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WSTĘP

Zanim powiemy o polskich botanikach-poetach
ubiegłego i bieżącego stulecia, warto poświęcić
nieco ogólnych słów poezji oraz jej twórcom
– poetom.
Zacznijmy od swego rodzaju definicji poezji
i poetów, jakie zamieszczono w IV tomie Słownika języka polskiego: „Poezya – wierszopistwo,
rymopistwo”; „Poeta – wierszopis, rymopis,
rymodziej, pisorym, rymotworca”; „Poetka –
rymopiska” (Linde 1995).
Inne określenia dla twórców parających się
układaniem wierszy, to np. średniowieczna łacińska nazwa poety – rimarius, która znalazła
się na nadaniu Mikołajowi Rejowi przez Zygmunta Starego wsi Temerowce (pow. halicki),
a przetłumaczona na polski jako „rymarz”; napisano – vati Polono alias rymarzowi (vates

– wieszcz, prorok, poeta), zaś u Słowackiego
znajdziemy określenie – „rytmiarz”: „Oświeć tę
nędzną rytmiarza robotę” (Król Duch IV, 4,99).
Twórczość poetycka jest jednym z najstarszych,
jeśli nie najstarszym, sposobem artystycznego
utrwalania myśli ludzkiej. Niemal wszystkie
kultury pozostawiły po sobie różnego rodzaju
pieśni, hymny i poematy. W ten sposób wyrażano
swoje wierzenia, utrwalano własną historię. Na
przykład w Biblii, opowiadanie o stworzeniu
świata ma formę poematu, a pierwsza „rozmowa
ludzi”, kiedy to Adam zwraca się do powołanej do
życia towarzyszki swej doli, jest pieśnią zachwytu
i aprobaty (Peter 1981).
Zygmunt Kubiak twierdzi, że kiedy starożytni
Grecy zadawali sobie pytanie, po co istnieje
sztuka, a w szczególności poezja, odpowiadali:
„po to, aby dawać przyjemność”. Poeta miał
być przede wszystkim dobrym rzemieślnikiem,
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umiejętnie posługującym się metrum poetyckim
i tak układającym słowa, aby powstawał tekst
przynoszący przyjemność zarówno uszom, jak
i sercu. Inaczej mówiąc, poeta tworzył „przedmioty” piękne, radujące słuchaczy. Jednocześnie,
pisze autor, „poezja grecka najważniejszych epok,
archaicznej i klasycznej, nie zna wierszy niedokończonych czy naszkicowanych”, co znaczy, że
wiersze były nie tylko piękne, ale… porządnie
napisane (w przeciwieństwie do utworów poetyckich tworzonych współcześnie)! (Kubiak 2000).
Mówiąc o poezji starożytnych trudno nie odwołać się do opinii znawcy literatury, Juliana
Krzyżanowskiego. Ponieważ poezja, starsza
siostra mowy wprost (zwanej po łacinie prosa
oratio), była tak bardzo od niej odległa, zasłużyła
sobie na miano… mowy bogów. Zasadnicza

różnica między nimi polegała na tym, że proza jest
mową niewiązaną, zaś poezja – mową wiązaną
(Krzyżanowski 1984).
O ISTOCIE POEZJI I POETACH

Jakże trudno uchwycić istotę poezji! (Ryc. 1).
Zdania na jej temat są bardzo podzielone. Nie ma
zgodności także i wśród samych poetów.
Oto kilka wybranych, spośród bardzo wielu,
wypowiedzi twórców o poezji: „Poezja jest to
tworzenie pięknych zdań” (Julian Przyboś), „Poezja jest jak lustro” (Jarosław Iwaszkiewicz),
„Skok barbarzyńcy, który poczuł Boga” (Julian
Tuwim), „Poezja – siostra filozofii” (Ryszard
Krynicki), ale też „Ta monarchini i ta wyrobnica”

Ryc. 1. Alegoria poezji – pomnik Adama Mickiewicza na Rynku
Głównym w Krakowie (fot. L. Frey).
Fig. 1. Allegory of poetry – Adam Mickiewicz monument (Rynek
Główny/Main Square in Kraków, Poland) (photo L. Frey).
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(Cyprian K. Norwid). O istotę poezji pyta również w wierszu „Niektórzy lubią poezję” nasza
noblistka, Wisława Szymborska: „tylko co to
takiego poezja./ niejedna chwiejna odpowiedź/
na to pytanie już padła./ A ja nie wiem i nie wiem
i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy” (Frey
2006).
A może ma rację J. I. Sztaudynger, który na
ten trudny temat udziela lapidarnych i prostych,
wydawałoby się, odpowiedzi: „Za jeden kwiat/
Oddawać cały świat” (Istota poezji) oraz „Łapanie
tęczy – Do sieci pajęczej” (Poezja).
W tym miejscu warto przytoczyć także kilka
celnych aforyzmów o twórcach mowy wiązanej.
Na początek niemal obrazoburcze określenie,
które wprowadził włoski teoretyk poezji J. C.
Scaliger (1484–1588): Poëta est alter Deus (Poeta
drugim Bogiem) – Poëtica. Równie podniośle
mówił o poetach Marek Tulliusz Cycero (106–43
przed Chr.): Poëtae quasi deorum aliquo bona
atque munere commendati esse nobis videntur (Poeci wydają się nam jakby jakimś darem
i dobrodziejstwem zaleconym przez bogów) – Pro
Archia poëta. Zaś parafraza z tego samego dzieła
Cycerona brzmi: Oratores fiunt, poëtae nascuntur
(Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą).
Natomiast o wolności twórczej, a może lepiej
powiedzieć samowoli jakiej poeci dopuszczają się
w swej twórczości, powiedziano krótko i dobitnie
w dwóch innych aforyzmach: Poëtis mentiri licet
(Poetom wolno kłamać, zmyślać) oraz Poëtis
omnia licet (Poetom wszystko wolno) (Michalunio 2005).
Jednakże na koniec tego fragmentu godzi się
przypomnieć, w celu częściowego bodaj zrównoważenia przytoczonych wyżej zachwytów
i peanów na cześć poetów oraz ich dzieł, jakie
zdanie na ten temat miał na przykład Platon
(427–347 przed Chr.) w dziele (zwanym dialogiem) zatytułowanym Państwo! Filozof ten
twierdził mianowicie, że celem państwa jest
dążenie do doskonałości, w wyniku zespolenia
wszystkich myśli. Tymczasem poetów charakteryzuje chwiejność nastrojów i z tego względu
poezję uważał za zajęcie dla szalonych, a dla
jej twórców nie przewidywał miejsca w swym
idealnym państwie.

