójny wewnętrznie świat i wiarygodną
mitologię, muszą odwoływać się do treści szerszych: religii, folkloru, tradycji. Dotyczy to również kwestii tak, zdałoby się, przyziemnej jak rośliny. Inkorporacja wierzeń
dotyczących flory odbywa się w dwojaki sposób – poprzez zapożyczenie znaczenia,
w tym też jego nieznaczną modyfikację (na przykład wzmocnienie danej cechy), bądź
też poprzez nałożenie znaczenia nowego, czasem zupełnie innego od istniejącego.
Tego typu zmiany tworzą specyficzny dla danego serialu świat, kuszący zarówno widzów, jak i badaczy.
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Abstract
Herbs in fantasy television series
In recent years, television series ceased to be perceived only as a vapid entertainment and instead they started to be recognized as a useful medium for conveying
various ideas. There are series that delve into politics, meth production, female prison, life at the office etc. providing an in-depth analysis of the human condition and
society we live in. Among many genres, there are also fantasy series. The essay aims to
present an outline of the herbs and their place in such TV series. Furthermore, analyzing the examples of plants as used in the series will allow answering few questions
such as: how are plants used in the series? How the lore is preserved? Are TV series
creating their own new lore regarding the herbs?

Kamil Burski

Ochrona roślin i zwierząt
w ramach programu Natura 2000
a wątpliwości o charakterze
konstytucyjnym
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ochronę roślin i zwierząt, a także szerzej: dziedzictwa otaczającej nas rzeczywistości,
niewątpliwie należy postrzegać w kategorii obowiązków moralnych społeczeństwa.
W celu podjęcia działań w tej sferze prawodawca ustanawia i wdraża szereg norm
prawnych, które regulują zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. Dążenie do
zapewnienia ochrony środowiska, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, to także polska zasada ustrojowa, wynikająca wprost z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn.zm.).
Konstytucja ta nadto stanowi w art. 74, iż władze publiczne mają prowadzić politykę
zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom,
a ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Obowiązek dbałości
o stan środowiska i odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie
przypisany jest do każdego. Środowisko i jego ochrona w Konstytucji RP stały się
przedmiotem szczególnej troski ustrojodawcy, który wyniósł ją do rangi naczelnych
zasad ustrojowych, nadto zaliczył do konstytucyjnego katalogu praw i obowiązków.
Ze względu na ochronę środowiska ustrojodawca dopuścił możliwość ograniczenia
w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności.
Cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu określa w Polsce Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013,
poz. 627 z późn.zm.)1. Formę ochrony przyrody zdefiniować można jako instytucję
prawną polegającą na wyodrębnieniu określonego przedmiotu (obszaru, obiektu, gatunku), uznaniu go za chroniony powszechnie obowiązującym aktem normatywnym,
poddaniu go szczególnemu reżimowi prawnemu oraz ustanowieniu odpowiedzialności typu penalnego za naruszenie tych zakazów. Dla realizacji celów ochrony przyrody podstawowe znaczenie ma wykorzystywanie instytucji prawnych ustanowionych
przepisami tejże ustawy, jakimi są formy ochrony przyrody. Stanowią one prawny
1

