


D¥B, QUERCUS, NORWID,
GENEALOGIA
Ma³gorzata Rygielska

WPROWADZENIE. MOTYW DÊBU W LITERATURZE
„D¹b. Jest obecny w poezji oœwieceniowej (m.in. w twórczoœci KniaŸnina),

w kilku ksiêgach Pana Tadeusza Mickiewicza i w Beniowskim S³owackiego. Teofil
Lenartowicz, który – podobnie jak Konopnicka czy S³obodnik ¿adnego chyba drzewa
nie przeoczy³ jako literackiego tematu, napisa³ Dwa dêby. D¹b namogilny to
tytu³ wiersza (powsta³ego w 1867 r.) Józefa Bohdana Zaleskiego, <Nie po¿¹daj
wynios³oœci dêbu> – apelowa³a jednym ze swych licznych „drewnianych” wierszy
Konopnicka. To drzewo pojawi³o siê we Wrogach Boles³awa Leœmiana (który
jest te¿ autorem wiersza D¹b – z tomu £¹ka). Identycznie zatytu³owane teksty
liryczne napisali te¿ m.in. W³adys³aw Broniewski, Mieczys³aw Jastrun, Stani-
s³aw Grochowiak i Marian Jachimowicz. Odê do dêbów stworzy³ Marian Piechal,
Przypowieœæ o polskim dêbie Alekander Rymkiewicz (znalaz³a siê w tomie Œlepi
drwale), wiersz Do dêbu pochodzi z Barwy miodu Staffa (1936). „Królewskie dêby”
opiewa³ – w tak nazwanym liryku – Wincenty Pol, a wœród nowszych literackich
realizacji motywu warto wymieniæ Dêby Zbigniewa Herberta (z tomu Elegia na
odejœcie). Pamiêtaæ trzeba te¿ o scenie œmierci Longinusa Podbipiêty, który
wykreowa³ sugestywnie Henryk Sienkiewicz w Ogniem i mieczem (bohater ginie
oparty o wielki d¹b w³aœnie, co nie jest przypadkowe)” (Kukurowski1 2002).

Wœród szczególnie chêtnie opisywanych drzew znalaz³y siê równie¿ wychwa-
lana przez Kochanowskiego lipa (najprawdopodobniej szerokolistna, której wp³yw
na dobre samopoczucie cz³owieka zosta³ ju¿ dowiedziony szeregiem biologicz-
nych analiz), a tak¿e brzozy, jesiony, jawory… Jak zauwa¿y³ Stanis³aw Kukurow-
ski, „niektóre gatunki drzew trafiaj¹ do literatury znacznie czêœciej ni¿ inne”
(Kukurowski 2002). Dlaczego tak siê dzieje? Co jest przyczyn¹ tego, i¿ mo¿emy
jednym tchem i niemal bez zastanowienia wskazaæ szereg literackich opisów lip
i dêbów, a trudniej ju¿ – o tak ulubion¹ przez Mickiewicza – jarzêbinê? O czym
mo¿e œwiadczyæ takie ukierunkowane upodobanie poetów i z czego wynika?
W tym krótkim szkicu postaram siê na nie odpowiedzieæ, przywo³uj¹c motywu
dêbu z ma³o znanego wiersza Cypriana Kamila Norwida, zatytu³owanego Historyk.

POCHODZENIE S£OWA D¥B W JÊZYKACH INDOEUROPEJSKICH
W literaturze czêsto znajdowa³y odzwierciedlenie ludzkie wierzenia. Doty-

czy to tak¿e najdawniejszych eposów: skandynawskiej Eddy (ok. IX w. n.e.),
w której pojawia siê opis œwiêtego drzewa – jesionu Ygdraasila, a tak¿e homeryc-
kich opowieœci o wojnie trojañskiej i d³ugotrwa³ym powrocie Odysa do rodzimej
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1 W swym jawnie parodystycznym artykule, Stanis³aw Kukurowski dokona³ skrótowego
przegl¹du wykorzystania jeszcze kilku innych motywów w literaturze (nie tylko zwi¹za-
nych z flor¹ czy faun¹).