O BOTANIKACH-POETACH

Udało się zebrać mniej lub więcej kompletne
informacje o 19 botanikach, a raczej szerzej
rzecz ujmując, o przyrodnikach, którzy z różnych
względów zajmują się pisaniem poezji. W rzeczywistości, ich liczba jest z pewnością o wiele
wyższa.
Będzie mowa o poetach żyjących, w liczbie
trzynastu i o tych sześciu, którzy odeszli
od nas na zawsze i układają swe strofy już
z towarzyszeniem… muzyki anielskiej. To poetyckie sformułowanie zostało użyte pod wpływem
przywołanego wyżej tekstu o poezji (Krzyżanowski 1984). Otóż, cytowany przez autora Cyceron
podkreślał rytmiczność poezji: membra orationis
numeris vincire, tj. człony mowy wiązać rytmem.
Godzi się przypomnieć, że w starożytności poezji bardzo często towarzyszyła muzyka, czego
dowodem jest gatunek literacki, zwany – od
używanego przy takich okazjach instrumentu
strunowego – liryką, zatem poezja musiała się
stosować do towarzyszącej jej melodii.
Wśród tych 19 osób są autorzy doświadczeni
i mocno osadzeni w poetyckiej materii, mający
na swoim koncie tomiki poetyckie – jest ich
jedenaścioro. Pozostali piszą lub pisali częściowo
dla siebie, częściowo dla swych bliskich, a czasem
po prostu do szuflady i… czekają! Czekają na
sposobny moment, na tę jedną jedyną chwilę
odwagi, kiedy będą gotowi przedstawić światu
swój dorobek. Dlaczego zwlekają z ujawnieniem
swej twórczości? Zapewne powody są różne i nie
wszyscy chcą się z tego tłumaczyć.
Jedni, być może, obawiają się, że dobre chęci
i zapał nie wystarczą, że nie posiadają jednak
talentu do tworzenia dobrej poezji. Jak to pisał
Zygmunt Krasiński? „Bóg mi odmówił tej anielskiej miary,/ Bez której ludziom nie zda się poeta;/
Gdybym ją posiadł, świat ubrałbym w czary,/ A
że jej nie mam, jestem wierszokleta” (Bóg mi
odmówił). Inni, podobnie jak poeta z Czarnolasu,
Jan Kochanowski, sądzą, że ich twórczość nie
przypadnie do gustu czytelnikom, więc lepiej jej
nie ujawniać: „Sobie śpiewam a Muzom. Bo kto
jest na ziemi,/ Co by serce ucieszyć chciał pieśniami memi (Muza).” Chociaż, akurat w obydwu
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tych przypadkach była to samokrytyka przewrotna
i pełna kokieterii! Jeszcze inni stosują się może
do zalecenia Czesława Miłosza, że „…wiersze
wolno pisać rzadko i niechętnie,/ pod nieznośnym
przymusem i tylko z nadzieją,/ że dobre, nie złe
duchy, mają w nas instrument” (Ars poetica).
Zgodnie z określeniem używanym we florystyce – przyrodnicy-poeci zostali „odnotowani”
na terenie naszego kraju w kilku miejscowościach
i w różnych ośrodkach naukowych: w Białowieży,
Drezdenku, Krakowie, Nowym Targu, Poznaniu,
Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zakopanem.
W tym szacownym gronie znajdują się osoby
starsze i młodsze, mniej lub bardziej utytułowane,
o różnej specjalizacji naukowej. Nasi przyrodnicy-poeci zajmują się więc: botaniką sensu lato,
botaniką farmaceutyczną i łąkarską, ekologią,
lichenologią, cytologią oraz historią botaniki.
Skąd bierze się u ludzi wykonujących profesję przyrodnika pragnienie pisania wierszy,
przelania na papier swych uczuć, wrażeń, doświadczeń życiowych, przemyśleń? Czy jest to
swoista sublimacja pracy naukowej, czy może
odskocznia od codziennego życia? Zapewne
w tym miejscu odpowiedni będzie cytat z książki
prof. J. B. Falińskiego, pt. Wyścig na okręcie „Beagle”, w którym jest mowa o zaspokajaniu pasji:
„Podstawowa krzątanina uczonego nie pozostaje
w sprzeczności z zaspokajaniem pasji. Należą do
nich: muzyka, malarstwo, fotografia i poezja.”
Dalej Profesor pisze, że jednym z warunków na
to pozwalających jest wyposażenie tego człowieka
przez naturę „hojnie w niezbędne do jej [pasji]
uprawiania talenty”, a ponadto ważne jest, gdy
„ten potrafi je rozwijać…” (Faliński 2004).
Bez wątpienia jedni czynią to lepiej, inni mniej
poradnie. Ale wszyscy – jak należy sądzić – czują
wewnętrzną, niekiedy nieprzepartą potrzebę wypowiedzenia się w taki właśnie sposób!
Autor niniejszego artykułu nie jest literaturoznawcą, ani krytykiem literackim, a po prostu –
zwyczajnym miłośnikiem poezji. Dlatego zawarte
w tym tekście opinie o poetach oraz ocena ich
twórczości będą bardzo subiektywne.
Jeszcze do niedawna pisanie wierszy oraz
wydawanie tomików poetyckich przez przedstawicieli nauk ścisłych lub przyrodniczych

budziło na ogół zdziwienie. Jakże niesłusznie!
Przecież obcowanie z przyrodą wyostrza wrażliwość zmysłów i umysłu. Pogłębia filozoficzną
refleksję nad losami świata i ludzi. Obserwacja
zmienności natury powoduje zadumę, zwłaszcza
nad kruchością istnienia, nad przemijaniem. Czy
zatem można się dziwić, że ludzie czytający na co
dzień, przez wiele lat, tę najpiękniejszą z ksiąg,
księgę natury, czują potrzebę wyrażenia tego
rodzaju przemyśleń?! Bowiem interesujące jest
to, że przyrodnicy-poeci nie piszą nazbyt często
wierszy o przyrodzie, o jej pięknie i bogactwie!
Głównymi tematami ich twórczości, podobnie jak
innych poetów, są przede wszystkim podstawowe
problemy ludzkiej egzystencji.
Oczywiście, przyrodnicy-poeci piszą nie tylko
wiersze pełne powagi i namaszczenia, ale także
i lekkie, wręcz żartobliwe. Towarzyszy temu
nieco zaskakujące zjawisko. Gdy utwór traktuje
o sprawach poważnych, niezależnie od poruszanego tematu, autorzy bardzo chętnie porzucają to,
co niegdyś było podstawą przy tworzeniu wiersza, mianowicie – rym! Natomiast, gdy utwór ma
formę żartobliwą (np. fraszka lub limeryk), rym
zostaje zachowany. Co jest tego powodem?! Czy
obawiają się, że pisząc „wiersze poważne”, potrafią składać jedynie tzw. rymy częstochowskie,
uważane za przejaw kiczu literackiego? Chyba
nie! To zapewne znak czasu, moda! A przecież
niegdyś słowo „rym” było wprost określeniem
utworu poetyckiego, jak dowodzi Kochanowski:
„powiedz słowieński rym, o wielostrunna Lutni
złocona” (Pieśni II, 22). Jednakże już u bliższego
nam w czasie romantyka, Słowackiego, widać
gotowość do porzucenia rymu! Poeta skarży się:
„Zacząłem epos tak jak śpiewak Troi,/ wierszem
– bo naród mój nie lubi białych/ rymów i nagiej
się poezji boi” (Beniowski pieśń trzecia, XVI),
czyli wieszcz miał na myśli utwór bez rymów.
Z poetów niemal nam współczesnych, ale zwolenników wierszy rymowanych, przypomnijmy
Antoniego Słonimskiego we fragmencie utworu
W obronie wiersza: „Doszło do tego, że aktem
odwagi/ Jest wiersz napisać z rytmem, sensem,
rymem…”.
W wierszach autorów tutaj wspominanych, podobnie jak w utworach większości współcześnie
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piszących poetów, jest i sens i rytm, ale – na
ogół – rymu nie ma! Dlatego pewnie dzisiejsza
poezja przypomina bardziej zbiór mądrych myśli,
aforyzmów, niż klasyczną mowę wiązaną.
Artykuł zatytułowano „Światy niezwykłe”,
z przekonaniem, że jest odpowiedni, ponieważ
poeta tworząc wiersz porzuca – jak się zdaje
– nasz zwykły, codzienny świat i zagłębia się
w zupełnie inny wymiar czasu i przestrzeni.
Inspiracją dla autora artykułu był wiersz pod tym
właśnie tytułem. Oto jego fragment: „w kręgu
światła mojej lampy/ zjawiają się światy niezwykłe/ pełno w nich roślin przedziwnych/ lasów,
prerii i pustyń … ale gdy wzrok od karty oderwę/
i spojrzę przytomnie dookoła/ tu widzę tapczan,
tam szafę/ i rzeczywistość codzienną” (Podbielkowski 2010).
Wejdźmy zatem w owe światy niezwykłe wraz
z autorami wierszy!
PREZENTACJA PRZYRODNIKÓW-POETÓW

Spośród 19 wymienionych tutaj poetów, autor
artykułu wyróżnił pięć osób, których twórczość
zasługuje, jego całkowicie osobistym zdaniem,
na nieco szersze omówienie.
Zbigniew Podbielkowski (1921–2012), profesor, wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, biolog, ekolog i fitogeograf, autor
książek naukowych i popularnonaukowych, także
podręczników akademickich i szkolnych, wybitny
dydaktyk. Miał szerokie pozazawodowe zainteresowania: sztuka, literatura, historia i filozofia.
Echa tych różnorodnych pasji z łatwością można
odnaleźć w jego poezji.
Wiersze pisał od dość dawna, ale ich nie publikował. Po raz pierwszy dał się poznać czytelnikom w dwóch wierszach zamieszczonych
w miniaturowej antologii poezji polskich botaników pt. Wyglądając poza zieleń (Fałtynowicz,
Fałtynowicz 1998). W 90. rocznicę urodzin Profesora, przy wsparciu Polskiego Towarzystwa
Botanicznego, wydano zbiór wierszy jubilata
o prostym tytule Wiersze, w którym znalazło się
ponad 160 utworów (Podbielkowski 2010).

