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Dariusz Piotr Klimczak 
 

ALICJA ZEMANEK – POETESSA PROFESSORESSA,  
CZYLI „RZADKI PTAK W OGRODZIE POEZJI I NAUKI”  
 

1.  Facetia 
 Stworzenie to ma grzbiet, posiada (niewidoczne jednak dla zwykłego śmiertelnika) skrzydła 
popielate lub białe. Głowę z charakterystycznym grymasem refleksji, nad oczami czarny pasek, prze-
chodzący w okresie godowym (czyli najbardziej twórczym) w czub, którego dwa najdłuższe pióra do-
chodzą do 15 cm długości. Z szyi zwisają długie sznury korali lub pereł. Lotki są prawie czarne. Dzió-
bek karmazynowy. Nogi żółte, u góry czarniawe. Samica różni się od samca wielkością i mniejszym 
czubem. Długość do 170 cm, a rozpiętość skrzydeł do nieba.  
 To rzadkie stworzenie bytujące w zakamarkach katedr i wydziałów gniazduje w zasadzie na 
uniwersytetach, lecz często także i z dala od nich. Żeruje natomiast w różnych okolicach, nieraz dale-
ko od miejsca gniazdowania (w księgarniach, bibliotekach, domach i centrach kultury, muzeach). 
Widoczna w pełnej krasie zwłaszcza wieczorami na tzw. wieczorkach poetyckich. Żywi się głównie 
dobrą poezją i rozprawami naukowymi, ale zjada także mniejsze artykuły i eseje. Żeruje cały dzień, 
głównie jednak od rana, a w okresie karmienia wiedzą młodych studentów również w nocy. Pod ko-
niec lata widuje się je za biurkiem, gdzie polują na egzaminach. Nie jest bardzo żarłoczna. Złowione 
utwory, nawet do długości 20 wersów połyka w całości. Atakuje również większe gatunki, których nie 
może połknąć. Na terenie uniwersytetów jest bardzo pożyteczna, gdyż potrafi wybrać do dalszej ho-
dowli najlepsze studenckie pisklaki czy poetycki twór. W czasie łowów godzinami stoi nieruchomo  
w „szczotkach” w oczekiwaniu na zdobycz (np. w postaci honorarium). 
 Gniazdują parami, znoszą średnio jeden tomik poetycki na 2, 3 lata. Wysiadywanie trwa nie-
rzadko wiele długich miesięcy. Przy wysiadywaniu i karmieniu młodych utworów poetyckich bierze 
również udział wydawca. Młode zaczynają latać dopiero po 6-7 korektach.   
 Poetessa Professoressa, bo o tym gatunku tu mowa, nie występuje w żadnym znanym nam 
atlasie ptaków czy nawet w systematyce Williama Swainsona, który opisał wiele rodzin ptaków m.in. 
strzyżyki (Troglodytidae), fletówki (Pachycephalidae) (w 1831), oraz ponad 130 gatunków ptaków, 
m.in.: zapylaka białosternego (Campylopterus ensipennis) (1822), czy brzytwodzióba indyjskiego 
(Rynchops albicollis) (1838). Klasyfikacja ptaków świata znajduje się obecnie na etapie gruntownej 
przebudowy. Zmiany dotyczą prawie każdego poziomu klasyfikacji, od gatunków do rzędów i rodzin 
(od roku 2000 opisywanych jest zwykle 4-8 gatunków rocznie). Zachodzą również liczne zmiany no-
menklaturyczne. 
 Na potrzeby promocji tego rzadkiego gatunku wykoncypowałem więc bardzo pojemną klasyfi-
kację, dotychczas nigdzie niespotykaną. Jako odkrywca Poetessy Profesoressy mogę stwierdzić, iż jest 
ona poetyckim ptakiem przelotnym, przybywa do nas w kolejnym tomiku, a odlatuje do katalogów 
bibliotek lub dogorywa na księgarskich półkach. Miejsca, w których gniazduje kilka poetek, nazywa 
się poetkarium.  
 Takim swoistym poetkarium jest właśnie Uniwersytet Jagielloński, środowisko lęgowe Poetessy 
Profesoressy, a także matecznik, w którym możemy natknąć się na tak rzadkie i znakomite okazy, jak: 
prof. Zofia Zarębianka, prof. Joanna Pociask-Karteczka, prof. Alicja Zemanek.  
 Często w pobliżu poetkariów gniazdują również inne ptaki drapieżne, które z wyjątkiem gatun-
ków literaturoznawczych nie czynią szkód swoim sąsiadom. Jednak bytowanie w jednym gnieździe 
poety i poetki o usposobieniu kainistycznym może się skończyć w najgorszym razie wzajemnym za-
dziobaniem (Zdarzają się gatunki nierozłączne, tak jak papużki agapornis). Najlepsze są jednak krzy-
żówki z odmiennej puli genowej, ale o podobnych upodobaniach (np. Natalia Awłowa i Konstanty 
Ildefons Gałczyński, Anna Lilpop i Jarosław Iwaszkiewicz etc. etc.). 
 Oczywiście mam nadzieję, iż owe znakomite profesorskie poetki czy poetyckie profesorki wy-
baczą mi ową żartobliwą (facecyjną, ulubioną przez członków pierwszego stowarzyszenia literackiego 
w Polsce Bibones et comedones działającym w Krakowie w XVI wieku) klasyfikację. Fenomen poetycki 
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i osobowościowy, z jakim mamy do czynienia, wymaga jednak głębszej refleksji. Okazją stał się nie-
dawno opublikowany przez Fundację „Maximum” w ramach projektu wydawniczego tomik poetycki 
Alicji Zemanek pt. Nikt nie zbiera rajskich jabłuszek (Promocję tomu zaplanowano na dzień św. Kata-
rzyny, 25 XI 2015 r. w Podgórskim Centrum Kultury, ul. Sokolska 13). 
  