Dalej oznaczana ona będzie jako „u.o.p.”.
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system administracyjnych zabezpieczeń, do którego tworzenia Polska zobowiązała
się jako strona wielu konwencji międzynarodowych. Ich katalog poszerzał się wraz
ewolucją polskiego prawodawstwa ochronnego i w dużej mierze jest konsekwencją
rozwijania współpracy międzynarodowej2. Enumeratywny katalog form ochrony
przyrody zawarty jest w art. 6 u.o.p. Do form ochrony przyrody ustawodawca zalicza
między innymi parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, a także nową formę, implementowaną z prawa Unii Europejskiej, mianowicie
obszary Natura 2000.
Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony wybranych
elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całego kontynentu. System
ten nie ma na celu zastąpienia systemów krajowych, lecz powinien je uzupełniać –
stanowić merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali
kontynentu3. Stosownie do art. 25 i n. u.o.p. sieć obszarów Natura 2000 ma obejmować wyznaczone w oparciu o przepisy prawa Unii Europejskiej: obszary specjalnej
ochrony ptaków (populacji dziko występujących), specjalne obszary ochrony siedlisk
(mające na celu trwałą ochronę siedlisk przyrodniczych lub mające na celu odtworzenie właściwego stanu), obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, to jest projektowane specjalne obszary siedlisk odpowiadające wymaganiom określonym w art. 5
pkt 2c u.o.p., zatwierdzone przez Komisję Europejską w drodze decyzji4. Prawną
podstawą dla sieci Natura 2000 są dwie dyrektywy Unii Europejskiej: tak zwana dyrektywa ptasia, to jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie
ochrony dzikich ptaków oraz tak zwana dyrektywa siedliskowa, to jest dyrektywa
Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory. Polska implementowała powyższe dyrektywy poprzez wprowadzenie do ustawy o ochronie przyrody nowej formy ochrony przyrody, czyli obszaru
Natura 2000. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 25 ust. 2 u.o.p. obszary
Natura 2000 mogą obejmować całość lub część obszarów (obiektów) zaliczonych
do parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i tym podobnych. W takiej sytuacji obszar Natura 2000 będzie objęty podwójnym reżimem
prawnym, to jest obowiązywać będą ograniczenia wiążące się z różnymi formami
ochrony przyrody.
Typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt wymagające ochrony w drodze wyznaczenia obszarów Natura 2000 określają przepisy wykonawcze5.
Projekt listy obszarów Natura 2000 wymagający zaopiniowania przez właściwe rady
gmin, opracowuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zgodnie z przepisami
prawa Unii Europejskiej. Następnie, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, minister
właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej listę proponowanych
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, szacunek dotyczący współfinansowania
2
3
4
5

Por. Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2014, s. 534.
Por. J. Stelmasiak, Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 362.
Por. A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010, ss. 232–233.
Por. ibidem, s. 233.

172

MASKA 27/2015

przez Unię ochrony obszarów wyznaczonych ze względu na typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt o znaczeniu priorytetowym i listę obszarów
specjalnej ochrony ptaków6. Wyznaczenie obszaru specjalnej ochrony ptaków lub
specjalnego obszaru ochrony siedlisk – oraz ewentualna zmiana jego granic bądź
likwidacja – następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska. Rozporządzenie to wydawane jest w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym
do spraw rybołówstwa i z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Rozporządzenie, zgodnie z art. 27a ust. 1 u.o.p., ma określać nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony.
W myśl art. 27a ust. 2 u.o.p. nadzór nad obszarem Natura 2000 sprawuje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska lub na obszarach morskich – dyrektor
urzędu morskiego. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym do realizacji zadań na terenie województwa7. To, że regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji
rządowej niezespolonej, oznacza, iż jest terenowym organem administracji rządowej
podporządkowanym właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej i ustanowiony został w drodze ustawy (zgodnie z art. 123 ust. 1a Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, Dz.U. 2013, poz. 1235 z późn. zm., jest organem podporządkowanym
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, który jest centralnym organem
administracji rządowej). Brak zespolenia tej kategorii organów oznacza, że wojewoda
nie sprawuje wobec nich zwierzchnictwa, a jego wpływ na ich działania wydaje się
minimalny8. Ważnym uprawnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska
jest możliwość – w przypadkach określonych w ustawie – wydawania aktów prawa
miejscowego w formie zarządzeń. Konstytucja RP przyznaje aktom prawa miejscowego, które uznaje za źródła prawa o charakterze powszechnie obowiązującym (art. 87
ust. 2, art. 94) następujące cechy: ustanawiane są przez organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, obowiązują na obszarze działania
organów, które je ustanowiły, wydane są na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie9. Przykładem takiego zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony
środowiska, będącego jednocześnie aktem prawa miejscowego, jest plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym będzie mowa w dalszej części artykułu.
Objęcie danego obszaru ochroną w ramach programu Natura 2000 nie niesie
za sobą zakazów i ograniczeń, chyba że obszar ten objęty jest inną formą ochrony przyrody, która takie ograniczenia wprowadza – przykładem jest zakaz budowy
lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w parkach naro6
7
8
9