Profesor był człowiekiem dużej wiary. Jak czytamy we wspomnieniu pośmiertnym o Profesorze,
podczas jednej z rozmów powiedział wprost: „Ja
nie wierzę, ja – wiem” (Sudnik-Wójcikowska
2012). Bardzo dobitnie potwierdził to w wierszu
Wierzę: „ja wiem że jesteś,/ że stwarzasz wszechświaty… że jesteś wszystkim/ i mnie stworzyłeś
na swe podobieństwo/ i jesteś we mnie”.
Ponadto w swych utworach poruszał sprawy
dla człowieka zasadnicze – przemijanie, kruchość
ludzkiego życia, miłość, starość i śmierć. Widać
w nich dystans do spraw tego świata, ale także
zachwyt przyrodą, jak np. w wierszu Dar Boży.
Wspomina w nim swe wędrówki miedzą, pomiędzy pszenicznymi kłosami, gdy można było
(jeszcze!) znaleźć wśród nich „chabry, kąkole
i dzikie wyki/ świat kolorowy, ciepły, przyjazny”.
Kilka wierszy autor poświęcił czasowi, nieuchronności jego upływania – „czas to morderca
wszystkiego co żywe”, jak również … przyrządom, które ukazują jego przemijanie czyli
zegarom (!) – „takie żywe maszynki/ które stale
coś do mnie mówią/ i śmiesznie ruszają wąsami”.
W utworze Wiersz zastanawia się i stara się
zrozumieć, co sprawia, że człowiek nagle czuje
potrzebę poetyckiego tworzenia: „czasem coś
dziwnego się ze mną dzieje/ chwytam za pióro
kawałek papieru/ i zaczynam pisać …/ słowo po
słowie i formuje się/ jakaś prosta lub zawiła myśl
…/ czy taka sytuacja jest normalna/ i do czego
ona prowadzi.”
Krzysztof Jędrzejko (1945–2012), profesor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, briolog,
specjalizujący się w ekologii mszaków, florysta
i fitosocjolog roślin naczyniowych; zajmował
się też ochroną przyrody. Ceniony i zamiłowany
dydaktyk oraz zasłużony popularyzator wiedzy
botanicznej.
Wiersze publikował w różnych czasopismach,
jak np. w Kurierze Miejskim (Sosnowiec), w serii
Zioła i Poezja. Jego trzy utwory ukazały się też we
wspomnianym zbiorze Wyglądając poza zieleń.
Jest autorem tomiku poetyckiego, pt. W blasku
słońca, w poświacie księżyca…, dedykowanego
żonie i synom (Jędrzejko 2007). Są w nim przede
wszystkim wiersze, ale także – jak to nazwał autor
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– aforyzmy i truizmy, mające zresztą także formę
wierszowaną, jak np.: „Nie koniecznie trzeba być/
florystą, aby dostrzec/ złote koszyczki mniszka/
wśród zieloności/ traw”.
Podobnie jak wielu poetów, a twórców różnych
dziedzin kultury w ogóle, profesor Jędrzejko
stara się zgłębić naturę mijającego czasu, jak
choćby w wierszu pt. Czas. Poeta jakby nieco
nań zagniewany, nie szczędzi czasowi epitetów
w rodzaju „tajemny starzec” lub „złodziej chwil
minionych”.
Pisze też o materiale, niezbędnym przecież
dla poety, jakim są… słowa. Wiersze, w których
porusza ten temat układają się w minicykl złożony z 6 utworów. Autor zapewnia nas w nich
o nieśmiertelności słowa, które było na Początku,
mówi o „słowie dzikim”, które potrafi jak pocisk ranić „semantycznym ostrzem/ skąpanym
w kurarze nienawiści”, jak też o „umykającym
słowie”, które – jeśli dobre, „może słodko pachnieć konwalią”, a jeśli kłamliwe – „ohydnie
cuchnie pluskwą”. Słowa, to dla poety – „wzruszający kalejdoskop fonogramów/ sklejonych
promieniami życia”.
We wstępie do tomiku wierszy ojca, jego syn,
Paweł, napisał: „Nauka nie jest zdolna odpowiedzieć na pytanie dlaczego jesteśmy i jaki jest cel
naszego istnienia. Mój Tato, poeta-naukowiec …
szuka odpowiedzi w poetyckim porządkowaniu
świata: jego nauka ma swe źródło w pełnej zapatrzeń, podziwu i miłości „wiedzy lirycznej”.
I to chyba jest odpowiedź na pytanie – dlaczego
Krzysztof Jędrzejko pisał wiersze!
Elżbieta Kuta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, botanik o specjalizacji – cytologia i embriologia roślin, autorka wielu prac
naukowych.
Opublikowała trzy większe poetyckie pozycje.
Pierwszą – wydaną własnym nakładem – był
tomik pt. Wspomnienia, wydanie bibliofilskie,
w liczbie zaledwie 12 egzemplarzy (Wroński
2009)! Czyż nie nasuwa się (co prawda, może
zbyt śmiałe i daleko posunięte) porównanie do…
12 apostołów? Podobnie jak ci wysłannicy Chrystusa, tak i wiersze poetki zawarte w dwunastu
„apostolskich” egzemplarzach książeczki, zostały

posłane między ludzi, poszły w świat, aby głosić
jej słowo! Mimo że było przeznaczone głównie
dla osób autorce najbliższych, można je było
odczytać również jako wyraźny sygnał, iż…
pragnie stać się poetką!
Chociaż opublikowany z początkiem XXI w.
tomik Chwile ulotne był dedykowany matce, to
jednak autorka zaadresowała go już bez wątpienia
do szerszego grona czytelników (Kuta 2004).
W kilka lat później ukazał się wybór wierszy
obejmujący spory okres czasu, bo lata 1966–2008,
pt. Miejsca do których wracamy, zawierający
częściowo utwory z Chwil ulotnych, jak też te
najwcześniejsze, które powstały jesienią 1966
roku w Tarnowie, mieście rodzinnym autorki
(Kuta 2009).
Wiersze profesor Kuty są pisane z pewnego
rodzaju goryczą i nostalgią, o przemijaniu,
o nieuchronnych zmianach, jakie zachodzą
w życiu, ale także o ludziach, zwierzętach lub
krajobrazach. Autorka pragnie słowem przywołać
i zatrzymać, a nawet w jakiś sposób przemienić to,
co nieuchronnie mija. Wiersze są bardzo osobiste,
pisane prosto, bez niepotrzebnych udziwnień,
zwłaszcza formalnych.
Utwór Listopadowe liście, przywodzi na myśl
analogie z twórczością innych autorów, co świadczy, że poeci niezależnie od czasu i okoliczności,
w jakich tworzą, wykazują swoistą wspólnotę
przeżyć: „Jeszcze kurczowo trzymają się drzewa/
na kruchych ogonkach/ targane przez wiatr…//
aby … powoli/ z ociąganiem/ opadać/ miękko//
… pod stopami szeleszczą/ szepcząc pożegnania”.
A teraz przywołajmy np. wiersz L. Staffa, Dni
coraz krótsze: „Z drzewami stoczył wiatr ostatni
turniej/ i legły liście na ziemi pobite…” albo M.
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” Szkicownik poetycki: „Lecą liście (…) W nakazanym kierunku,
pchnięte przemożnie, uchodzą coraz dalej od pnia
macierzystego…”.
Godny uwagi jest wiersz Rośliny: „jak narkotyk/ zbierane/ wysiewane/ sadzone/ … podziwiane/ za piękno kształtów i barw/ … stanowią
namiastkę/ wymarzonego/ idealnego świata”.
I kończące wiersz pytanie: „Czy mogą go zastąpić?” Przychodzi na myśl pewne podobieństwo do wiersza W. Szymborskiej Milczenie
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roślin, w którym poetka skarży się, że rozmowa
z roślinami to jednostronny monolog „i wy go
nie słuchacie./ Rozmowa z wami konieczna jest
i niemożliwa … odłożona na nigdy”?
O kruchości życia, o nietrwałości tak ważnych
uczuć – jak przyjaźń i miłość, mówią dwa bardzo
piękne wiersze Rozczarowanie I i II, jeden pisany
w Krakowie, drugi w Kazimierzu nad Wisłą,
w lipcu 2002 roku. W obydwu utworach myśli
zostały porównane do opadającej mgły, odsłaniającej to, co pod nią ukryte i jaśniejące niezasłużonym, sztucznym blaskiem. Właśnie te „myśli
uwolnione nagle/ uświadamiają/ o przemijaniu/
życia/ miłości/ przyjaźni”.
Czas i przemijanie są także przedmiotem
rozważań poetki w wierszach Klepsydra czasu:
„Powoli przesypuje się klepsydra czasu.// Coraz
więcej warstw przysłania dno,/ coraz bardziej
wyblakłe stają się wspomnienia/ niczym kwiaty
suszone w piasku do zielnika”, także Tamte Boże
Narodzenia: „ Chwile podniosłe,/ radosne/ przeminą,/ muszą ulecieć./ Nie myśleć,/ nie wierzyć,/
że to się może zdarzyć” oraz w wierszu bez
tytułu z tomiku Chwile ulotne: „coraz więcej
wspomnień/ coraz więcej łez/ i żalu/ za minionymi
dniami/ za przemijaniem/ nad sobą”.
Stanisław Kozłowski, profesor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, specjalista z zakresu
łąkarstwa, autor i współautor wielu prac naukowych i książek na ten temat, miłośnik traw
wszelakich.
Publikuje też utwory literackie prozą w formie
artykułów i esejów w różnych czasopismach
oraz poezje. Oto tytuły najważniejszych pozycji:
Łąkowa litania do Najświętszej Maryi Panny,
poemat Ty jesteś skałą i książki poetyckie: Trawne
oracje (2005), Gdy nadeszła pełnia czasu (2006),
Pochwała łąkowego stworzenia (2008).
Z botanicznego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługują Trawne oracje (Kozłowski
2005). Nie jest rzadkością poezja opiewająca
łąki i trawy, jednak cała książka wypełniona
wyłącznie wierszami o trawach to prawdziwy
rarytas! Autor zaprezentował w tym opracowaniu
w formie – jak je sam nazwał – trawnych oracji,
czyli rozmów z trawami, portrety ponad 180