Itaki (ok. VIII-VII w. p.n.e.), w których kilkakrotnie wystêpuje motyw dêbu. „Pli-
niusz w swej Historii naturalnej (I w. p.n.e.) pisa³, ¿e >¿ycie niektórych drzew
uwa¿aæ mo¿na za wieczne, jeœli wzi¹æ pod uwagê drzewa z zapad³ych k¹tów
œwiata i niedostêpnych ostêpów leœnych<. Potê¿ne drzewa Europy pó³nocnej,
znane mu z autopsji (Germania, Fryzja) zadziwia³y go nies³ychan¹ bujnoœci¹.
>Na tym pó³nocnym obszarze – pisa³ – dziw nad dziwy stanowi¹ olbrzymie dêby
nie tkniête wiekami, istniej¹ce od pocz¹tku œwiata<2” (Tyszkiewicz 1972). Prze-
konania o trwa³oœci dêbu, u podstaw których leg³y najprawdopodobniej obser-
wacje jego wzrostu i d³ugoœci ¿ycia, znalaz³y odbicie równie¿ w przemianach
s³ownictwa w jêzykach indoeuropejskich. Idaliana Kaczor, dokonuj¹c porównañ
indoeuropejskich fitonimów (nazw drzew), stwierdzi³a, i¿ „ogólnoeuropejsk¹ na-
zwê drzewa odnaleŸæ mo¿emy we wszystkich grupach jêzykowych Indoeuropej-
czyków” – indoeuropejskie „*deru (n.), *doru (n.), […] *derwo- (n.), drewo- (n.),
'drzewo', 'gatunek drzewa, zwykle d¹b', drewno'” (Kaczor 2001)3. Ponadto „Ob-
serwowana w wielu jêzykach indoeuropejskich ewolucja semantyczna cz¹stki wy-
razowej *deru, *doru, […] *derwo-, *drewo- od znaczenia 'drzewo, drewno' do
okreœleñ pojêæ oderwanych wynika³a zapewne z roli, jak¹ drzewa pe³ni³y
w kulturze Indoeuropejczyków. Drzewu przypisywano nadzwyczajn¹ trwa³oœæ,
st¹d jego apelatyw pos³u¿y³ do utworzenia przymiotników stary, dawny, trwa-
³oœæ zaœ kojarzy³a siê z moc¹ i zdrowiem” (Kaczor 2001). Istnienie takich
okreœleñ, a tak¿e tendencja do uto¿samiania drzew z ich okreœlonym gatunkiem,
a mianowicie dêbem, mo¿e mieæ swe podstawy w zakresie i czêstotliwoœci wy-
stêpowania dêbu na obszarach Eurazji.

„D¹b Quercus jest wa¿nym lasotwórczym rodzajem drzew reprezentowanym
przez ponad 450 gatunków w strefie umiarkowanej i tropikalnej na pó³kuli pó³-
nocnej […]. Typem rodzaju jest Quercus robur […], d¹b szypu³kowy, drzewo do
40 m wysokie […]. Q. robur roœnie w Polsce na ca³ym ni¿u, na g³êbokich glebach,
w Karpatach i Sudetach, dochodzi do oko³o 700 m n.p.m. Ogólnie ujmuj¹c, wystê-
puje on w Europie, pó³nocnej Afryce i Azji Mniejszej” (Lesiak, Obidowicz 2006).
W Polsce wymieniæ mo¿emy „dwa rodzime gatunki dêbów – d¹b szypu³kowy Qu-
ercus robur i d¹b bezszypu³kowy Q. petraea. Pierwszy jest rozpowszechniony
w ca³ym kraju, a drugi nie wystêpuje w pó³nocno-wschodniej jego czêœci […]”4
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2 Jan Tyszkiewicz dodaje: „Przyznaæ trzeba racjê Pliniuszowi, ¿e istotnie gatunek dêbu
œródziemnomorskiego rosn¹cy w Italii nigdy nie osi¹ga takich rozmiarów, jak Quercus
robur (d¹b szypu³kowy), wystêpuj¹cy w strefie klimatu umiarkowanego Eurazji” (Tysz-
kiewicz 1972: 137).
3 Warto zwróciæ uwagê, i¿ „W jêzykach s³owiañskich indoeuropejski leksem *derwo-,
*dorwo- da³ pocz¹tek takim wyrazom jak zdrowy (s³ow.  ) i stary, dawny (s³ow.
 ).  Pras³owiañsk¹ postaæ  , pochodz¹c¹ ze z³o¿enia ie. *su-
dorvo- dos³ownie: 'z dobrego drzewa lub drewna' (por. stind. su-drú- 'dobre drewno')
kontynuuje sts³ow.                  , które reprezentowane jest przez ros. zdoróvyj 'zdrowy',
pol. zdrowy, czes. zdravy 'ts.' bu³g. zdrav 'ts'. Natomiast staros³owiañski przymiotnik
 'dawny', jest podstaw¹ dla ros. drevnij 'ts.', sch. drevan 'zamierzch³y,
staro¿ytny'” (Kaczor 2001).
4 W³adys³aw Buga³a dodaje: „Obydwa dêby maj¹ du¿e znaczenie gospodarcze i nale¿¹ do
najcenniejszych drzew liœciastych, ze wzglêdu na wyj¹tkowe wartoœci drewna, jak rów-
nie¿ w³aœciwoœci biologiczne i rolê, jak¹ pe³ni¹ w ekologii lasu i kszta³towaniu siedlisk
leœnych” (Buga³a 2006).



(Buga³a 2006). Trudno by³oby wiêc wi¹zaæ przydane mu przez wiele ludów szcze-
gólnie znaczenie tylko i wy³¹cznie z zasiêgiem jego wystêpowania: to argument
wa¿ny, ale nie przes¹dzaj¹cy o istotnej roli dêbu w wielu kulturach.