Por. J. Stelmasiak, op. cit., s. 364‒365.
Por. ibidem, s. 63.
Por. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 211.
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 164.
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dowych i rezerwatach przyrody. Jednakże w art 33 ust. 1 u.o.p. zawarty jest zakaz
podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami,
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochronne obszaru Natura 2000, w tym
w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin
i zwierząt lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczono
obszar Natura 2000, pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Ustawodawca, konstruując tenże przepis, niewątpliwie
posłużył się zwrotami nieostrymi. We współczesnej literaturze dotyczącej prawa administracyjnego przepisy zawierające pojęcia niedookreślone (nieokreślone, nieostre)
są stanowczo oddzielane od konstrukcji uznania administracyjnego10. To, że teksty
prawne zawierają zwroty niedookreślone i wyrażenia nieostre, jest zarazem koniecznością i oczywistością. Obecność takich zwrotów w tekście prawnym – jeśli tylko
nie stanowi legislacyjnego wypadku przy pracy – jest efektem działania świadomego,
podjętego w celu preferowania elastyczności rozwiązania i zapewnieniu luzu decyzyjnego11. W przypadku postępowania administracyjnego w oparciu o przepis art. 33
ust. 1 u.o.p., organ administracji publicznej, dokonując oceny, czy dana czynność/
działanie znacząco negatywnie oddziałuje na środowisko, powinien w każdej sytuacji dokonywania takiej oceny precyzyjnie wskazać te przesłanki. W orzecznictwie
sądowym zwraca się szczególną uwagę na to, że przepis art. 33 ust. 1 u.o.p., mówiąc
o negatywnym oddziaływaniu na cele ochrony Natura 2000, nie traktuje o jakimkolwiek oddziaływaniu, lecz jedynie o znaczących negatywnych oddziaływaniach na
środowisko – to jest takich, których skala, stopień i charakter oddziaływania będą
uznane za znaczące; w takim tonie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 marca 2011 r., sygn. II OSK 2561/10, LEX
nr 992529, a nadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia
3 kwietnia 2014 r., sygn. IV SA/Wa 165/14, LEX nr 1465946.
Na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana
z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu powodziowemu, nadto działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów
ryb, która nie zagraża zachowaniu siedlisk (przyrodniczych, roślin, zwierząt) ani nie
wpływa w sposób istotny negatywnie na cele ochrony takich obszarów. Stwierdzenie negatywnego wpływu planu lub działań na cele obszaru Natura 2000 nie zawsze oznacza zakaz realizacji. Jeżeli przemawia za tym nadrzędny interes publiczny
i nie ma rozwiązań alternatywnych, regionalny dyrektor ochrony środowiska może
zezwolić na ich realizację, zapewniając jednak wykonanie kompensacji przyrodniczej12. W przypadku podjęcia działań bez uzyskania stosownego zezwolenia lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, regionalny dyrektor ochrony środowiska
w oparciu o art. 37 ust. 1 u.o.p. wydaje decyzję w której nakazuje, w zależności od
10
11
12