 
1. Prof. Alicja Zemanek przy pracy (globus z pocz. XIX wieku), fot. Studio „Max” 

 
2. Hortus Scientiarum 

 W nauce specjalizuje się w historii botaniki – rzadkiej interdyscyplinarnej dziedzinie stojącej na 
pograniczu nauk przyrodniczych i humanistycznych. Magisterium otrzymała w Instytucie Botaniki UJ, 
na podstawie pracy dotyczącej ekologii roślin w Tatrach (1972). Po studiach zaczęła badania z historii 
botaniki, uprawianej w niewielu ośrodkach na świecie, m.in. w Instytucie Botaniki UJ, gdzie od dawna 
prowadzono studia w tym zakresie. Jej mistrzynią była prof. Jadwiga Dyakowska (1905-1992) – pale-
obotanik i historyk botaniki, znakomita znawczyni dawnej literatury botanicznej, organizator i długo-
letni kierownik Biblioteki Instytutu Botaniki UJ i PAN. W 1977 r. obroniła doktorat pod jej kierunkiem 
na podstawie rozprawy: Dwa osiemnastowieczne zielniki ze zbiorów Instytutu Botaniki UJ – są to jed-
ne z najstarszych zielników w Polsce, zachowane w formie dużych ksiąg zawierające rośliny z obszaru 
śródziemnomorskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych uzyskała w 1990 
r. na podstawie monografii Historia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim (1780-1917) (1989).  
W 2000 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk biologicznych. 
 W 1983 r. współorganizowała Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ, nad którym sprawuje opie-
kę. Opublikowała ponad 320 prac, w tym ok. 130 naukowych dotyczących głównie historii botaniki  
i biologii oraz relacji przyroda – nauka – kultura. W kręgu zainteresowań prof. Zemanek pozostaje 
botanika renesansu oraz rozwój tej dziedziny w XIX-XXI w., a także etnobotanika historyczna, meto-
dologia nauk przyrodniczych i naukoznawstwo1. Prof. Zemanek prowadzi m.in. wykłady „Zagadnienia 
historii nauk przyrodniczych”, „Metodologia nauk przyrodniczych z elementami filozofii”, „Roślina  
i człowiek” (wraz z Bogdanem Zemankiem). Jest członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, 
Komisji Historii Nauki PAU, German Society for the History and Theory of Biology – DGGTB, Society 
for the History of Natural History. Prof. Zemanek pracuje w Collegium Śniadeckiego UJ w gabinecie 
prof. Władysława Szafera (1886-1970) – rektora UJ, fitogeografa, paleobotanika, historyka botaniki, 