D¥B W WIERSZU NORWIDA
W tym tekœcie zdecydowa³am siê omówiæ motyw dêbu w Historyku 5 (Nor-

wid 1999), wierszu Cypriana Kamila Norwida (ur. 1821, zm. 1883), pochodz¹cym
z Vade-mecum, cyklu utworów, który, zdaniem autora, mia³ zrewolucjonizowaæ
polsk¹ poezjê. Norwid przygotowywa³ ten tom do druku w latach 1865-1866,
jednak „Z wielu powodów nie uda³o siê doprowadziæ do wydania cyklu ani wów-
czas, ani póŸniej, a sam rêkopis uleg³ nieodwracalnym zapewne zdekompletowa-
niom i w tej zdefektowanej postaci jest nam obecnie znany (pocz¹tkowo w podo-
biŸnie autografu, 1947, póŸniej, 1962, w filologicznym opracowaniu J. W. Gomu-
lickiego” (Witkowska, Przybylski 1997). Z tego wzglêdu sposób przedstawiania
dêbów w poezji Norwida nie jest tak dobrze znany przeciêtnemu czytelnikowi jak
chocia¿by niezwykle czêsto cytowany, równie¿ w wielu s³ownikach i encyklope-
diach, fragment Pana Tadeusza (1834 r.), w którym Mickiewicz (ur. 1798, zm.
1855) wspomina rosn¹cy niegdyœ na ¯mudzi d¹b Baublis6. U Norwida, inaczej ni¿
u Mickiewicza, d¹b obrazuje nie tylko up³yw czasu. Jest metafor¹ przesz³oœci,
ale te¿ wi¹¿e siê z jej badaniem:

Wiele jest – gdy kto pomierzy³ stary cmentarz
Albo i genealogiczny-d¹b:
Wiele – je¿li inwentarz
Skreœli³, zajrza³ epokom w g³¹b
I upostaciowa³ opis…

Ale… je¿li on w starca, w mê¿a, w kobietê
Powróci³ strach ów, z jakim dziad ich dr¿a³,
Patrz¹c na pierwszego kometê –
Gdy po raz pierwszy raz nad globem sta³:
. . . . . . . . to – dziejopis!

Wiersz odnosi siê do pracy historyka, który bada cmentarz: dokonuje pomia-
rów oraz sporz¹dza opis („kreœli inwentarz”) pozosta³oœci kulturowych, które
mo¿na na cmentarzu odnaleŸæ. Znajduje siê tu równie¿ – jako obiekt pomiarów –
d¹b, uwa¿any ju¿ przez Indoeuropejczyków za jedno z najbardziej d³ugowiecz-
nych drzew. Te przekonania podzielali równie¿ staro¿ytni Grecy i Rzymianie,
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5 D¹b pojawia siê w Vade-mecum równie¿ w wierszu Przesz ³oœæ (Norwid 1999: 19), który
dotychczas by³ interpretowany przez badaczy z uwagi na przedstawion¹ w nim wizjê cza-
su oraz przebiegu dziejów.
6 „Drzewa moje ojczyste! Jeœli niebo zdarzy, /Bym was ogl¹da³ znowu, przyjaciele starzy,
/ Czyli was znajdê jeszcze? czy dot¹d ¿yjecie? / Wy, ko³o których niegdyœ pe³za³em jak
dzieciê: / Czy ¿yje wielki Baublis, w którego ogromie, / Wiekami wydr¹¿onym, jakby w do-
brym domie / Dwunastu ludzi mog³o wieczerzaæ za sto³em?” (Mickiewicz 1982).



a tak¿e S³owianie i wiele plemion barbarzyñskich, zamieszkuj¹cych i przemie-
rzaj¹cych niegdyœ (w epoce wêdrówek ludów, mniej wiêcej od koñca IV do VI w.
n. e.) terytoria wspó³czesnej Europy i czêœci kontynentu azjatyckiego. Taki po-
gl¹d, zapewne jako spuœcizna po dawnych S³owianach (Moszyñski 1967; Karwic-
ka 2006), panuje po dziœ dzieñ równie¿ w kulturze polskiej.

