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rzyjrzyjmy siê temu piêknemu drzewu o cudownych w³aciwociach, magicznej mocy i ¿yciodajnej energii, które od najstarszych czasów nazywano drzewem ¿ycia. Wed³ug legend, wystarczy posmarowaæ podeszwy stóp ¿ywic¹ cyprysu, aby móc chodziæ po wodzie. Inne podania mówi¹, ¿e patrz¹c w ogieñ trawi¹cy
drewno cyprysu, mo¿na nawi¹zaæ kontakt z wyroczni¹ i dziêki jej
wskazówkom znaleæ z³oto lub inne, du¿o cenniejsze dobra. Gdyby cyprys umia³ mówiæ, opowiedzia³by z pewnoci¹ wiele bani,
legend i opowieci zarówno fantastycznych, jak i historycznych.
By³ bowiem jednym z pierwszych drzew, jakie przed milionami lat
pojawi³y siê na Ziemi  du¿o wczeniej ni¿ jego ulistnieni bracia.
Cyprys  wartownik stoj¹cy u wejcia do zawiatów, drzewo
zmartwychwstania, które chrzecijanie uto¿samiali z Jezusem, by³o
równoczenie drzewem pogrzebowym, powiêconym Hadesowi
 greckiemu bogu podziemnego wiata zmar³ych, z pewnoci¹ ze
wzglêdu na to, ¿e cyprys by³ zawsze zielony, niezale¿nie od zmieniaj¹cych siê pór roku. Teraz chyba lepiej zrozumiemy, dlaczego
w wielu krajach europejskich jest drzewem chêtnie sadzonym na
cmentarzach lub w ich pobli¿u. Wierzono, ¿e szpaler cyprysów
uniemo¿liwia zmar³ym przenikanie do wiata ¿ywych, których chroni przed opêtaniem przez b³¹dz¹c¹ duszê. Wed³ug rzymskiego poety Owidiusza, autora s³ynnych Metamorfoz, cyprys nie jest nikim
innym jak greckim kypárissos  powiêconym nimfom m³odzieñcem, przedstawianym z du¿ym i piêknym jeleniem, którego przez
nieuwagê zabi³ oszczepem. Z ¿alu i skruchy m³ody cz³owiek zamieni³ siê w cyprys, staj¹c siê w ten sposób symbolem wiecznego
smutku. W³anie na pami¹tkê tej mitycznej postaci Grecy czêsto
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sadzili cyprysy nieopodal grobowców. Wydaje siê jednak, ¿e wierzenia te pochodz¹ z czasów jeszcze dawniejszych, z legend celtyckich pó³nocnej Europy. To Celtowie uto¿samiali cyprys z jeleniem,
wiêtym zwierzêciem, którego poro¿e mo¿na porównaæ do ga³êzi.
W antycznej Grecji cyprys uznawany by³ za drzewo ochraniaj¹ce
i czêsto ze szpaleru tych drzew tworzono ogrodzenia wokó³ domów
jako rodzaj parawanów, chroni¹cych przed z³ymi demonami.
Cyprys stanowi³ te¿ atrybut wielu bogów: Kronosa (rzymski
Saturn), Asklepiosa (rzymski Eskulap), Apollina, a tak¿e bogiñ:
Afrodyty, Artemidy, Ateny, Kybele, Hery i Persefony. Do dnia dzisiejszego, mimo ¿e tak czêsto drzewo to mo¿emy spotkaæ w pobli¿u cmentarzy, cyprys jest dla nas symbolem pokoju. Ale w³aciwie czy¿ mierci nie uznaje siê za wieczny odpoczynek?