                                                 
1
 Z ważniejszych prac prof. Zemanek warto wymienić: Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagielloń-

skiego (1983), Egzotyczny ogród na Wesołej (1986), Studies in Renaissance botany (1998, red. wraz z Z. Mir-

kiem), Józef Rostafiński – przyrodnik i humanista (2000, red.), Drawn after Nature. The Complete Botanical 

Watercolours of the 16
th

-century Libri Picturati (2008, red. wraz z innymi autorami), Historia botaniki (2011, 

rozdział w podręczniku), Sto lat Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1913-2013) (2013).  
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współtwórcy ochrony przyrody w Polsce i Europie, jednego z najwybitniejszych polskich przyrodni-
ków, który w tymże pomieszczeniu dokonał żywota. 
 

3. Hortus Poeticus 

Alicja Zemanek debiutowała w 1987 roku na łamach „Poezji” (wiersz m.in. Zza żelaznej kurtyny) 
oraz „Pisma Literacko-Artystycznego” (m.in. W Katedrze Wawelskiej nad jabłkiem i berłem królowej 
Jadwigi). Debiutancki tomik pt. Dzień, w którym zniknęłam ukazał się w Krakowie w 1990 roku. Do jej 
poetyckich mistrzów zalicza się Jerzy Harasymowicz i Wisława Szymborska. Urodzona u stóp Beski-
dów od dziecka fascynowała się pięknem stworzenia, od młodzieńczych lat tworząc głęboko reflek-
syjną i medytacyjną poezję, którą śmiało można określić mianem „poetyckiej botaniki”. Krakowska 
Poetessa Profesoressa od ćwierćwiecza jest członkinią Krakowskiego Oddziału Związku Literatów 
Polskich – najstarszej organizacji literackiej w Polsce (założonej w 1920 roku przez Stefana Żerom-
skiego) oraz Teatru Poetyckiego „Stygmator”2.   

 

Chociaż w przekonaniu poetki, „nikt nie zbiera rajskich jabłuszek” (taki też jest tytuł najnowszego 
tomu krakowskiej Poetessy Profesoressy)3, to jednak wszystkie owoce rajskie są w zasięgu ręki. Żeby 
zrozumieć ów paradoks, należy się odnieść do swoistej magii poetyckiej Autorki. Magia poetycka 
Zemanek rozgrywa się, jak u Czesława Miłosza, pomiędzy Apokalipsą a Arkadią, pomiędzy wizją za-
głady, unicestwienia, „garstką wiecznej wędrówki w powietrzu”, „poematem dymu”, „puchem spóź-
nionego dmuchawca” (wiersz Jesień na planecie Ziemia) a powtarzaniem czasu początku, „zaczynania 
od nowa naszej historii z wiewiórką na ramieniu” (Łagodne tygrysy). Zwłaszcza ów ostatni wiersz jest 
nie tylko wyrazem poetyckiej kosmogonii, zemankowej apokatastazy, lecz przede wszystkim swoistej 
„nadpowietrznej psychiki” (jak w poezji Leopolda Staffa). Staffizm, czerpiący z nietzscheanizmu, 
bergsonizmu i franciszkanizmu, w XXI wieku przeobraża się w zemanizm. I jest to oryginalna transfi-
guracja poetycka czerpiąca szerokimi garściami z filozofii Wschodu, zwłaszcza buddyzmu, a nawet 