A. Habuda, Granice uznania administracyjnego, Opole 2004, s. 60.
E. Łętowska, Interpretacja a subsumcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych, „Państwo i Prawo”
2011, nr 7–8, Warszawa 2011, s. 17.
Por. A. Lipiński, op. cit., ss. 234–235.
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potrzeb, ich natychmiastowe wstrzymanie lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych.
Ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw wprowadziła w odniesieniu do obszaru Natura 2000 nową
instytucję planu zadań ochronnych. Projekt tego planu sporządza sprawujący nadzór na okres 10 lat, przy czym pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od
dnia zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru jako mającego znaczenie dla
Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków. Plan zadań
ochronnych ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzania regionalny dyrektor ochrony środowiska (jeżeli obszar Natura 2000 jest położony na
terenie więcej niż jednego województwa, plan ustanawiają wspólnie regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których obszarze działania znajdują się części tego
obszaru) w celu utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono
obszar Natura 200013. W myśl art. 28 ust. 10 u.o.p. plan zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 zawiera: opis granic i mapę obszaru, identyfikację istniejących
i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony, cele działań ochronnych, określenie działań ochronnych ze wskazaniem
podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania. Co najważniejsze, plan zadań ochronnych zawiera wskazania do zmian w istniejących aktach
planowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego et cetera)
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono
obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych na okres dwudziestu lat dla obszaru
Natura 2000 może ustanowić w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw
środowiska. Wówczas plan zadań ochronnych ustanowiony w drodze zarządzenia
regionalnego dyrektora ochrony środowiska traci moc.
Dochodzimy do sedna problemu: analiza normatywna przepisów dotyczących
obszaru Natura 2000 jako formy ochrony przyrody dowodzi, że samo ustanowienie obszaru Natura 2000 nie niesie za sobą zakazów i ograniczeń, które wpływać
mogą istotnie na konieczność ograniczenia lub zmiany korzystania z nieruchomości
i wykonywania prawa własności. Treść prawa własności określa zasadniczo art. 140
Kodeksu cywilnego – w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać
rzeczą. Ze sformułowania art. 140, który mówi o ustawach bez żadnego bliższego ich
określenia, wynika, że granice własności wyznaczają nie poszczególne przepisy, lecz
13

Por. J. Stelmasiak, op. cit., s. 366.
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całokształt obowiązującego ustawodawstwa. Mogą być to zarówno przepisy prawa
cywilnego, jak i przepisy innych działów prawa, przede wszystkim prawa administracyjnego. Ustaw szczególnych, które ingerują głęboko zwłaszcza w sferę prawa własności nieruchomości, jest wiele14. Prawo własności w Polsce podlega ochronie konstytucyjnej, ponieważ stanowi jeden z fundamentów wolności i praw ekonomicznych,
socjalnych i kulturalnych skatalogowanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 21 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska chroni prawo dziedziczenia,
a wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele
publiczne i za słusznym odszkodowaniem. W myśl art. 64 Konstytucji każdy ma
prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia, a własność
może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza
ona istoty prawa własności. Należy w tym miejscu pamiętać o przepisie art. 31 ust. 3
Konstytucji RP, w myśl którego ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są
konieczne w demokratycznym państwie dla ochrony środowiska. Przepisy ustawy
o ochronie przyrody dotyczące zakazów i ograniczeń, jakie wiążą się z ustanowieniem
danej formy ochrony przyrody, są klasycznym przykładem przepisów ustawowych,
które ograniczają prawo własności celem zapewnienia ochrony środowiska.
Konkretne ograniczenia dla korzystania z nieruchomości na obszarze Natura
2000 mogą płynąć z zapisów planu zadań ochronnych, ustanawianego w oparciu
o przepisy ustawy o ochronie przyrody, na przykład zobowiązujące właściciela/posiadacza nieruchomości, na której stwierdzono gatunki roślin, dla ochrony których
ustanowiono obszar Natura 2000, do pozostawienia ich w nienaruszonym stanie
bądź uniemożliwienia zabudowy celem ich ochrony. W przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska, ustawodawca
przewidział w art. 129 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn.zm.)15 roszczenie właściciela lub użytkownika
wieczystego o wykup nieruchomości lub jej części oraz roszczenie o odszkodowanie
za poniesioną szkodę (obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości) – dochodzić go może również osoba, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. Roszczenia te przysługują, jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania
z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Jednocześnie, w artykule tym, w ust. 4, zawarty jest termin zawity, po którym
roszczenia wygasają: mianowicie, z roszczeniem tym można wystąpić w okresie 2 lat
od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego
ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości.
W art. 130 ust. 1 pkt 1 p.o.ś. znajduje się doprecyzowanie, że ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości może nastąpić przez poddanie ochronie obszarów
lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Spornym zagad14
15