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orzenie tego drzewa siêgaj¹ najdawniejszych mitów staro¿ytnoci. Tymczasem cedry nadal króluj¹ w libañskich górach i na zboczach Taurusu w Turcji, daj¹c wiadectwo swojej
niezwyk³ej d³ugowiecznoci. Cedr królowa³ ju¿ w Byblos, na Elbie
i w Jeruzalem, gdzie architekci króla Salomona tworzyli z jego
drewna wspania³¹ konstrukcjê szkieletow¹ wi¹tyni Jerozolimskiej. Egipcjanie u¿ywali drzewa cedrowego do budowania statków i figur. Wed³ug jednej z egipskich legend, szelest lici w cedrowym lesie by³ westchnieniem Ozyrysa, którego cia³o dr¿a³o,
zamkniête w cedrowej trumnie. St¹d w jêzyku egipskim s³owo cedr
oznacza równie¿ dr¿eæ. Cedr symbolizuje wiêc niemiertelnoæ
i nieskazitelnoæ, gdy¿ dusza Ozyrysa sta³a siê niemiertelna. Egipscy stolarze wytwarzali trumny z drzewa cedrowego, które  jako
silnie ¿ywiczne  niwelowa³o zapach rozk³adaj¹cych siê cia³ i odstrasza³o owady. Drzewo to by³o tak bliskie naszym przodkom, ¿e
autorzy Biblii zaczêli uznawaæ je za reprezentacjê drzewa z rajskiego ogrodu, którego jedna z ga³êzi by³a lask¹ Moj¿esza, a druga
 rózg¹ Aarona. Z drzewa cedru wykonany by³ te¿ krzy¿ Chrystusa. Jak mówi¹ psalmy: Sprawiedliwy wyronie jak palma, rozronie siê jak cedr Libanu15. Cedr by³ drzewem ¿ycia w Babilonie,
a drzewem niemiertelnoci w Egipcie.
Cofaj¹c siê jednak jeszcze bardziej w zamierzch³¹ historiê ludzkoci, zauwa¿amy, ¿e ju¿ w sumeryjskim Poemacie o Gilgameszu
bohaterski Gilgamesz decyduje siê pokonaæ demonicznego potwora Humbabê  stra¿nika cedrowego lasu. Jednak ostatecznie to
nie Gilgamesz, lecz jego dziki i nieujarzmiony kompan i przyjaciel
15
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Enkidu pokonuje Humbabê. Niektórzy widz¹ w tej historii metaforê przekszta³cenia terenu zalesionego w ziemiê uprawn¹, niezbêdnego etapu w tworzeniu cywilizacji. Pliniusz Starszy, bardziej pragmatycznie patrz¹cy na ¿ycie, pisa³ z kolei: Mówi siê, ¿e ¿ywica ta
[¿ywica cedru] ma niezwyk³e w³aciwoci: jeli tu¿ przed stosunkiem zanurzy siê w niej penis, podobno dzia³a jak rodek antykoncepcyjny16. Któ¿ mia³by jeszcze mówiæ, ¿e antykoncepcja jest
wymys³em XX wieku! Dodam jeszcze, ¿e od dawien dawna wierzono, ¿e cedrowe trociny maj¹ moc odstraszania wê¿y.
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to co Pliniusz Starszy pisa³ na temat sosny w I wieku n.e.:
Najpiêkniejsz¹ sosn¹ jest sosna piniowa: rodzi ona owoce,
z których czêæ dojrzewa w jednym roku, czêæ w roku nastêpnym, a jeszcze inne dopiero w trzecim roku. To jedno z drzew,
które nigdy nie odpoczywa: gdy jednego miesi¹ca zbieramy dojrza³e orzeszki piniowe, na ga³êziach obok dojrzewaj¹ ju¿ kolejne.
Tak oto nie ma praktycznie ani jednego miesi¹ca w roku, aby
sosna piniowa nie owocowa³a17. Czytaj¹c te s³owa, lepiej mo¿emy
zrozumieæ, dlaczego dla Rzymian orzeszki piniowe by³y symbolem
p³odnoci, urodzaju i wiecznej odnowy ¿ycia.