                                                 
2
 Wiersze poetki ukazywały się m. in. w „Dekadzie Literackiej”, „Echu Krakowa”, „Krakowie”,  „Lekturze”, 

„Magdalence Literackiej”, „Ogrodzie”, „Poezji”, „Piśmie Literacko-Artystycznym”, „Studencie”, „Życiu Lite-

rackim”. Opublikowała książki poetyckie: Dzień, w którym zniknęłam (1990), Wakacje w Krakowie (1991), 

Podobni do zagajnika olch (1993), Modlitwa do tęczy (1996), Ścieżki Ogrodu Botanicznego (2000), Medytacje o 

zmierzchu (2001), Krajobraz z myślącą trawą (2009), Ogród szczęśliwy (2009). 
3
 A. Zemanek, Nikt nie zbiera rajskich jabłuszek, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2015. 

Poniższy fragment tekstu pochodzi ze Wstępu autora artykułu: D.P. Klimczak, Wszystkie owoce rajskie są w 

zasięgu ręki, [w:] Ibidem, s. 7-12. 
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ekologizmu, botaniki, umiłowania wszechrzeczy, czy wreszcie poetyckiego powrotu do utraconego 
raju, zachwytu, który jest nie tylko początkiem wszelkiej filozofii, ale poezji przede wszystkim. 

Świadomość tego, iż „wszystko znika”, sprawia, iż podmiot liryczny „nad marnotrawstwem świata 
/ pochyla się bez sensu”, ponieważ „jak szloch / trwa we mnie tęsknota za wiecznością” (jak we „fla-
gowym” wierszu Nikt nie zbiera rajskich jabłuszek). Zemanek osiąga poczucie ponadczasowości, zwy-
cięstwa nad czasem i materią, zespala się z wiecznością hic et nunc, „w stawach / odbijających wciąż 
sylwetki / wędrownych brzóz jak sto lat temu” (Nie odchodźcie wiejskie ogródki), w kamieniach „roz-
brzmiewających ciszą / w krzyku ich milczenia”, w których „ukrywa się / szaleństwo oceanu / łoskot 
tysiącleci” (Kamienie).  

Poetka objawia się jako Mistrzyni poetyckiego skrótu, włada znakomicie sensem wydobytym  
z przeciwności, bawi się artystyczną grą znaczeniami, buduje wielką i małą metaforę, co jest rzadkie 
w dzisiejszej przegadanej, zbanalizowanej, rozdygotanej i trywialnej poezji – zwłaszcza kobiecej. Wi-
zja świata zaprezentowana przez Autorkę „Rajskich jabłuszek”, to echo Myśli Pascalowskich, choćby 
pierwszej z brzegu: „Człowiek jest trzciną najsłabszą na wietrze, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną 
myślącą” (vide tom Zemanek Krajobraz z myślącą trawą). Zemanek rejestruje wszystkie dziwy tego 
świata w języku poezji, który jest tylko odpryskiem przeżyć najwyższych i nienazywalnych, spotkania  
z Transcendencją na leśnej czy polnej ścieżce. Poetka zdaje się stawiać znak równości pomiędzy świa-
tem zwierząt a światem zwierząt-ludzi zdeterminowanym prawem karmicznym, jak w sycylijskim 
wierszu Ona i on. Relacje między samicą i samcem skarabeusza zobrazowała na sposób iście teolo-
giczny spod znaku Grzegorza z Nazjanzu przekonanego o „gnojności” ludzkiego żywota: 