J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012, ss. 68–69.
Dalej oznaczana ona będzie jako „p.o.ś”.
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nieniem wydaje się być, czy dotyczy to również poddania ochronie obszarów poprzez
ustanowienie obszaru Natura 2000; zagadnienie to jest problematyczne, zwłaszcza
gdy obszar nie jest poddany innej formie ochrony przyrody – w przypadku, gdy
obszar ten jest jednocześnie parkiem narodowym lub rezerwatem przyrody, poza dyskusją jest to, że te formy ochrony przyrody znajdują się w zakresie przedmiotowym
tego przepisu. W literaturze wyrażony został pogląd, że jeśli chodzi o obszary Natura 2000, to zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 3 u.o.p., regionalny dyrektor
ochrony środowiska może zawrzeć umowę z właścicielem lub posiadaczem obszaru
– z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu Państwa – która zawiera między
innymi wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych
ograniczeń – jeśli działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie mają
zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości. Zdaniem Krzysztofa Gruszeckiego w przepisie art. 36 ust. 3 u.o.p. wprowadzono materialną podstawę naprawienia szkód wynikających z tytułu utworzenia obszaru Natura 2000,
a zatem na zasadzie lex posterior specialis derogat legis prioris generalis należy przyjąć,
że w tym zakresie wyłączone zostało obowiązywanie rozwiązań wynikających z art.
129 p.o.ś.16 Także Aleksander Lipiński wskazuje art. 36 ust. 3 u.o.p. jako inne rozwiązanie odnoszące się do obszaru Natura 200017. Nie podzielam tego stanowiska.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 u.o.p., obszary Natura 2000 są formą ochrony przyrody, należącą do zamkniętego katalogu form, w których chroniona jest przyroda na
terenie Polski, nadto regionalny dyrektor ochrony środowiska, wydając akt prawa
miejscowego w formie zarządzenia, a działając na podstawie ustawy o ochronie przyrody, może ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości, tym samym, w moim
przekonaniu, zachodzą przesłanki z art. 130 ust. 1 pkt 1 p.o.ś. Nadto, moje wątpliwości budzi konstrukcja przepisu art. 36 ust 3 u.o.p. Przesłanką zawarcia takiej umowy, zdaniem Gruszeckiego, niewątpliwie będzie zakres ograniczeń w wykonywaniu
prawa własności na terenie obszaru Natura 2000. Jeśli będą one duże, to – zdaniem
Gruszeckiego – regionalny dyrektor ochrony środowiska będzie zobligowany do zawarcia takiej umowy18. Podobny pogląd wyraził Adam Niewiadomski, uważający, że
zawarcie umowy, którą przewiduje art. 36 ust. 3 u.o.p. jest obowiązkiem regionalnego dyrektora ochrony środowiska19. Moim zdaniem możliwość zawarcia takiej umowy ma charakter fakultatywny, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę słowa
„może”. W orzecznictwie sądowym, doktrynie, dokonując wykładni takiej konstrukcji przepisu, interpretuje się, że użycie tego słowa wskazuje na fakultatywność danej
czynności. Przykładem tego niech będą liczne uzasadnienia orzeczeń w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych, niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem
16
17
18
19