W Rzymie sosna powiêcona by³a herosowi Attisowi, synowi
Kybele (b¹d ukochanemu  przyp. red.)  frygijskiej bogini, której
kult rozpowszechni³ siê w Rzymie w czasie wojny Imperium przeciwko wojskom Hannibala. Wed³ug doæ skomplikowanej legendy18 Attis by³ synem Agdistisa, hermafrodyty, który kocha³ siê
w nim, a nastêpnie sprawi³, ¿e Attis popad³ w szaleñstwo. Pod
wp³ywem namowy Agdistisa Attis pozbawi³ siê mêskoci i zmar³.
Jednak po jego mierci z grobowca, w którym zosta³ pochowany,
wyrasta³y bezustannie owocuj¹ce sosny, symbolizuj¹ce w ten sposób ¿ycie wieczne. Legenda o Attisie i Kybele by³a tak popularna,
¿e z czasem, w I wieku n.e., zosta³a w pe³ni wch³oniêta przez religiê rzymsk¹ pod przychylnym okiem cesarza Klaudiusza. Uroczystoci, procesje, ablucje, które najczêciej odbywa³y siê miêdzy
Pliniusz Starszy, op. cit.
Kybele, frygijska bogini wiosny, p³odnoci i urodzaju, w Azji Mniejszej
czczona by³a jako Wielka Macierz Bogów, zwana równie¿ Agdistis, w kulcie
³¹czona ze swoim ukochanym  Attisem (przyp. red.).
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15 a 27 marca pod przewodnictwem nosz¹cych drzewa sosnowe, by³y pretekstem do wielu nadu¿yæ i ekscesów. Owe wiête
uroczystoci odbywa³y siê w czasie wiosennego zrównania dnia
z noc¹ i koñczy³y siê Hilariami, czyli dniami radoci powiêconymi zwyciêstwu dnia nad noc¹, ¿ycia nad mierci¹.
W Grecji sosna jest atrybutem Adonisa, kolejnego bohatera mitycznego, obdarzonego niezwyk³¹ moc¹ odradzania siê i wiecznym
piêknem  boga, którego Grecy w³¹czyli do swego panteonu, najwyraniej inspiruj¹c siê innym, du¿o starszym bogiem sumeryjskim Dumuzi. W Chinach do dnia dzisiejszego sosna jest symbolem ¿ycia wiecznego. Taoistyczni mnisi podczas swych modlitw
prze¿uwali orzeszki piniowe, ig³y lub ¿ywicê sosnow¹ w nadziei, ¿e
stan¹ siê niemiertelni. Oczywicie o tym, i¿ w umys³ach naszych
przodków sosna wydawa³a siê drzewem wiecznym, wiadczy³ fakt,
¿e jest to drzewo wiecznie zielone, nietrac¹ce igie³ w okresie zimy,
posiadaj¹ce solidne i trwa³e drewno. Do naszych czasów w Japonii przetrwa³ obyczaj nakazuj¹cy m³odym parom wypicie szklaneczki sake pod sosn¹, drzewem-symbolem trwa³oci zwi¹zku
i wiernoci ma³¿eñskiej. Inna japoñska tradycja, wi¹¿¹ca siê z wierzeniami shintoistycznymi, dotyczy uroczystoci noworocznych
i polega na po³o¿eniu orzeszków pinii po obu stronach drzwi domostw, aby w ten sposób zapewniæ sobie ochronê i przychylnoæ
kami  wiêtych duchów, które ¿yj¹ w ga³êziach i pniach sosen.