gatunków tych roślin. Książkę otwiera „inwokacja”, w której są wyjaśnione pobudki, jakimi
poeta kierował się podczas tworzenia tego interesującego i niezwykłego zbioru wierszy, a kończy
post-scriptum, będące podziękowaniem dla traw
za możliwość przebywania wśród nich i za wysłuchanie jego oracji. W wierszach wypełniających
tom profesor-poeta uzewnętrznia swe uczucia
jako miłośnik traw, połączone z pasją badacza.
Przykładem może być fragment wiersza
o perzu właściwym: „Trawo wszechobecna/ na
polskiej roli,/na polskiej łące/ na polskim ugorze
– / bądź pozdrowiona! … Spoglądam z uznaniem/
na twoje kłącza -/ ekologiczną nić/ scalającą ziemię./ Niech/ nie rozrywa/ ręka ludzka/ bożej sieci/
rozłogów”. Pięknie powiedziane, chociaż w ten
sposób profesor niewątpliwie naraża się tysiącom
działkowiczów, którzy perzu z pewnością nie
miłują! Autor potrafi szczerze zachwycać się pięknem poszczególnych gatunków. Oto jak opisuje
pokrój mannicy odstającej: „Cudny haloficie!/
Raduję się twoim poznaniem/ … Zachwycam się
twoim wyglądem./ Gracja. Subtelność. Wdzięk./
Najpiękniejsza jesteś w łanie”. Na koniec wyznaje
mannicy swe gorące uczucie: „Trawo z solą
sprzężona/ kocham cię.” Toż to brzmi niemal jak
biblijna Pieśń nad pieśniami!
Książka ta nie jest po prostu zbiorem wierszy
o trawach! To przemyślenia łąkarsko-botaniczne
ujęte w poetycką formę, to poetycki przewodnik
do oznaczania traw. Przy tym w informacjach
podanych w sposób lekki i pozornie od niechcenia
widać ogromną erudycję i znajomość poruszanych
zagadnień.
Podobny charakter ma wspomniana książka
Pochwała łąkowego stworzenia, będąca również pozycją z pogranicza literatury botanicznej
i poezji. Zawiera wiersze o całości środowiska
łąki, a więc nie tylko o trawach, ale też innych
roślinach i zwierzętach tam żyjących, dużych
i małych.
Alicja Zemanek, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, botanik, specjalizujący się w historii
botaniki, autorka wielu prac naukowych z tego
zakresu.
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Panią Profesor należy bez wątpienia uznać za
liderkę w gronie przyrodników piszących poezję,
o których mowa w niniejszym artykule. Należy
do Związku Literatów Polskich. Opublikowała
arkusz poetycki Listopad w bibliotece (1989)
oraz tomiki: 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), Ogród szczęśliwy (2009),
Krajobraz z myślącą trawą (2009). Najnowszą
pozycją z roku 2015 jest zbiór wierszy Nikt nie
zbiera rajskich jabłuszek.
Nie ma potrzeby silić się na omawianie twórczości pani Profesor, obdarzonej – przez autora
wstępu do ostatnio wydanego tomiku – pięknym
mianem „krakowska Poetessa Profesoressa”
(Klimczak 2015). Zrobili to wcześniej i lepiej
inni, znający się na rzeczy. Zainteresowani mogą
np. zapoznać się z tekstem „Posłowia” do wyboru
wierszy poetki pt. Krajobraz z myślącą trawą,
w którym autor (Dziedzic 2009) opowiada, jak
Alicja Zemanek stawała się poetką i co wyraża jej
twórczość lub z tekstem analizującym wnikliwie
poezję poetki, autorstwa wspomnianego D. P.
Klimczaka.
Niemniej warto powiedzieć, że mała Alicja
wiersze składała już w przedszkolu, od wczesnych lat była zafascynowana poezją i muzyką,
zwłaszcza muzyką Chopina, a działalność poetycką podjęła na poważnie po otrzymaniu głównej nagrody w konkursie na wiersze o Krakowie,
że w 1987 roku debiutowała w miesięczniku
Poezja i w Piśmie Literacko-Artystycznym, by
w roku 1990 wydać samodzielny tomik (wysoko
oceniony przez „samego” Jerzego Harasymowicza), pt. Dzień w którym zniknęłam. Tytuł,
świetnie trafiony, był nie tylko zręczną poetycką
metaforą, ale może także niezamierzonym wyrazem kobiecej kokieterii, jako że właśnie wtedy
poetka na dobre zaistniała w polskim środowisku
literackim.
W swych wierszach poetka umiejętnie łączy
wiedzę przyrodniczą z fantazją poetycką. Zatem
słusznie zauważono w „Posłowiu” do tomiku
Medytacje o zmierzchu: „Powstał stop talentu,
wiedzy, ludzkiej mądrości, zwątpień, nadziei.

Bez kampusowej uczoności, kobiecej ckliwości,
zwodniczej ulotności” (Kajtochowa 2001).
Każdy ma swoje ulubione wiersze tego czy
innego poety. Autor niniejszego artykułu do utworów ulubionych, które szczególnie sobie ceni, do
których niejednokrotnie wraca, a także cytuje
przy różnych okazjach, zalicza m.in.: Ogród
szczęśliwy, Rośliny Biblii, Krajobraz z myślącą
trawą oraz Klęczę przy tobie (albo Modlitwa).
Ten ostatni, będący apoteozą zwykłego siana,
warto przytoczyć in extenso: „Klęczę przy tobie/
kopko siana/ wiejski ołtarzu poszarpany/ wolnością i wiatrem/ cierpienia suchej trawy/ układają
się w słowa/ modlę się w niedzielę o świcie/ gdy
nad sadem słychać/ pierwszy krzyk rodzącej
jabłoni/ a spomiędzy liści ulatują/ płatki dzikiej
róży/ jak małe obrazki świętych.” Doprawdy,
trudno nie przyznać racji w określeniu autorki
jako „mistrza poetyckiego skrótu” (Klimczak
2015).
Pozostali poeci, o których mowa w tym artykule, zostali podzieleni na grupy.
W pierwszej znaleźli się ci, którzy mają na
swym koncie różnej objętości zbiory wierszy,
niekiedy wydane własnym sumptem, a grupę
drugą tworzą poeci pisujący poezję mniej lub
bardziej sporadycznie.
Do grupy pierwszej należy Zofia Radwańska-Paryska (1901–2001), której nie trzeba bliżej przedstawiać, zwłaszcza miłośnikom Tatr
i przyrody tych gór. Niemniej warto wspomnieć,
że w 1945 roku została pierwszą ratowniczką
TOPR, a w 1948 roku pierwszą kobietą-przewodnikiem tatrzańskim. Pani doktor (doktorat 1933,
na podstawie rozprawy dotyczącej flory Tatr) jest
autorką wielu prac naukowych i popularno-naukowych, jak np. szeroko znanej w swoim czasie
książki Zielony świat Tatr (1953) lub Zielnika
brata Cypriana z Czerwonego Klasztoru (1991)
oraz współautorką (z mężem W. H. Paryskim)
monumentalnego dzieła, znanej i cenionej Wielkiej
Encyklopedii Tatrzańskiej (1995 i 2004 wyd. 2
rozszerzone), w której można znaleźć szczegółowe informacje o jej działalności i twórczości
naukowej.
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Z okazji 90. rocznicy urodzin Zofii Radwańskiej-Paryskiej, wydano maleńki tomik,
zatytułowany Wierszyki o tatrzańskich kwiatach,
zawierający kilkanaście wierszowanych miniaturek (Radwańska-Paryska 1993). Są to bezpretensjonalne, urocze w swej prostocie rymowanki,
charakteryzujące opisane gatunki, niekiedy także
z domieszką napomnień i zaleceń, aby je chronić
(np. przed zrywaniem!). Te poetyckie portreciki
roślin rosnących w Tatrach autorka poprzedziła
mottem: „Kwiaty życia są ozdobą… Niechże
będą zawsze z tobą”.
Oto dwa przykłady tych rymowanek. Pierwszy
to wiersz Złotogłów: „Nazwa wspaniała, ale „do
góry nogami”,/ Bo nie „głowa” lecz „nogi” są tą
częścią „złotą”:/ Różowe grono kwiatów wzrok
przechodnia mami,/ A u cebulki listki w „złoty”
głąb się plotą”.
Drugi nosi tytuł Dziewięćsił: „Często dziewięciornikiem błędnie nazywany;/ Wycinany
masowo, niby ku ozdobie…/ Ozdobą on jest łąki,
upłazków, polany,/ A nie łapikurz zeschły, istny
kwiat na grobie.”
Maria Grynia (1929–2015), profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, współtwórczyni fitosocjologii łąkarskiej, wychowawca
pokoleń łąkarzy, autorka wielu prac naukowych,
ale także poetka.
Wiersze pisała i publikowała już w latach 50.
i 60., a następnie, po przerwie spowodowanej zaangażowaniem w pracę naukową, w latach 80. XX
w. Jak pisze we wstępie do jednego z tomików,
wiersze były dla niej „umocnieniem, dodawały sił
do trwania w niełatwej rzeczywistości” (Grynia
1998).
Jako człowiek głębokiej wiary pisała wiersze
religijne, ale i takie, w których, odwołując się do
Biblii, która jest „nachyleniem Boga w stronę człowieka”, upominała się o społeczną godność ludzi,
jak też o ochronę środowiska, w którym przyszło
im egzystować. Jest to szczególnie widoczne
w zbiorze blisko 60 wierszy pt. Niezapominajki
z ogrodu pamięci (Grynia 1999). Autorka pisze
we wstępie: „Tomik … ukazuje w różnorodnych
aspektach człowieka, świat, w którym żyje
i chce go uchronić przed wszelkiego rodzaju