lojalni niezłomni 
toczą pod górę  
w południowym słońcu  
błyszczącą kulkę gnoju 
z oddaniem miłością  
ona i on 
samica i samiec 
skarabeusza 
Zemanek nie powie jednak jak opat Odylon z Cluny: „A jeśli nie możemy nawet czubkiem palca do-

tknąć flegmy czy kału, jak przeto możemy pragnąć obejmować worek łajna [człowieka – dop. red.]”4. 
Autorka „Rajskich jabłuszek” niejako przekonana, iż „wierny związek” jest w żywocie człowieczym 
swoistym oksymoronem, podobnie jak „szczęśliwa śmierć”, każe brać przykład z owej wiernej sobie 
„aż po gnój” pary skarabeuszy. (PS. Ponoć bardziej wierne sobie są pary kormoranów, albatrosów czy 
słoni. Por.: „Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham... zwierzęta” – George Bernard Shaw). 
Ona i on to nie tylko metafora szczęśliwej doli bytowania razem, to także metafora duszy zespolonej  
z ciałem, rozumu z emocjami, żeby już dopełnić ową odwieczną dychotomię, która jest „papierkiem 
lakmusowym” każdej poezji wielkiej.  

Zbieranie rajskich jabłuszek, to przede wszystkim kolekcjonowanie wszystkich przejawów małej  
i niedostrzeżonej wspaniałości świata, „obnażonej piersi nieśmiertelnej jaszczurki” odradzającej się 
między kamieniami wiecznej zagadki bytu, jak w wierszu Tańcząca z wężami. Zrozumienie tej wznio-
słej perspektywy ontologicznej wiedzie przez dotarcie do źródeł cywilizacji, kultury, a więc powrotu 
do Grecji, jak w V części pt. Dzikie krzewy Krety. Każdy człowiek musi odkryć swój mały labirynt życia, 
swoje Knossos, i zamiast zabić Minotaura, oswoić go i dostrzec w nim przejaw cudu stworzenia. Raj 
bowiem nie został utracony, za każdym razem dla człowieka wędrowca (homo viator) jest na wycią-
gnięcie ręki, ofiarując do schrupania rajskie jabłuszka – symbol nieśmiertelności. Nie ma więc potę-
pienia, nie ma wygnania. Jest WIELKIE KOŁO BYTU, w którym wieczność pożera ogon teraźniejszości, 
aby ukonkretniło się na powrót zbawienie, jak w ostatnim wiosennym wierszu Jesteś wędrowcem: 

[...] życie 

                                                 
Cyt. za: J. H u i z i n g a, Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, wstęp H. Barycz, posł. S. Herbst, PIW, 

Warszawa 1998, s. 171. 
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rozciąga się nie tylko 
na ten czas na to miasto 
jesteś wędrowcem poprzez wymiary 
istniejącym w różnych czasach 
różnych miejscach 
drogowskazem dla jednych  
garstką prochu dla innych 
lub domem zbawienia 
wiele wymiarów ma twoje życie 
a jego sens przekracza 
najśmielsze podróże  

 

 
2. Prof. Alicja Zemanek i dr Dariusz Piotr Klimczak w gabinecie im. Prof. Władysława Szafera (Collegium Śnia-

deckich UJ) z XIX wiecznymi preparatami roślin na bibliotece i portretem Profesora (fot. Studio „Max”) 

 
4. Exegi monumentum 

  
 Poetessy łączą się w pary. Nie są jednak zbyt egocentryczne, skoro do świata swoich uczuć  
i metafizycznych przeżyć dopuszczają Czytelnika, nierzadko rezygnując z cnoty niepublikowania. Po-
przez to poetycka rodzina powiększa się i przygotowuje do odlotu łącząc się w stada. Licząc chmury, 
owe „niebieskie ptaki” przygotowują nas na podróż do tego prawdziwego Raju. W czasie długich 
przelotów lecą kluczem zrozumiałym dla każdego, stąd też ów niewymierający gatunek należy chronić 
i dokarmiać życzliwą lekturą. 
 