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ierzba p³acz¹ca, nazywana tak z pewnoci¹ z powodu swych
d³ugich, giêtkich, opadaj¹cych a¿ do ziemi ga³êzi. ciekaj¹ce po nich krople deszczu przypominaj¹ ³zy. Jednak inn¹, o wiele
bardziej znacz¹c¹ jej cech¹ jest to, ¿e przez ca³y rok pozostaje
zielona. Zauwa¿yli to ju¿ Chiñczycy, dla których wierzba jest drzewem niemiertelnoci, m¹droci, duchowej inspiracji i ³¹cznoci
z niebem. Równie¿ dla Tybetañczyków wierzba jest drzewem ¿ycia. Wed³ug niektórych legend chiñskich ¿yj¹cy w VI wieku p.n.e.
Laozi  autor Daodejing, ksiêgi, która da³a pocz¹tek religii taoistycznej  uwielbia³ medytowaæ w cieniu wierzby. Pod tym te¿
drzewem Konfucjusz i Laozi przeprowadzili s³ynny dialog, po którym pierwszy z nich stwierdzi³: Wiem, ¿e ptaki lataj¹, ¿e ryby
p³ywaj¹, ¿e czworonogi biegaj¹. Zwierzêta, które biegaj¹, mog¹
wpaæ w sid³a. Te, które p³ywaj¹, mog¹ zostaæ z³apane na haczyk,
te, które lataj¹, mo¿e dosiêgn¹æ strza³a. Jeli chodzi o smoka,
nie jestem w stanie powiedzieæ, w jaki sposób podnosi siê on do
lotu i znika w przestworzach. Dzi spotka³em siê z Laozi  mo¿na
porównaæ go jedynie do smoka19.
Dla Celtów wierzba by³a przede wszystkim drzewem, zwi¹zanym z tradycj¹ pochówku. Tumulusy  nasypy kamienno-ziemne
w kszta³cie sto¿ka, usypywane nad kamienn¹ lub drewnian¹ komor¹ grobow¹  stawiane by³y najczêciej nieopodal wierzby p³acz¹cej, nad brzegiem rzeki, jeziora lub w okolicy bagien. Czêsto
w kopkê wtykano witki wierzbowe, symbolizuj¹ce wieczny ¿al po
stracie najbli¿szych. Z wierzb¹ wi¹za³y siê równie¿ inne wierzenia,
niezwykle popularne w redniowieczu, których echa mo¿emy od19
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naleæ jeszcze dzi. Otó¿ wierzbê uznawano za drzewo o magicznej
mocy ochronnej. Pod jej ga³êziami mo¿na by³o nie tylko siê schowaæ, ale w³aciwie, jeli tylko zasz³a taka potrzeba, staæ siê niewidzialnym. Od najdawniejszych czasów wiadomo te¿, ¿e napary
z kory wierzby s¹ wietnym remedium na bóle reumatyczne.
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ipa to drzewo o znanych i od wieków docenianych w³aciwociach leczniczych. Uznawano j¹ równie¿ za drzewo wró¿ebne. Jednak, mówi¹c krótko, lipa tworzy osobn¹ grupê na mapie
drzew
Wed³ug jednej z legend greckich, ¿y³a kiedy piêkna kobieta,
która nazywa³a siê Filyra. Jej imiê znaczy³o po prostu lipa. By³a
córk¹ Okeanosa, kocha³ j¹ za Kronos, na którego awanse równie¿ nie pozostawa³a obojêtna. Jednak pewnego dnia ich zwi¹zek
odkry³a ¿ona Kronosa  Reja. Aby umkn¹æ przed wzrokiem rozwcieczonej ma³¿onki, Kronos zamieni³ siê w konia i posiad³ Filyrê, po czym uciek³ galopem. Ze zwi¹zku tego urodzi³ siê centaur
Chejron  pó³ koñ, pó³ cz³owiek  s³ynny lekarz, mêdrzec i wró¿bita. Gdy Filyra zobaczy³a potwora, którego powi³a i którego mia³a
karmiæ i wychowywaæ, poprosi³a swego ojca, by w jaki sposób
uwolni³ j¹ od tego obowi¹zku. Okeanos zamieni³ wiêc córkê w drzewo. W ten sposób na Ziemi pojawi³a siê lipa. Dziêki temu, ¿e Chejron ¿ywi³ siê sokami lipy, swej matki, pozna³ niezwyk³e lecznicze
i zapachowe w³aciwoci tego drzewa oraz innych rolin, które od
tej pory stara³ siê wykorzystywaæ w leczeniu ludzi.