W potocznym myœleniu dêbom przypisuje siê d³u¿sze ¿ycie i wiêksz¹ odpor-
noœæ na zmienne warunki œrodowiska ni¿ innym gatunkom drzew o podobnych
w³aœciwoœciach (np. cisowi). Dzieje siê tak najprawdopodobniej ze wzglêdu na
du¿e rozmiary, które d¹b osi¹ga w czasie swojego rozwoju. Gruboœæ pnia i roz-
leg³oœæ konarów dêbu, imponuj¹ca w porównaniu z rozmiarami innych d³ugo-
wiecznych drzew, zdaj¹ siê œwiadczyæ o jego wytrzyma³oœci, niezniszczalno-
œci i d³ugowiecznoœci. W encyklopedycznych opisach drzew, w³aœciwoœci dêbu
(np. trwa³oœæ i, co mo¿e zaskakiwaæ, giêtkoœæ) wskazywane s¹ jako podstawa
do porównañ z wartoœciami, które uzyskano na podstawie badañ innych gatunków
drzew. D¹b stanowi wiêc rodzaj wzornika7. Wiarê w d³ugowiecznoœæ i trwa-
³oœæ dêbu, który, wedle staro¿ytnych i œredniowiecznych wierzeñ mia³ nie
podlegaæ gniciu ani butwieniu (Kopaliñski 1990), potwierdzaj¹ badania przyrodni-
cze: d¹b jest drzewem wyj¹tkowo odpornym na niszczycielskie dzia³anie wody.

DRZEWO GENEALOGICZNE
W wierszu Norwida pojawia siê sformu³owanie „genealogiczny-d¹b”, z³o¿one

z dwóch elementów: przymiotnika „genealogiczny” oraz rzeczownika „d¹b”. Spra-
wia to, ¿e o dêbie mo¿emy myœleæ zarówno jak o ¿ywym, rosn¹cym drzewie, jak
i metaforze, która odsy³a nas do innej, zadomowionej ju¿ w polszczyŸnie frazy
drzewo genealogiczne. Dodatkowo przeplataj¹ce siê wersy (B) i (D)

(A) Wiele jest – gdy kto pomierzy³ stary cmentarz
(B) Albo i genealogiczny-d¹b:
(C) Wiele – je¿li inwentarz
(D) Skreœli³, zajrza³ epokom w g³¹b
(E) I upostaciowa³ opis…

spaja dok³adny rym „d¹b” – „w g³¹b”. Genealogia, traktowana najprawdopodob-
niej, zw³aszcza w odniesieniu do tytu³u wiersza Norwida, jako jedna z nauk po-
mocniczych historii, szczególnie bujnie rozwijaj¹cych siê w dziewiêtnastym wie-
ku, ma s³u¿yæ do „spogl¹dania w g³¹b epok”. Jest wiêc rozumiana jako jeden
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7 „Trwa³oœæ drzewa tj. opornoœæ na wszelkie szkodliwe oddzia³ywania, jest rozmaita
dla rozmaitych gatunków. Szczególn¹ trwa³oœci¹ wyró¿niaj¹ siê drzewa, rosn¹ce i prze-
chowuj¹ce siê w klimatach suchych, takie np. cedry i cyprysy. W naszym klimacie, wysta-
wione na wp³yw wiatru i pogody, rozmaite gatunki okazuj¹ nastêpuj¹ce stopniowanie (przyj-
muj¹c trwa³oœæ dêbu za sto). D¹b....100; Wi¹z….60-90; Modrzew i sosna….40-85;
Œwierk…40-67; Jesion…15-64; Buk….10-60; Wierzba….30; Olcha, topola i osina…. 20-40;
Brzoza….15-40”. „Giêtkoœæ drzewa okreœla siê wed³ug stopnia wygiêcia, któremu ulega
prêt drewniany, oparty na koñcach i obci¹¿ony w œrodku w pewnych sta³ych warunkach.
Przyjmuj¹c za 100 giêtkoœæ dêbu, dla niektórych innych drzew otrzymamy nastêpuj¹ce
liczby: buk i jod³a….97; œwierk….104; jesion….108 (Encyklopedia 1886, t. XVII: 171-172).



z mo¿liwych sposobów wgl¹du w przesz³oœæ, jej badania i poznawania. Wed³ug
Wielkiej ilustrowanej encyklopedii powszechnej, genealogia to „w œciœlejszym
znaczeniu rodowód, nauka o stosunkach pokrewieñstwa i pochodzenia u ludzi. Uwa-
¿ana jest zarówno za czêœæ sk³adow¹ socjologii, jak i nauki o dziedzicznoœci,
a tak¿e za naukê pomocnicz¹ dziejopisarstwa, nauki prawa, ekonomji spo³ecznej,
nauki o rasach, itd. […]. Genealogia pos³uguje siê nastêp. materia³ami: aktami
urzêdowemi, œwieckiemi, koœcielnemi, szkolnemi, dokumentami rodowemi, pamiêt-
nikami itp., a wyniki tych badañ wyra¿aj¹ siê w tablicach genealogicznych i t. zw.
drzewach genealogicznych. – W ogólniejszem znaczeniu nauka o pochodzeniu
w przyrodzie, filogenia” (Encyklopedia 1929).