anonimowością i zapomnieniem”. Znajdziemy
tu strofy, w których powraca do lat dzieciństwa,
strofy o życiu, będącym samym w sobie łaską,
o pięknie przyrody, ale również – nie może być
inaczej – o nieubłaganym przemijaniu wydarzeń
i osób, po których pozostają jednak wspomnienia „niezapominajki/ niekoniecznie niebieskie/
niezapominajki/ z ogrodu pamięci” (z wiersza
W ogrodzie). O zachwycie polskim, letnim krajobrazem poetka pisze tak: „Błękit,/ kwiaty podróżnika/ łabędzie białe chmur płyną/ bocian –/
nad łąką znika/nad łąką podmokłą z wierzbami/
z olszyną…”. Wszystko to wywołuje w niej zachwyt, zadowolenie i optymistyczną konstatację
„piękno –/ to nasze/ szczęście”.
W innym tomiku pt. Szła z ludźmi do Kościoła. Wiersze religijne znalazły się utwory
głównie o treści religijnej (Grynia 1998). Jest
ich niemało, bo ok. 150! Znajdziemy w nich
wrażenia z pielgrzymek do sanktuariów (La
Salette, Montserrat, Mariazell), utwory w formie
litanii i modlitw do wielu świętych, a także bardzo intymne zwierzenia o duchowych walkach
i zmaganiach wewnętrznych człowieka, kiedy
pojawiają się „niewidzialne złe moce”. W jednym
z wierszy natkniemy się na akcent… botaniczny,
gdy autorka w czasie bezsennej, jesiennej nocy,
napawającej ją dziwnym strachem, sięga po „szary
różaniec/ nasiona trawy/ – Coix Lacrima Jobi”,
aby w modlitwie szukać duchowego ukojenia
(wiersz Lacrima Jobi). O umiejętności, konieczności i wartości zjednoczenia z przyrodą, co
w efekcie prowadzi do radosnego wręcz wniosku,
przeczytamy w wierszu Odpoczywanie w urlopie,
bo wówczas dopiero, na przysłowiowym łonie
natury, zdajemy sobie sprawę, że „tak musiało
być w raju/ – ogólna przyjaźń. Świat jest dobry.”
Ludwik Lipnicki, profesor Akademii Wychowania Fizycznego (Gorzów), lichenolog, mieszkający w Drezdenku (honorowy obywatel miasta),
autor wielu prac naukowych. Jako uznany prozaik
i poeta (debiutował w 1986 roku), autor kilku
pozycji książkowych (m.in. O tym ci powiem
1991, Zapięła się jesień 1994, Na niebie na ziemi
2002, Łapacz snów 2011). Członek Związku Literatów Polskich. Także autor licznych reportaży
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literackich, wierszy i opowiadań publikowanych
w czasopismach.
W wywiadzie dla lokalnej prasy tak mówił
o sobie: „Najpierw niektóre wiersze śpiewałem
jako piosenki, inne czytałem na spotkaniach
z przyjaciółmi… Podczas któregoś ze spotkań
przy kominku czytałem moje wiersze i uderzył
mnie ich nastrój, także prostota i prawda w nich
zawarta. Koledzy już wcześniej orzekli, że powinny iść między ludzi. … Przed drukiem bardzo
życzliwą dla mnie opinię o nich wydał Tadeusz
Nowak…” (Kamińska 1992).
Zdaniem recenzentów poezja Ludwika Lipnickiego, która wiele czerpie ze skarbca kultury śródziemnomorskiej, ma swe źródło w umiłowaniu
przyrody, wobec której autor pozostaje pokorny
i chętnie opiewa jej wielkość. Ponieważ poezja ta jest też ściśle związana ze wszystkim,
co dotyczy człowieka, z jego małymi i wielkimi
kłopotami, a jednocześnie pełna optymizmu,
radości i humoru, często dopatruje się w tych
wierszach związku czy to z twórczością ks. Jana
Twardowskiego, czy też Jerzego Harasymowicza.
A oto fragment interesującej opinii zamieszczonej w Gazecie Lubuskiej nr 259 w 1994 roku:
„Na bezludną wyspę zabrałbym tomik wierszy
Ludwika Lipnickiego. Jest tam kilka perełek.
W jego wierszach dużo leśnego bogactwa ciszy
i myśli, pogody i ufności, dobrotliwej drwiny,
ale także zamyślenia nad kondycją człowieka
w cywilizacji dzisiejszych idei i dramatycznych
wyborów” (Internet).
I na koniec fragment jednego z „przyrodniczych” wierszy Lipnickiego, pt. Dedykacja,
z tomiku O tym ci powiem: „Daję ci te jeziora/ te
lasy/ i kopce mrówek/ Daję ci wszystkie zaklęcia/ letnich wieczorów/ i nasz świat rzeźbiony/
świecy płomieniem/ Daję ci te wiersze/ leśne
niezapominajki ” (Internet).
Zbigniew Mirek, profesor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, zajmuje
się systematyką, fitogeografią, synantropizacją szaty roślinnej, geobotaniką, informacją
i dokumentacją naukową oraz ochroną przyrody, autor i współautor wielu książek i prac
naukowych.