Por. K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011, s. 191.
Por. A. Lipiński, op. cit., s. 222.
Por. K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2013.
A. Niewiadomski, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2013, nr 11, ss. 293–304.
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naszych rozważań, ale przyjmujących identyczną wykładnię użycia przez ustawodawcę słowa „może”, na przykład postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia
4 lipca 2014 r., sygn. II Cz 750/14, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. I SA/Ol 327/10, LEX nr 661083, uchwała
Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 19 sierpnia 1999 r., sygn. I KZP 24/99,
LEX nr 37095. Przyjmując, iż regionalny dyrektor ochrony środowiska nie ma takiego obowiązku, a zawarcie takiej umowy ma charakter fakultatywny, nie będzie istniała możliwość powództwa o stwierdzenie obowiązku do złożenia oświadczenia woli
w trybie art. 64 k.c. w zw. z art. 1047 k.p.c., w przypadku gdy regionalny dyrektor
ochrony środowiska będzie uchylał się od zawarcia takiej umowy. A taka ewentualność z przyczyn obiektywnych istnieje; aby do zawarcia takich umów mogło dochodzić, regionalny dyrektor ochrony środowiska musi mieć zapewnione na ten cel środki finansowe. Jak pokazuje praktyka, chociażby wystąpienie pokontrolne Najwyższej
Izby Kontroli – delegatury w Olsztynie (znak: P/12/118) z 2012 r. w odniesieniu do
przeprowadzanej kontroli w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
kontroli zadania pt. Realizacja przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wybranych zadań w zakresie ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, jak ustaliła NIK, w badanym okresie kontrolowana jednostka nie zawierała z właścicielami gruntów umów wymienionych w art. 36
ust. 3 u.o.p. Na to wystąpienie pokontrolne, dowodzące martwości tego przepisu,
powołuje się Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 maja 2014 r., znak IV.7000.243.2014.JL.
Reasumując, uważam, że art. 36 ust. 3 nie powinien być traktowany jako materialna
podstawa naprawienia szkód z tytułu utworzenia obszaru Natura 2000, tym samym
wyłączając roszczenia z art. 129 p.o.ś.
Jeżeli jednak przyjmiemy, że roszczenia z art. 129 p.o.ś. mają zastosowanie do
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ze względu na ustanowienie
obszaru Natura 2000, możemy napotkać istotny problem z określeniem podmiotu obowiązanego do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości. Zgodnie
z art. 134 p.o.ś. takimi obowiązanymi są: właściwa jednostka samorządu terytorialnego – jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpiło w wyniku
uchwalenia aktu prawa miejscowego przez organ samorządu terytorialnego; reprezentowany przez wojewodę Skarb Państwa – jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpiło w wyniku wydania rozporządzenia Rady Ministrów,
właściwego ministra albo wojewody; reprezentowany przez dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej Skarb Państwa – jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpiło w wyniku wydania przez niego rozporządzenia. W literaturze wskazuje się na wyraźne zaniedbania ustawodawcy przy konstruowaniu
tego przepisu. Lipiński słusznie zauważa, że ustawodawca nie dostrzegł, że de lege
lata niektóre formy ochrony przyrody (na przykład rezerwat przyrody) tworzy regionalny dyrektor ochrony środowiska20. W przypadku obszaru Natura 2000, przepis
20
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art. 134 p.o.ś. może również okazać się problematyczny i skutecznie uniemożliwić
dochodzenia roszczeń. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 może być
ustanowiony rozporządzeniem ministra, wówczas statio fisci byłby wojewoda. Zaistnieje natomiast problem, gdy plan zadań ochronnych zostanie przyjęty aktem prawa
miejscowego w formie zarządzenia wydanego przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska. Nadto, jeżeli przyjęlibyśmy, że ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wynika już z samego ustanowienia tej formy ochrony przyrody, co nie
ma oparcia w przepisach, mielibyśmy problem na przykład w przypadku proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, bowiem te z ochrony prawnej
przysługującej obszarom Natura 2000 korzystają już od momentu umieszczenia ich
na liście zgłoszonej do Komisji Europejskiej21.
Przyjęte rozwiązania ustawowe w zakresie Natura 2000 budzą mój niepokój
i moim zdaniem mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64. Uważam, że istnieje spore ryzyko, że właściciel/posiadacz nieruchomości, którego prawo
własności zostało ograniczone przez obiektywnie istniejące ograniczenia wynikające
z ustanowienia obszaru Natura 2000, a która to nieruchomość nie jest objęta inną
formą ochrony przyrody (gdzie możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu ograniczeń wynikających z tej formy istnieje) może pozostać bez rekompensaty za szkodę
polegającą na utraconej wartości tejże nieruchomości. Warto zauważyć, że sytuacja
ta nie jest wyłącznie hipotetyczna, bowiem zapadają już chociażby rozstrzygnięcia
stwierdzające nieważność decyzji starosty ustalającej odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, podjętej na skutek roszczenia właściciela opartego na art. 129 p.o.ś., gdzie samorządowe kolegia odwoławcze wskazują, że
decyzja taka podejmowana jest z rażącym naruszeniem prawa. Na wątpliwości co do
zgodności sposobu regulacji obszarów Natura 2000 z wymaganiami konstytucyjnymi wskazuje również Lipiński. Jego zdaniem nasuwa się przypuszczenie, że w praktyce funkcjonowanie omawianej instytucji poza obszarami stanowiącymi własność
Skarbu Państwa (zwłaszcza zaś znajdującymi się poza parkami narodowymi i rezerwatami przyrody) może okazać się problematyczne22. Na przedstawiony przeze mnie
w niniejszym artykule problem dotyczący ograniczenia praw właścicieli nieruchomości należących do sieci obszarów Natura 2000 oraz nieruchomości znajdujących się
na liście proponowanych obszarów tej sieci zwracała uwagę również Rzecznik Praw
Obywatelskich w swoim wystąpieniu do Ministra Środowiska z dnia 12 września
2011 r., sygn. RPO-286012-IV/98/ZA. Zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich
roszczenia o wykup lub odszkodowanie przewidywane przez ustawę o ochronie przyrody nie chronią wystarczająco praw właścicieli i nie mogą być uznane za efektywne
środki gwarantujące poszanowanie konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności
przewidzianej przez art. 21 Konstytucji RP. Nie zapewniają także równej ochrony
wszystkich praw majątkowych, wynikającej z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.
21
22