Drzewo genealogiczne jest jednym ze sposobów graficznego przedstawiania
zale¿noœci rodowych, inaczej zwane jest te¿ drzewem rodowodowym. Badacze
podaj¹, i¿ Ÿród³em takiej w³aœnie formy tablicy descendentów, na której wy-
szczególnia siê potomków jakiejœ konkretnej jednostki (Dworzaczek 1959), by³y
œredniowieczne przedstawienia drzewa biblijnego Jessego8. Autorzy prac o ge-
nealogii, wspominaj¹, i¿ najczêœciej przypomina³o ono swym wygl¹dem d¹b, laur,
b¹dŸ lipê: „nazwa „drzewa genealogicznego” pochodzi od graficznego sposobu
przedstawiania rozrodzenia potomstwa jakiejœ jednostki w formie drzewa mniej
lub wiêcej rozga³êzionego, najczêœciej dêbu lub lauru. Na pniu i konarach drze-
wa rozmieszczano bia³e kó³ka lub tarcze z imionami osób nale¿¹cych do rodziny.
Nazwisko protoplasty k³adziono na samym dole, u podstaw drzewa. Ponad nim,
coraz to wy¿ej, szli potomkowie w prostej linii najstarszej, zaœ po konarach,
ga³êziach i ga³¹zkach rozchodzi³y siê linie m³odsze. U szczytu korony drzewa
k³adziono pokolenia wspó³czesne wykonaniu malowid³a” (Dworzaczek 1959).
O drzewie genealogicznym w formie dêbu pisz¹ równie¿ autorzy ksi¹¿ek o cha-
rakterze jawnie popularyzatorskim: w Poszukiwaniu przodków. Genealogii dla ka¿-
dego, czytamy: „Drzewo genealogiczne jest celem naszych poszukiwañ! Piêkny d¹b
lub strzelista lipa z wieloma ga³êziami, g³êboko zakorzenionymi w przesz³oœci”
(Nowaczyk 2005). Jednak przedstawienie na drzewie genealogicznym cech mor-
fologicznych jakiegoœ gatunku na tyle wyraŸnie, by mo¿na by³o dokonaæ jego
jednoznacznej identyfikacji, jest stosunkowo rzadkie. Wnioskowaæ o nim mo¿na
najczêœciej z formy wyrzeŸbionych lub namalowanych owoców, b¹dŸ te¿ cha-
rakterystycznego kszta³tu liœci. Czêœciej jednak pieñ, pn¹ce siê w górê i rozwi-
dlaj¹ce na boki ga³êzie genealogicznego drzewa przedstawione s¹ na tyle sche-
matycznie, i¿ taka identyfikacja jest niemo¿liwa. Biblijny opis drzewa Jessego,
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8 Maria Ka³amajska-Saeed pisze o drzewie genealogicznym Sapiehów: „Dla zobrazowania
plonu swych poszukiwañ genealogicznych pos³u¿y³ siê J.F. Sapieha form¹ od dawna ju¿
ukszta³towan¹. Truizmem jest przypomnienie, i¿ Ÿród³em koncepcji jest motyw Drzewa
Jessego, obecny w sztuce od wczesnego œredniowiecza. Przeniesiony na teren sztuki
œwieckiej by³ wielokrotnie wykorzystywany równie¿ przez rodzimych artystów" (Ka³a-
majska-Saeed 2006: 84). Wg jednego ze s³owników symboli drzewo genealogiczne to ro-
dowód przedstawiony w kszta³cie rozga³êzionego drzewa z wizerunkami lub imionami pro-
toplastów, np. drzewo Jessego przedstawiaj¹ce rodowód Chrystusa: ze spoczywaj¹cego
na ziemi Jessego, syna Booza i Ruth, ojca króla Dawida, wyrasta pieñ drzewa z wizerunkami
królów ¿ydowskich na ga³êziach i obrazem Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem na szczycie:
„I wyroœnie ró¿d¿ka z pnia Jessego, a pêd z korzeni jego wyda owoc” (Izajasz 11, 1)”
(Kopaliñski 1990: 74).



który zdaniem wielu badaczy, sta³ siê inspiracj¹ dla tworzonych w œredniowie-
czu drzew genealogicznych9, równie¿ nie precyzuje gatunku roœliny, o której mowa
jest w Ksiêdze Izajasza: „I wyroœnie ró¿d¿ka z pnia Jessego, a pêd z korzeni
jego wyda owoc” (Izajasz 11, 1). Ma ono jedynie przedstawiaæ narastanie kolej-
nych pokoleñ.