Lubi poezję, toteż chętnie czyta, a także pisze
wiersze. Dorobek poetycki profesora Mirka to
dwa nieduże, wydane własnym sumptem, zbiorki
poezji o treści religijnej oraz wiele bardzo zabawnych, żartobliwych wierszy, fraszek i limeryków
pisanych dla własnej przyjemności lub dla bliskich i znajomych, a więc często niepublikowanych, jak również zamieszczanych w czasopiśmie
Wiadomości Botaniczne, zwykle pod inicjałami
RWB (Redaktor Wiadomości Botanicznych –
funkcję tę autor pełni od wielu lat).
Wiersze zamieszczone w obydwu tomikach
są głęboko religijne, pełne zadumy nad istotą
wiary człowieka, także próśb o wiarę prawdziwą,
przemyśleń nad możliwością, ale też i nad konsekwencjami jej pełnego przyjęcia oraz podziękowań za to, co dotychczas zostało autorowi dane
przez Boga.
W tomiku pt. Idzie mój Pan, dedykowanym
trzem księżom, przewodnikom duchowym autora,
znalazło się 14 wierszy. O ich treści wiele mogą
powiedzieć tytuły: Ecce Homo, Sprawiedliwość,
Sprawiedliwy-bogaty, Pokój ludziom dobrej woli,
Wyzwanie czasu, Ofiarowanie, Arka Pokoju,
Wiara, Panie tak chciałbym, Wspinaczka, Dobra
nowina, Modlitwa Jezusa, Słowo życia i Mistrz
(Mirek 2002).
W maleńkiej książeczce pt. Pisane sercem,
na zaledwie czterech stronach, znalazło się 10
wierszy. Szczególne wrażenie na autorze niniejszego artykułu wywarły dwa z nich, które można
określić jako dziękczynne: O naśladowaniu Chrystusa oraz Dziękczynienie. W pierwszym, poeta
dziękuje za to, że posiadł umiejętność prawdziwej,
radosnej, pokornej i wytrwałej modlitwy. Wiersz
drugi, napisany w formie swoistej litanii, jest
serdecznym podziękowaniem za to, co jest istotą
chrześcijaństwa – „za miłość, co we wszystkim
pokłada nadzieję/ za miłość, co się w wierze
nigdy nie zachwieje/ za miłość, która wszystko
przetrzymać jest zdolna” (Mirek 2003).
Wypada też zacytować teksty lżejszej treści, jak choćby wspomniane fraszki, najczęściej
dotyczące roślin. Jest w nich i humor i – nader
zwięzła, ale celna – charakterystyka opisywanego
gatunku, jak np. Kupkówka: „Zebrane w kupki
kłoski stanowią,/ że trawę oną kupkówką zowią”,
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albo Na warzuchę polską: „No cóż, może nie jest
śliczna,/ ale za to – endemiczna” lub też Szafran
spiski: „Fioletu rzeka/ widoczna z daleka”.
Małgorzata Jaźwa, doktor, zatrudniona
na Uniwersytecie Jagiellońskim, autorka
kilku prac w czasopismach naukowych
i popularnonaukowych.
Jako poetka zadebiutowała w roku 2000 wierszem w almanachu rzeszowskiego oddziału ZLP
Wspólna obecność. Jest autorką jednego tomiku
poetyckiego pt. Przez pryzmat (Jaźwa 2011). Rok
później publikowała swoje wiersze oraz fotografie
w antologii Grupy Poetyckiej WARS – Sudecki
pociąg poetycki. Ma rozległe plany i jest pełna
zapału w działaniach na rzecz propagowania
poezji w środkach masowego przekazu.
O wierszach zawartych we wspomnianym
zbiorze tak napisano w „Posłowiu”: „Debiutancki
tomik M. Jaźwy wypełniony jest dotkliwym
pragnieniem uczucia i potrzeby autentycznej
bliskości z drugim człowiekiem.” I dalej: „Bardzo
oszczędne w formie … obrazowe i chwilami
pulsujące erotyzmem wiersze mają w sobie coś
z magii przywołania nieobecnego” (Wroński
2011).
Ilustracją powyższych słów niech będzie fragment wiersza Marzenie: „być zmarszczką/ na
twoim czole./ położyć się/ na linii brwi/ i tylko
czasem/ ze zdumienia/ wyprężyć się/ w idealny/
łuk kobiecego ciała”. W innym utworze znajdziemy obietnicę, że miłość, choć wzgardzona,
jest niezniszczalna: „niekochane/ kochają najmocniej/ niekochane/ kochają najwierniej” (Znowu
widziałam). Są też strofy, jakżeby inaczej, także
o nieubłaganym upływie czasu: „Kończy się/
wszystko,/ co się rozpoczęło/ … Wieczność/
istnieje tylko/ poza czasem” (Kończy się).
Pani Doktor zaczynała, jak sama mówi, od
prozy! Wiersze zaczęła pisać jeszcze w czasach
licealnych. Początkowo była to poezja rymowana,
którą potem porzuciła, jednakże zachowując
w późniejszych utworach rytmikę. Nie stawia
znaków interpunkcyjnych, aby – jak twierdzi
– dać czytającemu wolną rękę w interpretacji
wiersza, wierząc w inteligencję czytelnika. Tematy do swych wierszy czerpie z obserwacji

ludzi i wydarzeń. Stosunkowo rzadko pisze
o przyrodzie, chociaż – jak powiada – filologowie
dopatrują się w jej wierszach wątków przyrodniczych. Utwory powstają pod wpływem impulsu.
Pierwsza wersja ląduje zwykle w szufladzie, aby
po pewnym czasie powrócić na światło dzienne
w celu „oszlifowania” tekstu.
Krzysztof Kokot, farmaceuta, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, obecnie mieszka
w Nowym Targu. Poezje zaczął pisywać od 2004
roku, publikując wiersze w prasie krajowej,
w czasopismach aptekarskich i almanachach.
W dorobku poetyckim ma trzy zbiory poezji: Daj
mi talent (2007), Bez recepty (2010) i Dmuchawce
(2011). Pisze też gwarą śląską, a od niedawna
jest zauroczony haiku. Więcej o autorze i jego
twórczości można przeczytać w Wiadomościach
Botanicznych (RWB 2012).
Krzysztof Kokot pisze w swych wierszach
o sprawach poważnych i niepoważnych, o życiu,
o urodzie otaczającego nas świata, o miłości oraz
– bo inaczej być nie może – o umykającym czasie,
ale… optymistycznie: „Bieg losu życie maluje,/
włos siwy czasem pokaże,/ a w sercach ciągle
wiosna,/ nie patrzmy w kalendarze” (fragment
wiersza pt. Nasza).
O tomiku Dmuchawce, zbiorku kilkudziesięciu
rymowanek i fraszek, autor pisze, że powstał
w wyniku inspiracji popularnymi roślinami, co
wymagało od niego „repetytorium z botaniki
i farmakognozji” (Kokot 2011). Wyjaśnia też skąd
wziął się tytuł tomiku: „Ich [wierszy] ulotność
i lekkość – co było zamiarem autora – dała pretekst do nazwania zbioru Dmuchawce.” Trudno
zatem nie zacytować stosownego fragmentu wiersza pt. Mniszek lekarski – Taraxacum officinale:
„Płoche dmuchawce/ Patrzą na świat z góry/ Ślą
całusy żółtym krewnym/ I żeglują w chmury”.
Spośród autorów, którzy do tej pory jeszcze
nie mają w swym dorobku tomików wierszy, na
początek wypada wymienić czwórkę autorów,
których jednak już z pewnym wahaniem można
zaliczyć do pisujących sporadycznie.
Z czworga pozostałych jednego można określić jako początkującego, młodego wiekiem, ale
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twórczo dojrzewającego, podczas gdy trójkę
autorów zamykających tę listę należy chyba uznać
za pisujących okazjonalnie.
Tomasz Załuski, profesor w Collegium Medicum w Bydgoszczy, botanik, autor wielu prac
naukowych.
Jedną z jego pozazawodowych pasji jest twórczość poetycka. Na pytanie – jak powstaje wiersz
(także o treści przyrodniczej) i dlaczego – odpowiada: „Czy wiersze przyrodnicze są efektem
dłuższych przemyśleń, czy nagłych olśnień pod
wpływem zaobserwowania czegoś frapującego?
W zasadzie wszystkie moje wiersze powstają
prawie nagle, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo
gdzie. Zwykle coś nas w życiu zaskoczy, albo
przygniecie, albo uniesie… A wówczas nawiązywanie do natury, do Boga, do człowieka jest
po prostu efektem skumulowania się przemyśleń,
refleksji, odczuć i obserwacji od wielu, wielu lat.
Reasumując: wiersz = olśnienie + doświadczenie.
Myślę, że matematyczne podejście do tematu nie
spłyciło go.”
Tomiku jeszcze nie wydał, ale nosi się z takim
zamiarem, ponieważ, jak powiada „kilka osób
bardzo mnie do tego namawia”. Wiersze profesora Załuskiego były publikowane na łamach
Wiadomości Botanicznych w różnych latach, ale
jest ich więcej. To te, które zostały wydrukowane
gdzie indziej i te – jeszcze niepublikowane. Jego
zamiłowanie do tworzenia poezji objawiło się
dość wcześnie. Pierwszy swój wierszyk napisał
w wieku… 8 lat: „Idę sobie drogą,/ Na drodze
kałuże,/ A w kałuży stoją/ Sobie łapki kurze./
Kurka wodę pije,/ Patrzę się na kurkę,/ Serce mi
zabije,/ Gdy zabiją kurkę.”
Potem – jak powiada Profesor – „były tzw. głupie rymowanki, co jest chyba typowe dla wieku
szkoły podstawowej … Potem długo nic. … Był
to czas pędzenia życia dorosłego… I dopiero
potrzeba zatrzymania się w rozpędzonym życiu,
docenienia otaczającej rzeczywistości, ludzi,
rzeczy, natury, Boga … Większość tych „normalnych” wierszy powstawała od połowy lat
80. aż do teraz”. Tomasz Załuski pisze ogólnie
o życiu, o ludziach, ale są też strofy odnoszące się

do spraw rodzinnych, bardzo osobiste, również
przyrodnicze i okolicznościowe.
W tym miejscu zacytujmy zatem jeden z takich
wierszy – przyrodniczo-okolicznościowy, toast,
wzniesiony w trakcie towarzyskiej kolacji podczas
konferencji „Problemy zachowania różnorodności
florystycznej i fitocenotycznej ekosystemów łąkowych” w Górznie w 2012 roku: „To nie będzie
toast na zdrowie,/ To nie będzie toast za Gości,/
To jest toast ekologiczny./ Życzę Wszystkim:/
Różnorodności:)/ Życzę wkoło łąk kolorowych,/
Nawet chwasty niech rosną, na zdrowie!/ Coś
z Apiaceae, trawy, turzyce,/ Nam radośniej,/
I przyda się krowie:) / Różnorodność niech będzie
wśród ludzi./ Nie „skalpować”,/ Lepiej spojrzeć
w oczy…/ I od razu myśli będą lepsze,/ Może
wskaźnik Shannona podskoczy./ To jest toast za
różnorodność/ Naszych pragnień, co w sercu są
zawsze./ Niech więc kłębią się i wspierają/ Sny,
marzenia/ I myśli badawcze.”
Wiesław Fałtynowicz, profesor, zatrudniony
w Instytucie Biologii Środowiskowej we Wrocławiu, botanik-lichenolog, autor wielu prac
naukowych. Jego zainteresowania badawcze
dotyczą ekologii, geografii, florystyki, zagrożenia
i ochrony porostów, florystyki i fitosocjologii
roślin naczyniowych i ochrony przyrody. Zajmuje
się też popularyzacją wiedzy przyrodniczej, publikuje błyskotliwe felietony. Pisze również wiersze,
aczkolwiek nie zebrał ich jeszcze w tomiku.
Swą poezję zamieszczał w Wiadomościach
Botanicznych, Jaćwieży, Uniwersytecie Wrocławskim, także w Przeglądzie Rybackim. Trzy wiersze
znalazły się w wymienionej miniaturowej antologii poezji botanicznej Wyglądając poza zieleń.
Wiersze pisał już w liceum i „od tego czasu,
czyli od prawie 50 lat, co pewien czas „coś popełniam”. Ich tematyka jest bardzo różna. Są
to wiersze poważne, jak też mniej lub bardziej
żartobliwe. Tworzy spontanicznie, pod wpływem jakiegoś bodźca, którym może być słowo,
wyrażenie, zdarzenie – w wyniku czego rodzi się
wiersz i to zwykle bardzo szybko.
Oto próbki poezji – poważnej: „Na mojej dłoni/
wyciągniętej do słońca/ wyrastały drzewa/ niepewne jeszcze nieporadne/ i źdźbła traw/ i mchy
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opite rosą/ A potem pierwszy ptak/ wił gniazdo/ na
serdecznym palcu/ i pierwszy strumień/ popłynął
wzdłuż linii życia/ Żaby/ odbywały gody u nasady
kciuka/ nie dostrzegając motyli ani much/ Mrówki/
linią serca/ wędrowały w/ nieskończoność/ niosąc
na grzbietach/ cegiełki czasu/ Paznokcie zmieniały
się/ w poszarpane turnie/ A potem/ na linii rozumu/
narodził się człowiek/ podeszwy jego butów/
wdeptały/ moją dłoń/ w piasek” (Narodziny z cyklu
Antropogeneza) oraz – żartobliwej: „Przez pszenicę przebiegł kszyk,/ przebiegł – i gdzieś w polu
znikł./ I po kszyku. Tylko w ciszy/ słychać krzyk
strwożonej myszy” (Kszyk w pszenicy z cyklu
Nauka ortografii).
Agnieszka Nikel, doktor, pracownik Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie.
Pracuje naukowo, zajmuje się też redagowaniem
różnych pozycji literatury botanicznej. Ma rozliczne dodatkowe zainteresowania i pasje. Są to:
fotografia, turystyka (w szczególności górska),
drewniane budownictwo sakralne, kultura i religia
rusińskich i rusińsko-wołoskich grup etnicznych,
sztuka ikony, angelologia oraz poezja (od niejakiego czasu pisze także teksty prozą).
Nie wydała tomiku, chociaż pierwsze próby
poetyckie podejmowała w szkole średniej. Tematy
do wierszy czerpie z „różnego typu przemyśleń, w tym często podejmowanych w kontakcie
z przyrodą”. Dlatego w wierszach „pojawiają
się opisy przyrody, krajobrazu, a nawet poszczególne gatunki roślin i zwierząt”. Wiersze doktor
Nikel, poza nielicznymi wyjątkami, nie były
publikowane.
Z utworami już opublikowanymi można się
zapoznać w kilku numerach Wiadomości Botanicznych oraz w książce Poezja traw (Frey
2006). Natomiast jeden z wierszy najnowszych
(z roku 2015) nie ma tytułu: „W sieć chmur
złowiona pływa słoneczna ryba/ łodzią wiatru
po nieba morzu żeglują drzewa/ ku wiosennej
ziemi/ obiecanej/ ziemia oddycha lżej/ spadł
jej z serca kamień śniegu/ już niedługo odżyje/
w zielonej powodzi/ kwietnym szale/ a na razie/
w nowej woni ziemi/ wody nieba/ we wróblich
ćwierkaniach/ zgrzebna nadzieja/ ona pozwoli/
przejść doliną zwątpienia/ ku słońcu”.

Ryszard Popek, profesor w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, botanik, znawca
i miłośnik róż, także poeta.
Nie wydał tomiku, ale ma na swym koncie
wiersze drukowane w Gazecie Krakowskiej,
Przyrodzie Polskiej, w antologii Wyglądając
poza zieleń oraz w albumie własnego autorstwa
pt. Róże dziko rosnące Polski (Popek 2002).
Sporo utworów wciąż spoczywa w szufladzie.
Inspiracją do powstawania wierszy są obserwacje
przyrody (wiele opiewa piękno przyrody, jawiące
się w różnych porach roku, a więc także zimą)
oraz przemyślenia o charakterze filozoficznym.
Jak sam wspomina, jego debiut poetycki wypadł późno, w czasie, kiedy był w trakcie przewodu habilitacyjnego. Był marzec 1998 roku,
kiedy po wyjściu z Collegium Novum UJ, gdzie
załatwiał formalności związane z habilitacją,
został wprost „uderzony widokiem krzewu kwitnącego na żółto”. Pod wpływem tego barwnego
bodźca powstał wiersz „Kwitnące derenie” (wydrukowany w Gazecie Krakowskiej): „Lubię
Planty po pierwszym śniegu – białe,/ podziwiam
– gdy pokryją się żółtym kwieciem derenie/ Słyszę w alejkach kosa obwieszczenie,/ że pierwsze,
marcowe, płonące/ jak światła latarni na Plantach
Krakowskich/ – kwitną złociste derenie”. Natomiast o urokach jesieni opowiada niezwykle
barwny wiersz z roku 2014 zatytułowany Jesienny
pejzaż: „Bursztyny, purpury, żółtoczerwienie –/
malują pejzaż płomieniem./ Jarzęby i róże tryskają
karminem,/ srebro – zgubiły topole./ Spozierając
zawistnie – żółkną z zazdrości/ buki czerwonolistne./ Kwietne bukiety hojnie obdzieliły,/
brzemienne już w miody ule”.
Mimo że oddany całym sercem różom, potrafi
szczerze zachwycić się np. urodą krokusów lub
choćby skromnych wierzb, które „smutkiem
napełniają … zimą wyłysiałe, ale za to jakże stają
się urocze, a do tego „swojskie – polskie … gdy
wiosennym błysną liściem”. Niemało strof autor
poświęcił też Krakowowi, a szczególnie niezwykłemu ogrodowi tego miasta, jakim są Planty.
Marcin Woch, doktor, pracownik Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie.
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Wiersze zaczął pisać jeszcze w czasie nauki
w liceum. Jak wspomina: „Pewnego dnia pierwsze dwa wiersze pojawiły mi się w głowie po
przebudzeniu i przelałem je na papier. Wiersze
„przychodziły” do mnie w różnych sytuacjach
i porach dnia, kiedy niespodziewanie „coś” we
mnie zaczynało „mówić”. Dlatego nigdy nie jest
pewien kiedy i czy napisze kolejny wiersz!
W jego poezji znajdziemy głównie refleksje „na
temat czasu i przemiany, człowieka i cywilizacji,
ale wiersze dotyczą także konkretnych sytuacji
i miejsc. Autor zwierza się: „Niezmiennie fascynuje mnie przyroda Ziemi oraz innych, jeszcze
nieznanych nam, światów.” Dlatego nie brakuje
w nich akcentów futurologicznych i kosmicznych.
Niegdyś wysyłał swe utwory na konkursy
poetyckie i niektóre znalazły się w tomikach,
będących pokłosiem owych konkursów. Potem
pisał tylko „do szuflady”. „Jednakże z czasem
– jak twierdzi – zrobiło mi się trochę żal wierszy i nosiłem się z zamiarem jakiejś formy
druku.” Ostatecznie nie wydał własnego tomiku
i zadecydował, że od czasu do czasu będzie
zamieszczał swe utwory w Wiadomościach
Botanicznych, ponieważ „taka forma życia
pozaszufladowego zupełnie wystarczy moim
wierszom”.
Oto przykład wiersza (określanego przez autora jako sonet przyrodniczy), pt. Bukowy las:
„Bukowy las zadumany w pagórach/ Do czego
się splot jego korzeni garnie?/ Może się zwierza
tylko swej sarnie/ Przytulne nakrycie wapiennych ław// Odkąd przysłania niebo jego dach?/
Żadna pamięć już tych czasów nie ogarnie/ Po
ciemnym poszyciu szeleści niezdarnie/ Światłem
i dotykiem czyta znaki na pniach// Za czym?
Może za jego dzieciństwem?/ Które tylko przebłyskiem w piśmie blizn/ Dawnych melodii słońca,
szelestów ciem// A sennymi jego dnami, nitka
grzybni sunie/ I mówcy z czułkami – zapomniany
darwinizm/ Ja nutą, oni drgnięciem na strunie.”
Dwaj kolejny autorzy, obaj nieżyjący, to profesorowie niezwykle zasłużeni dla polskiej i nie
tylko polskiej botaniki. Ich dorobek naukowy jest
imponujący, natomiast poezja była dla nich chyba
jedynie odskocznią od czystej botaniki i – jak