Prawo ochrony środowiska…, s. 559.
A. Lipiński, op. cit., s. 235.
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Summary
Constitutional doubts related to the protection of
plants and animals under the Nature 2000 programme
The article presents the issue of a new form of conservation, a Nature 2000 site,
which has been implemented into Polish law after the accession of Poland to the
European Union. The author discusses the doubts and uncertainties regarding compensation for the limitation of property use in the light of the compatibility of the
provisions of laws with the Constitution of the Republic of Poland.
The Nature 2000; nature conservation; environmental law; environmental protection vs. ownership right.

MASKA (Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy) to czasopismo naukowe
wydawane przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ i zreszające studentów oraz doktorantów szeroko rozumianych nauk humanistycznych, z naciskiem
na badania kulturowe i społeczne w obrębie m. in. antropologii, socjologii, filozofii
i orientalistyki.
MASKA to kwartalnik ukazujący się nie tylko w wersji papierowej, ale także elektronicznej. Artykuły przyjmowane do czasopisma muszą być powiązane z tematem
numeru (podanym każdorazowo z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) i opatrzone
recenzją pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Artykuły, recenzje, reportaże i felietony przeznaczone na stronę internetową przyjmowane są na bieżąco, a ich recenzja naukowa nie jest konieczna. O zamieszczeniu tekstu w czasopiśmie bądź na stronie zawsze decyduje Redakcja MASKI.
Zachęcamy do nadsyłania artykułów do kolejnych numerów MASKI.
ʶʶ nr 28: Communication – Interaction – Influence (numer w całości w języku
angielskim) – nabór tekstów: do 30 września 2015 roku;
ʶʶ nr 29: Kosmos – Astronomia – Ciała niebieskie – nabór tekstów: do 31 grudnia 2015 roku;
ʶʶ nr 30: Sen – Trans – Fantazja – nabór tekstów: do 28 lutego 2016 roku.
strona internetowa: www.maska.psc.uj.edu.pl
e-mail: redakcja.maska@gmail.com

WYDAWCA:

PUBLIKACJA FINANSOWANA PRZEZ:

