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dokoñczenie ze str. 38

ski z tomu „Który stwarzasz jagody”: „Czy nie dziwi ciê 
/m¹dra niedoskona³oœæ/ przypadek starannie przygotowa-
ny/Czy nie zastanawia ciê/serce nieustanne/ samotnoœæ 
która o nic nie prosi i niczego nie obiecuje (...) mi³oœæ co 
pojawia siê bez naszej wiedzy /zielony malachit co barwi 
powietrze/spojrzenie z nieoczekiwanej strony/kropla 
mleka co na tle czarnym staje siê niebieska/³zy podobno 
osobne a zawsze ogólne/wiara starsza od najstarszych 
pojêæ o Bogu (...) zw¹tpienie podjête z ufnoœci¹ (...) 
prawda nareszcie prawdziwa nie posiekana na kawa³ki/ 

6
czy umiesz przestaæ pisaæ / ¿eby zacz¹æ czytaæ?”

Zestawione cytaty w oczywisty sposób ujawniaj¹ 
emocjonalnoœæ Herberta (zatwardzia³y zwolennik Her-
berta intelektualisty podpowie w tym miejscu i s³usznie – 
incydentaln¹) oraz skupion¹ i kontempluj¹c¹, by nie rzec 
wyrozumowan¹, chocia¿ nie pozbawion¹ ciep³a analizê 
ludzkiej i Boskiej (w znaczeniu dzie³a Boskiego stworze-
nia) rzeczywistoœci otaczaj¹cej cz³owieka w wierszu 
Twardowskiego.

Ten swoisty dialog poetycki sk³ania tak¿e do refleksji 
na temat natury poezji. S³owna ekspresja koncentruj¹ca 
siê na nazywaniu emocji towarzyszy cywilizacji ludzkiej 
od zarania dziejów. To oczywiste. W przeciwieñstwie do 
prozy, której ¿ywio³em jest swoiste „dzianie siê” wypo-
wiedziane w formie narracji (pl¹taniny w¹tków, wyda-
rzeñ, zwrotów akcji) i w przeciwieñstwie do dramatu wy-
ra¿aj¹cego siê najpe³niej w dialogu osób (w dawniejszych 
formach dramatu równie¿ w postaci monologów) poezja 
nazywa najró¿niejsze meandry ludzkich uczuæ. Zwartoœæ 
formy poetyckiej sprawia, ¿e jêzyk staje siê nieprzezro-
czysty, skupia uwagê na sobie samym. Zjawisko to Hora-
cy wyrazi³ w postaci postulatu skierowanego do poetów, 
by w wierszu s³owo „dziwi³o siê” s³owu. Wiersz Pica pica 
postulat ten w pe³ni realizuje, chocia¿by poprzez orygi-
naln¹ metaforykê w upersonifikowanym opisie ornitolo-
gicznego zjawiska, metaforykê pe³n¹ wyrafinowanej 
prostoty.

W sferze ducha to w³aœnie emocje s¹ najbardziej 
interesuj¹ce, poniewa¿ to w³aœnie one staj¹ siê barome-
trem prawdy o cz³owieku. Emocjonalnoœæ poezji Herber-
ta ujawni³a siê w wyrazisty sposób pod koniec ¿ycia poety 
m.in. w „Epilogu burzy”, kiedy to racje rozumowe, nie-
pozbawione sk¹din¹d s³usznoœci zosta³y przez niego 
od³o¿one na porêczy krzes³a obok szpitalnego ³ó¿ka.

Poezja, zw³aszcza ta najwy¿szej próby, pozostaje od 
zawsze w³aœciwym miejscem dla eksplikacji emocji, 
s³u¿¹c wyra¿aniu prawdziwych, niek³amanych uczuæ: 
wzruszenia, wzburzenia, rozpaczy, wœciek³oœci, lêków, 
nadziei, smutków i radoœci, a czêsto zachwytu dla piêkna 
œwiata... równie¿ tego wype³nionego sroczym œpiewem 
przypominaj¹cym grzechotnika, œpiewem „niecnego” 
ptaszyska przelatuj¹cego za oknem sypialni...

Bogumi³a Dumowska
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Rok walki
z jemio³¹?