można przypuszczać – dawała możliwość wyrażenia swych odczuć i myśli językiem innym, niż
naukowy. Mimo wszystko można przypuszczać,
że twórczość poetycka obydwu profesorów, niezależnie od tego czy słowo twórczość ujmiemy czy
też nie ujmiemy w tym wypadku w cudzysłów,
nie była w ich życiu sprawą pierwszoplanową.
Najważniejszą pozostawała jednak nauka i dlatego
obydwu znakomitych uczonych należy uznać za
autorów pisujących wiersze okazjonalnie.
Jan Kornaś (1923–1994), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, botanik, specjalizujący się
w fitogeografii, fitosocjologii i florystyce, badacz
szaty roślinnej nie tylko Polski, ale także Europy,
Afryki i Ameryki Północnej.
W roku 2010 żona Profesora, prof. Anna
Medwecka-Kornaś, przypomniała na łamach
Wiadomości Botanicznych (Medwecka-Kornaś
2010) dwa urocze, bezpretensjonalne wiersze
naszego znakomitego botanika, które dobitnie
świadczą nie tylko o uczuciu, jakim autor darzył
swą małżonkę, ale także o fascynacji pojawianiem
się i zakwitaniem wiosennych roślin, kiedy znika
już śnieżna pokrywa.
W pierwszym pięciozwrotkowym wierszu,
zaczynającym się entuzjastycznym okrzykiem:
„Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie:/ nowiny
mam niepoślednie” zachwyca się… zakwitaniem
wierzb, a w dalszych zwrotkach cieszy się tym, że
oto zaczyna się sezon dla „łowców roślin” „… już
można/ położyć się w trawie przy rowie/ i mieć
brzęczenie w uszach/ i mieć zielono w głowie.”
Nieco dłuższy wiersz drugi opowiada
o zdarzeniu, jak twierdzi autor – niebywałym
„żeby dla pięknej panny/ na imieniny – podbiały!”
W żartobliwy sposób nie tylko usprawiedliwia się
dlaczego zamiast wytwornych hiacyntów przyszła
małżonka zostaje obdarowana zwykłymi podbiałami, ale także stara się utwierdzić samego siebie
w przekonaniu, że postępuje słusznie, wiarą, iż
narzeczona równie mocno jak on sam odczuwa
piękno wiosennej przyrody: „przypomnisz sobie,
jak to jest/ wiosną nad polną strugą./ Jak wierzby
nad wodą stoją/ w złotym, słonecznym pyle…/
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Janusz B. Faliński (1934–2004), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni kierownik
Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW. Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych
były antropogeniczne zmiany roślinności, kartografia roślin i dynamika wegetacji. Autor wielu
cennych opracowań z tych dziedzin.
Wszyscy, którzy mieli okazję współpracować
z Profesorem lub uczyć się pod jego kierownictwem podkreślali, że pasja z jaką oddawał się
poznawaniu przyrody była ogromna, co było
wynikiem „oczarowania poezją i nauką”. Bo też
profesor Faliński był nie tylko przyrodnikiem, ale
i humanistą o rozległych kulturalnych zainteresowaniach. Kochał poezję, dobrą literaturę i sztukę,
był miłośnikiem teatru. Z upodobaniem czytał bardzo różnorodną prozę i poezję, wyszukując cytaty,
którymi poprzedzał własne teksty, szczególnie
eseje. Jak wspomina syn Profesora, Jarosław:
„Kompozycja tych fragmentów poprzedzających
esej zwykle sama w sobie stanowiła mini-utwór”
(Faliński 2013), czego znakomitym przykładem
jest, wspomniana już wcześniej, książka Ucieczka
na okręcie „Beagle”. Ze wspomnień Falińskiego
juniora wynika, że do rzeczywistości, w której
przyszło mu żyć, Profesor podchodził z jednej
strony entuzjastycznie, realizując się naukowo
i organizacyjnie, a z drugiej – ironicznie, co przejawiało się między innymi właśnie w tworzeniu
poezji, zarówno lirycznej, jak i żartobliwej
(fraszki, aforyzmy).
W cytowanym niżej wierszu autor formułuje
swój pogląd na życie, przedstawiając się z jednej
strony jako jego pilny obserwator, a z drugiej jako
jego aktywny uczestnik, pragnący pozostawić
po sobie na krętej drodze żywota coś trwałego
i dlatego niechętnie godzi się z przemijaniem:
„Jam jest podróżnik zwykły,/ Bo pieszo sobie
chodzę/ Zostawiam ślad swój nikły/ Na krętej
polnej drodze// Podglądam kwiaty polne/ Dziewczęta przy robocie/ Podziwiam ptaki wolne/
Gliniany dzban na płocie// Choć z losem się nie
godzę/ Choć już wędruję lata/ Przy każdej polnej
drodze/ Mam błękitnego brata.” Natomiast ironia
(i autoironia), która tak bliska była profesorowi
Falińskiemu dochodzi do głosu w krótkich, żartobliwych strofkach, jak np.: „Do sławy pomykał/

Niebieskim rydwanem/ wyszedł na klasyka/
przestał być czytany// Stanął na pomniku/ Jeszcze
za żywota/ Milczy chór krytyków/ Śmieje się
hołota (Faliński 2013)”.
Edyta Adamska, doktor, pracownik Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, botanik-lichenolog, szczególnie interesuje się biotą
porostów miast, porostami polarnymi i porostami
wrzosowisk, jak też ochroną przyrody. Uprawia również z pasją fotografię przyrodniczą,
a zwłaszcza makrofotografię.
Niegdyś pisywała wiersze, a pierwszy powstał,
gdy miała 16–17 lat. Dwa utwory znalazły się
we wspominanym kilkakrotnie tomiku pt. Wyglądając poza zieleń. Mimo że jej dorobek jest
dość pokaźny, nie zdecydowała się na wydanie
wierszy w formie zebranej, więc spoczywają
w przysłowiowej szufladzie. Jedną z przyczyn
oporu przed ich opublikowaniem jest obawa, że
wiersze są – jak pisze autorka – „zbyt osobiste
oraz zbyt nieporadne warsztatowo.” Niemało
z tych, które napisała (ostatni wiersz przed ponad
dwudziestu laty), powstało z inspiracji przyrodą,
jak np. utwory opiewające piękno Spitsbergenu.
Obecnie jednak „zawiesiła” swą działalność
poetycką. „Dopadła mnie – twierdzi – proza
życia”! Niemniej może kiedyś do pisania powróci.
Na razie zajęła się fotografią, a zwłaszcza makrofotografią. W tego rodzaju zdjęciach „chciałabym
zawrzeć tę pozasłowną poezję natury”, ponieważ
„inspirują mnie również ukryte przez ludzkim
okiem struktury, faktury, gra światła. Moje zdjęcia, mam nadzieję, zawierają w sobie poezję
przyrody”. Skoro tak, godzi się w tym miejscu
przytoczyć jakże trafną myśl Leonarda da Vinci:
„Obraz to słowa, które się widzi, a poezja to
obrazy, które się słyszy.” Zatem „posłuchajmy”
obrazu doktor Adamskiej! (Ryc. 2).
Na koniec tego krótkiego i – z konieczności
– niepełnego omówienia twórczości wybranych
przyrodników-poetów, można chyba stwierdzić,
nie będąc posądzonym o przesadę, że element humanizmu w pracy w ogóle, a więc również w pracy
naukowej, jest po prostu konieczny. Zwłaszcza
w obecnej, jakże mocno odhumanizowanej epoce.
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Ryc. 2. Makrofotografia – pozasłowna poezja natury (fot. E. Adamska).
Fig. 2. Macrophotography – non-literary poetry of nature (photo E. Adamska).

A humanitas – to nic innego, jak po prostu życzliwość wobec człowieczeństwa.
Trzeba mieć nadzieję, że przyrodnicy będą
kontynuować, ba! rozwijać swoje poetyckie pasje,
ponieważ… nie mają wyjścia! Muszą ocalać to co
piękne i dobre, tworząc to co nazywa się bonae
litterae czyli literatura piękna! Bo przecież, jak
powiedział Cyprian Kamil Norwid:
Z rzeczy świata tego
zostaną tylko dwie.
Dwie tylko: poezja
i dobroć
I więcej nic.
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