Zanim lipa sta³a siê tak popularna, króluj¹c na placach europejskich wsi i miasteczek, pod której bujnym listowiem jak¿e przyjemnie jest siê och³odziæ w upalne dni, przez wieki by³a drzewem,
wokó³ którego w czasie pe³ni ksiê¿yca odbywa³y siê tañce elfów.
Lipa, jak sama nazwa wskazuje, kwitnie w lipcu, a jej kwiaty pachn¹ mocno, s³odko i przyjemnie. Wed³ug tradycyjnych przekazów,
kwiaty lipy nale¿y zbieraæ w okolicach dnia w. Jakuba, czyli
25 lipca, gdy¿ wtedy maj¹ najwiêcej leczniczych w³aciwoci. Hil-
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degarda z Bingen (10981179) w ksiêdze Physica opisuje cudowne w³aciwoci sproszkowanego korzenia lipy, stosowanego w chorobach serca: Osoba, która cierpi z powodu dolegliwoci serca,
powinna wzi¹æ korzeñ lipowy, a najlepiej jego rodkow¹ czêæ,
i sproszkowaæ go, a nastêpnie jadaæ jak najczêciej. Serce wzmocni siê i osoba ta poczuje siê lepiej. Lipa, symbol mi³oci, przyjani
i wiernoci, ma wielkie serce.
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rzewo oliwne kojarzy nam siê z wieloma pozytywnymi cechami. Jego owoc jest symbolem p³odnoci, d³ugowiecznoci
i czystoci, za ga³¹zka oliwna  symbolem pokoju i dobrobytu.
W antycznej Grecji oliwka by³a drzewem powiêconym Atenie
 bogini wojny, córce Zeusa i Metis. Atenê przedstawia siê jako
kobietê uzbrojon¹ w tarczê i w³óczniê, nosz¹c¹ he³m oraz pancerz
z koziej skóry, który umo¿liwia³ jej stawanie siê niewidoczn¹. Na
tarczy (egidzie) bogini znajduje siê g³owa Meduzy, której spojrzenie zamienia³o w kamieñ, a któr¹ Atena zamieni³a w skrzydlatego
potwora z wê¿ami zamiast w³osów. Mimo wojowniczego charakteru Atena by³a opiekunk¹ greckich miast. Drzewo oliwne by³o te¿
drzewem Apollina, na którego czeæ kap³ani palili w wi¹tyniach
lampki oliwne. Jeli wierzyæ greckim podaniom, równie¿ maczuga
Herkulesa wykonana by³a z drzewa oliwnego.
W Biblii drzewo oliwne uznawane jest za króla wród drzew20,
a z jego owoców wytwarza siê wiêty balsam21. Autorzy Pisma wiêtego z drzewem oliwnym  symbolem pokoju i sprawiedliwoci
 identyfikowali równie¿ Abrahama, pierwszego patriarchê, uwa¿anego za ojca wszystkich ludzi na ziemi. Muzu³manie z kolei nazywali oliwkê drzewem b³ogos³awionym. Jest to dla nich drzewo
kosmiczne, filar, na którym spoczywa wiat, przedstawiaj¹cy Proroka, Cz³owieka Uniwersalnego, jedno z imion Boga. Wszystkie te
szczegó³y dobrze ilustruj¹, jak wielk¹ rolê odgrywa³o dla ludów
Bliskiego i rodkowego Wschodu drzewo oliwne. W³aciwoci jego
owoców i wytworzonej z nich oliwy wci¹¿ na nowo odkrywamy.
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