Drzewo genealogiczne, które przedstawia kolejne generacje przodków i po-
zwala na rekonstrukcjê nastêpstw poszczególnych pokoleñ, umo¿liwia wgl¹d
w przesz³oœæ przez pryzmat dziejów rodu. Oprócz rzeczywistych osób czêsto
odnaleŸæ tu mo¿emy tak¿e mitologiczne postaci, którym przydaje siê rolê proto-
plastów danej familii. Takie praktyki znane by³y ju¿ w staro¿ytnym Rzymie: ucie-
ka³y siê do nich przede wszystkim te osoby, które, aby uzyskaæ przywileje, mu-
sia³y przedstawiæ dowody swego wysokiego urodzenia. Sprawnie sporz¹dzona,
choæ czêsto nieprawdziwa, genealogia s³u¿y³a legitymizacji spo³ecznego statu-
su. Podobnie drzewo genealogiczne, które skrótowo, a czêsto równie¿ wybiórczo,
przedstawia³o pochodzenie od znakomitych przodków. Beat Näf zauwa¿a,
i¿ w okresie póŸnego antyku powstawa³o wiele „zafa³szowanych i wzajemnie skom-
pilowanych drzew genealogicznych, przede wszystkim w wypadku uzurpatorów
i nielegalnych synów” (Näf 1995). Wi¹za³ siê z tym o¿ywiony rozwój krytyki ge-
nealogii. Szczególnie niechêtnie spogl¹dano na wszelkiego typu genealogie zstê-
puj¹ce, które mia³y zaœwiadczaæ o zwi¹zkach pokrewieñstwa w sytuacji, kiedy
¿yj¹ce osoby mia³y czerpaæ z tego faktu wymierne korzyœci.

Upatrywanie pocz¹tków swego rodu w postaciach mitycznych, legendarnych
b¹dŸ znanych bohaterach dziejowych nie by³o obce równie¿ polskim magnatom.
Na drzewie genealogicznym Sapiehów, jednego z najbardziej znanych rodów ma-
gnackich, rozmieszczono wype³nione tekstem koliste pola zawieraj¹ce imiona po-
szczególnych osób, ich godnoœci, czêsto z podaniem dat oraz dodatkowych da-
nych, niejednokrotnie uwiarygodnionych wskazaniem Ÿród³a informacji. Ogó³em
uwzglêdniono 316 osób; na liczbê tê sk³ada siê 202 rzeczywistych cz³onków rodu,
którym dla wiêkszego splendoru przydano 114 rzekomych protoplastów i krew-
nych. Doln¹ czêœæ ryciny zajmuje rozbudowana kompozycja figuralna – u stóp
drzewa spoczywa w swobodnej, pó³le¿¹cej pozie rzymski protoplasta Sapiehów –
Prosper Caesarinus Columna […], ukazany w zbroi i w he³mie, z owaln¹ tarcz¹, na
której majusku³¹ wypisano jego nazwisko „PROSPER CAESAR(INUS) COLUM-
NA”; w tle po lewej wilczyca kapitoliñska karmi¹ca Remusa i Romulusa […] i statki,
którymi Rzymianie przyp³ynêli na Litwê, […] w prawym dolnym naro¿niku widnieje
imago clipeata cesarza Trajana oraz obalony cokó³ z p³askorzeŸb¹ Herkulesa
dzier¿¹cego dwie kolumny […]” (Ka³amajska-Saeed 2006).

Norwid, umieszczaj¹c w wierszu sformu³owanie „genealogiczny-d¹b”, w któ-
rym na pierwszym miejscu wystêpuje s³owo „genealogiczny” niew¹tpliwie sk³ania
czytelnika do namys³u nad rol¹ genealogii w badaniach przesz³oœci. Genealogie
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9 W Polsce przedstawienie drzewa Jessego odnajdziemy w gotyckim koœciele z XIV wieku,
w miejscowoœci Choszczno: http://www.panoramio.com/photo/1317528 (dostêp: sierpieñ
2011). Zob. te¿ elektroniczne zbiory niektórych przynajmniej przedstawieñ ikonograficz-
nych opartych na motywie drzewa Jessego, znajduj¹cych siê w Europie (http://www.nltay-
lor.net/medievalia/jesse/TreeofJesse.html). Trudno wyrokowaæ, ile z nich zosta³o spo-
rz¹dzonych w kszta³cie dêbu. Wymaga³oby to odrêbnych badañ.



niepe³ne, œwiadomie b¹dŸ nieœwiadomie, np. z braku istotnych danych, zafa³-
szowane mog¹ daæ nam w³aœnie taki obraz przesz³oœci: zafa³szowany i nie-
pe³ny. Ka¿de jednak badanie przesz³oœci bêdzie prób¹ jej rekonstrukcji na pod-
stawie analiz i interpretacji zebranych materia³ów. W drugiej zwrotce opisane
s¹ ju¿ nie standardowe czynnoœci wykonywane przez historyka, lecz postulaty,
którym winien sprostaæ dziejopis:

Ale… je¿li on w starca, w mê¿a, w kobietê
Powróci³ strach ów, z jakim dziad ich dr¿a³,
Patrz¹c na pierwszego kometê –
Gdy po raz pierwszy raz nad globem sta³:
. . . . . . . . to – dziejopis!

Wielu badaczy przeciwstawia sobie te postaci: tytu³owego historyka i dziejo-
pisa z drugiej zwrotki. W dziewiêtnastym wieku oba te wyrazy traktowane by³y
jako synonimy, o czym poucza nas S³ownik jêzyka polskiego Bogumi³a Lindego,
w którym czytamy: „dziejopis a. dziejopisa, historyk, historiograf” (Linde 1854).
Norwid próbuje ich znaczenia od siebie oddaliæ, aby pokazaæ, i¿ choæ nale¿y
doceniaæ prace wykonywane przez historyka, bardzo wa¿ne s¹ równie¿ próby
dotarcia do uczuæ, jakie ¿ywili nasi przodkowie wobec niewyt³umaczalnych zja-
wisk, a nastêpnie takiego ich opisania, by wspó³czesnym badaczowi czytelnikom
przybli¿yæ najdawniejsze wzorce prze¿ywania i doœwiadczania œwiata. Z kon-
cepcji, które mog¹ siê okazaæ wa¿ne przy lekturze Historyka Norwida warto
przywo³aæ propozycjê Wilhelma von Humboldta, który w 1821 roku wyg³osi³
w berliñskiej Akademii Nauk wyk³ad poœwiêcony zadaniom dziejopisarza (Hum-
boldt 1821). Wed³ug niego nale¿y po³¹czyæ dwie metody badania: dok³adne
analizy i jak najbardziej obiektywny opis z intuicyjnym wgl¹dem w przesz³oœæ.
Nie wystarcz¹ jedynie standardowo wykonywane analizy. Potrzebne s¹ wra¿li-
woœæ i intuicja. Podobnie w wierszu Norwida: historyk mo¿e poprzestaæ na opi-
sie, ale mo¿e te¿ – jak dziejopis – poza takie badanie wykroczyæ.

DRZEWO MODELEM RODU
Sformu³owaniu „genealogiczny-d¹b” z pierwszej zwrotki odpowiada³oby wy-

liczenie postaci w drugiej zwrotce: „w starca, w mê¿a, w kobietê” wraz z fragmen-
tem kolejnego wersu „strach ów, z jakim dziad ich dr¿a³”. Tak¿e i tutaj mo¿na
wskazaæ nastêpstwo pokoleñ: zachowane zostaje zró¿nicowanie ze wzglêdu na
wiek oraz ze wzglêdu na p³eæ, wa¿ne równie¿ przy tworzeniu genealogii. Byæ
mo¿e decyzja Norwida, by zamiast frazy drzewo genealogiczne utworzyæ z³o¿e-
nie „genealogiczny-d¹b” mia³a swoje Ÿród³o w dawnym, s³owiañskim jeszcze,
a nawet indoeuropejskim podobieñstwie rdzeni tych wyrazów (Kaczor 2001). Taki
wybór mo¿e te¿ wskazywaæ na wa¿noœæ dêbu w kulturze polskiej (Karwicka
1978; Karwicka 2006). Niew¹tpliwie Norwid odwo³uje siê do pewnego zespo³u
wyobra¿eñ, które wi¹¿¹ wzrost drzewa z rozwojem ludzkiego rodu. Oprócz wie-
rzeñ, ¿e cz³owiek mo¿e narodziæ siê z drzewa albo zostaæ w drzewo przemie-
niony, których œlady odnajdujemy m. in. w greckich mitach, ludzie wierzyli, i¿
drzewo jest idealnym przyk³adem obrazuj¹cym rozwój rodu. Móg³ byæ to ród
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ludzki w najogólniejszym rozumieniu albo te¿ konkretne rody, którym zale¿a³o,
by wykazaæ swoje pochodzenie od jak najdawniejszego i jak najbardziej zacnego
przodka. Odys, który chcia³ powróciæ do ojczyzny, uda³ siê wpierw do Dodony,
aby za poœrednictwem wieszczego dêbu us³yszeæ wskazówki Zeusa10 (Homer
1981). Penelopa, która nie pozna³a mê¿a, wypytywa³a go: „Lecz powiedz mi, kto
jesteœ? Sk¹d ród twój pochodzi? / Przecie¿ nie d¹b bajeczny, nie kamieñ ciê
rodzi?” (Homer 1981). W dawnej Grecji istnia³ bowiem „zwyczaj wyrzucania no-
worodków, których nie chcia³o siê chowaæ, do wypróchnia³ych drzew i na ska³y:
o znajdach podjêtych, których rodziców nikt nie zna³, mówiono, ¿e pochodz¹
z dêbu lub ze ska³y” (Homer 1981). WypowiedŸ o zró¿nicowaniu rodów bohaterów
walcz¹cych pod Troj¹ odnajdziemy równie¿ w Iliadzie: „Czemu mnie pytasz o ród
mój Tydejdo o duszy wynios³ej? / Taki ju¿ los ludzkich rodów jak losy nietrwa-
³ych liœci. / Jedne na ziemiê wiatr zrzuca liœcie, a inne wydaje / Rozkwitaj¹cy
las, kiedy zbli¿a siê pora wiosenna. / Z rodem cz³owieczym to samo. Jeden roz-
kwita, a drugi / Pada. Opowiem – jeœli chcesz poznaæ, by dobrze ju¿ wiedzieæ /
Jaki jest ród mój” (Homer 1986).

W kilka lat po przygotowaniu przez Norwida do druku Vade-mecum, ukaza³y
siê, w 1869 r., Rozprawy o odwadze cywilnéj, mi³oœci ojczyzny, wychowaniu lu-
dów Karola Libelta (ur. 1807, zm. 1875), polskiego filozofa, matematyka i przy-
rodnika, który tak przekonywa³ o roli boskiego wstawiennictwa w rozwoju ludzko-
œci: „Bóg sam jest nauczycielem ludów, […] on wyró¿nieñ w narodzie nie robi, […]
nie cz¹stkê jego, ale ca³oœæ, lud wszystek, wiedzie drog¹ postêpu, i w wielkim
elementarzu œwiata uczy go abecad³a. WeŸmy na podobieñstwo d¹b roz³ogi,
którego ¿ycie kilku wiekami siê zakreœla. Co rok mai siê œwie¿em liœciem, co rok
obrzuca kwieciem, co rok owoc rodzi, a wœród tych zmian rocznych pieñ drzewa
coraz rozmaga siê, rozrasta i z krza m³odzieñczego powstaje z czasem olbrzym
drzewi, o którego siê roztr¹caj¹ orkany i burze. Takim samym torem idzie przez
wieki wychowanie ludu. On sam jest pniem dêbu; liœæ co rok nowy, to pokolenia;
kwiat u czubków ga³¹zek a póŸniéj owoc tam uwieszony, to mniejszoœæ ludu
ukszta³cona. Ale gdy i liœæ i kwiaty opadaj¹ rok rocznie, d¹b zawsze dêbem
i coraz wiêksza jego rozmnoga” (Libelt 1869). Karol Libelt wykorzysta³ przed-
stawienie rosn¹cego dêbu, podlegaj¹cego, jak ka¿dy ¿ywy organizm, przemianom
w czasie, po to, by zobrazowaæ g³oszon¹ przez siebie idee wychowania ludu,
którym kieruje Bóg.

PODSUMOWANIE
Pojawiaj¹ce siê w literaturze (nie tylko dziewiêtnastego wieku) opisy rosn¹-

cego dêbu a tak¿e drzew genealogicznych, choæ mog¹ pe³niæ zupe³nie odmien-
ne funkcje u ró¿nych autorów, obrazuj¹ jak silnie ugruntowane by³o wyobra¿enie
rozwoju ludzkoœci, a tak¿e pojedynczych rodów na wzór wzrastaj¹cego drzewa.
Potê¿ne drzewo mog³o byæ nie tylko modelem cz³owieka, ale i ca³ego rodu. Sym-
bolizowa³o jego trwa³oœæ i si³ê, pomimo up³ywu czasu i œmierci poszczegól-
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10 „Sam Odys, jak twierdzi³, odszed³ do Dodony, / A¿eby siê dowiedzieæ, co d¹b poœwiê-
cony / Kroniowi o losach jego mu nagada: / W jaki sposób w Itace stan¹æ mu wypada? /
Czy ukradkiem, w przebraniu? Czy w w³asnej postaci?”.



nych cz³onków danych familii. Zw³aszcza, jeœli tym drzewem mia³ byæ d³ugo-
wieczny d¹b szypu³kowy: o wielkich rozmiarach i wiecznie zielonych liœciach.
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D¥B QUERCUS, NORWID, GENEALOGIA. Streszczenie. Mo-
tyw dêbu pojawia siê w literaturze polskiej i œwiatowej wszystkich
epok. Funkcja jego przywo³ania jest odmienna u ró¿nych autorów.
Z ciekawym, choæ ma³o znanym, wykorzystaniem motywu dêbu spo-
tykamy siê w wierszu Cypriana Norwida Historyk. Autor u¿ywa
w nim sformu³owania „genealogiczny-d¹b”, zwracaj¹c uwagê nie tyl-
ko na rolê genealogii w badaniach historycznych i zadania stoj¹ce
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przed badaczami przesz³oœci. Istotne jest tutaj równie¿ znacze-
nie wyobra¿enia drzewa jako modelu rodu, które wczeœniej odna-
leŸæ mo¿emy tak¿e w Biblii i staro¿ytnych eposach.

S³owa kluczowe: drzewo, d¹b Quercus, Norwid, drzewo genealo-
giczne, genealogia

OAK QUERCUS, NORWID, GENEALOGY. Abstract. The theme
of the oak tree appears in the Polish and world literature of all
epochs. Various authors alluded to it and employed its function dif-
ferently. We encounter an interesting, though little known theme
of the oak in the poem Historian by Cyprian Norwid. In the poem,
the author uses the term „genealogy oak tree” while paying atten-
tion not only to the role of genealogy in historical research and the
challenges that researchers of the past face. Also, the meaning of
the idea of the tree as a family tree model, which can be traced
back to the Bible and ancient epics, is crucial here.

Keywords: tree, oak tree Quercus, Norwid, family tree, genealogy
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