Jemio³a, roœlina krzewiasta paso¿ytuj¹ca na drzewach, 
budzi powszechn¹ sympatiê. Nie od dziœ. W wielu kulturach, 
np. u staro¿ytnych Rzymian, Celtów i Germanów – wi¹zano z 
ni¹ przekonanie o w³aœciwoœciach magicznych. I dziœ jeszcze 
w wielu regionach ga³¹zkami jemio³y przystraja siê „na 
szczêœcie” mieszkania i zabudowania gospodarskie. Jemio³a 
by³a i jest te¿ w tradycyjnej medycynie ludowej cenionym 
lekiem na ró¿ne dolegliwoœci a zw³aszcza nadciœnienie, 
choroby kobiece i zawroty g³owy. Dzia³anie leków na bazie 
jemio³y na ró¿ne choroby wi¹¿e siê z rodzajem drzewa, na 
którym roœnie – inne jest podobno dzia³anie jemio³y rosn¹cej 
na brzozie, inne zbieranej z grabu lub sosny. Za bardzo po¿y-
teczn¹ uwa¿aj¹ te¿ jemio³ê ptaki, gdy¿ jej owoce s¹ w zimie 
ulubionym pokarmem wielu ich gatunków.

Czy zatem jemio³ê nale¿y wy³¹cznie ho³ubiæ i cieszyæ siê, 
gdy jest jej coraz wiêcej? Niezupe³nie. Jest bowiem rodzaj 
istot ¿ywych, bardzo wa¿nych dla cz³owieka, maj¹cych (czêœ-
ciowo) zdecydowanie negatywny stosunek do jemio³y. To 
drzewa zmuszane przez tego paso¿yta do karmienia go 
swoimi sokami. Pó³ biedy dopóki na du¿ym drzewie egzystuje 
jeden krzak – to jak niewielki pryszcz na ciele cz³owieka. Ale 
niestety to dopiero pocz¹tek. Spadaj¹ce z tego krzaka lub 
roznoszone przez ptaki nasiona trafiaj¹ prêdzej czy póŸniej na 
sprzyjaj¹cy „grunt”. S¹ to zwykle zag³êbienia przy po³¹czeniu 
konarów z pniem drzewa, w których kie³kuj¹ nowe roœliny. 
Inwazja jemio³y nabiera wtedy przyœpieszenia. Czêsto przez 
kilka lat widzimy na drzewie jeden krzak, ale gdy pojawi siê ich 
kilka mo¿emy byæ pewni, ¿e wkrótce ca³e drzewo bêdzie 
oblepione paso¿ytem, który je os³abia a w koñcu i zabija. A 
tak¿e, ¿e paso¿yt pojawi siê na drzewach s¹siednich.

Ogl¹d drzew w ogrodach przydomowych, przy drogach, 
w parkach Sierpca i okolicy sk³ania do niepokoju. Wiele sta-
rych, piêknych drzew jest dos³ownie oblepionych jemio³¹ – na 
przyk³ad w Sierpcu przy Jeziórkach lub w parku przy S¹dzie 
Rejonowym. To ju¿ epidemia jemio³y i chyba najwy¿szy czas 
by rozpocz¹æ z ni¹ walkê. Powinni w niej wzi¹æ udzia³ nie tylko 
posiadacze terenów, na których krzewi siê jemio³a (instytucje, 
s³u¿ba drogowa, posiadacze prywatnych posesji), ale i w³adze 
administracyjne. Walka z jemio³¹, choæ roœlina ta wygl¹da tak 
niewinnie, nie jest ³atwa, gdy¿ roœnie ona czêsto na trudno 
dostêpnych konarach i czubkach wysokich drzew. Ale nie jest 
to sytuacja beznadziejna. Dysponujemy przecie¿ wysokimi 
drabinami montowanymi na podwoziach samochodowych 
(stra¿ po¿arna, budownictwo) i specjalistycznymi pi³ami do 
ciêcia ga³êzi. Nie chodzi oczywiœcie o zupe³ne wyniszczenie 
tego lubianego paso¿yta (tego nie darowa³yby nam ptaszki!), 
ale zredukowanie jego populacji. A wiêc, panowie radni i 
w³aœciciele, zastanówcie siê nad og³oszeniem roku 2009 
Rokiem Walki z Jemio³¹!

Alina Górewicz
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