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PEJZAŻE Z TRZEŚNIĄ W TLE CZYLI
KULTUROWY MOTYW WIŚNI I CZEREŚNI
Wojciech Antkowiak, Piotr Derlatka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rwałem dziś rano czereśnie
Ciemno-czerwone czereśnie
W ogrodzie było ćwierkliwie
Słonecznie, rośnie i wcześnie...
Julian Tuwim

„Gdy ci się kiedyś przyśni na przykład gałązka wiśni, to wiedz, że to znaczy szczęście” – pisał Konstanty Ildefons Gałczyński. Poeta miał świadomość, że
symbolika wiśni i czereśni w kulturze europejskiej jest niezwykle bogata, a motywy związane zarówno z wiśniowym drzewem, jak i owocem występują w różnych tekstach kultury – literaturze, dziełach malarskich czy choćby piosenkach.
Okazuje się, że motyw ów pojawia się niezwykle często w różnych funkcjach
i rozmaitych kontekstach.
Rodzaj wiśnia Cerasus obejmuje gatunki euroazjatyckie. Zdecydowana większość taksonów z tego rodzaju występuje we wschodniej Azji (w Japonii jest ich
20, w Chinach ponad 90), także w środkowej i południowo-zachodniej Azji,
gdzie sięgają na południe aż po Liban, Syrię, Irak i południowo-zachodni Iran
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(Boratyńska 1990). W Polsce w stanie naturalnym występuje tylko wiśnia karłowata (= wisienka stepowa) Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow (= Prunus fruticosa Pall.), podlegająca prawnej ochronie, oraz wiśnia ptasia (= czereśnia ptasia, trześnia) Prunus avium L. (= Cerasus avium (L.) Moench), rosnąca głównie
na południu kraju. Prócz nich występują także:
• czereśnie – uprawne odmiany wiśni ptasiej;
• wiśnia pospolita (= wiśnia, wiśnia zwyczajna, wiśnia szkliwka) Cerasus vulgaris Mill. (= C. austera (L.) Borkh., Prunus cerasus L.) – gatunek powszechnie
uprawiany (Polska jest największym producentem owoców wiśni), powstały
w wyniku krzyżowania wiśni ptasiej z wiśnią karłowatą; występuje w pod
gatunkach:
• ssp. acida (Dumort.)Asch. & Graebn. – wiśnia pospolita kwaśna;
• ssp. vulgaris – wiśnia pospolita typowa;
• czerecha Prunus ×gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder. – uprawne odmiany
pochodzenia mieszańcowego powstałe w wyniku krzyżowania czereśni ptasiej z wiśnią pospolitą;
• wiśnia osobliwa Cerasus ×intermedia Host (= Prunus ×eminens Beck.) –
spontaniczny mieszaniec wiśni karłowatej i wiśni kwaśnej Cerasus fruticosa ×
C. vulgaris ssp. acida; gatunek w odmianie ‘Umbraculifera’ często uprawiany
w miastach;
• wiśnia piłkowana (wiśnia japońska) Cerasus serrulata G. Don. (= Prunus serrulata Lindl. var. serrulata) – gatunek pochodzący z Chin, a uprawiany w wielu krajach jako roślina ozdobna;
• wiśnia wonna (antypka) Cerasus mahaleb (L.) Mill. (= Prunus mahaleb L.) –
w Polsce uprawiana jako krzew ozdobny lub jako podkładka dla wiśni i czereśni.
Na potrzeby niniejszego artykułu autorzy zogniskowali swe rozważania na
wiśni ptasiej i pospolitej. Funkcjonowanie synonimiczne wiśni i czereśni w języku, brak osobnych terminów dla czereśni i wiśni w niektórych językach obcych, niedoprecyzowanie pojęć w literaturze oraz trudności w odróżnieniu
gatunków na podstawie owoców narysowanych czy namalowanych skłoniło autorów do łącznego potraktowania czereśni ptasiej, jej uprawnych odmian oraz
wiśni pospolitej.
Wiśnia ptasia (Prunus avium, Cerasus avium) (ryc. 1a, b) występuje przede
wszystkim w Europie (bez obszarów północnych, z centrum rozmieszczenia
w rejonach centralnych i południowo-wschodnich), w południowo-zachodniej
Azji i północno-wschodniej Afryce. W Polsce rośnie dziko na terenie całego
kraju, od nizin po pogórze i niższe tereny górskie (po 700–900 m n.p.m.), jednak głównie na południu kraju. W Polsce północno-wschodnia granica zasięgu
przebiega wzdłuż linii: Zielona Góra – Głogów – Ostrów Wielkopolski – Częstochowa – Skarżysko Kamienna – Dęblin – Chełm. Na pozostałym obszarze
wiśnia ptasia występuje w rozproszeniu (ryc. 2 a, b). Największe skupienia stanowisk: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Wyżyna Małopolska, Pogórze Karpackie,
Beskidy, Bieszczady i Sudety (Borkowski i in. 2008). Występuje w lasach liściastych, mieszanych, w zadrzewieniach śródpolnych i w czyżniach. Najlepsze
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warunki znajduje na siedliskach zespołów grądowych, w świetlistych dąbrowach
czy buczynach. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych jest to gatunek charakterystyczny dla związku Carpinion.
Najgrubszymi czereśniami ptasimi rosnącymi na terenach Lasów Państwowych są te rosnące w Nadleśnictwie Dukla (Leśnictwo Żmigród, RDLP Krosno),
o obwodach 383 i 356 cm, oraz nieznacznie mniejsza rosnąca w Leśnictwie Wąsosz (RDLP Szczecinek) o obwodzie 350 cm (Borkowski i in. 2008).
HISTORIA UPRAWY

Grusze, jabłonie czy czereśnie udomowiono w regionie śródziemnomorskim
znacznie później od oliwki czy winorośli, co tłumaczy się faktem stosunkowo
późnego poznania sztuki szczepienia drzew warunkującej wprowadzenie gatunku do uprawy. Sztuka mnożenia klonalnego drzew przyszła do Azji Mniejszej
z Chin, gdzie w ten sposób mnożono cytrusy. Udokumentowane uprawy drzew
owocowych pochodzą z pierwszego tysiąclecia p.n.e. i związane są z kulturą Greków i Rzymian. Ludzie epoki neolitu i brązu zbierali owoce wyłącznie z drzew
dziko rosnących (Dolatowski 1990, za: Zohary, Hopf 1988).
Prawdopodobnie czereśnie po raz pierwszy wprowadzono do uprawy w ogrodach Mezopotamii za asyryjskiego króla Argona II w VIII wieku p.n.e. Tamtejsza akadyjska nazwa czereśni „karszu” przeszła do starogreckiej „kerasos” i starorzymskiej „cerasus”, a potem do europejskich języków nowożytnych (Hehm
1902, Roach 1985, za: Dolatowski 1990). Według Nowińskiego (1977), trześnia znana była w dawnej Grecji w odmianach uszlachetnionych co najmniej
w V wieku p.n.e. Herodot w V wieku p.n.e. odnotował czereśnie o nazwie „ponticum” u Scytów żyjących na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Właśnie
z tych okolic szlachetne odmiany czereśni trafić miały do Rzymu. Według Pliniusza Starszego i Serwiusza do Rzymu odmiany szlachetne czereśni sprowadził
z Pontu Lukullus (ryc. 3) dopiero w roku 64 p.n.e., po zwycięstwie nad Midrydatesem, królem tego państwa – i to jako jedno z najcenniejszych trofeów. Przedtem znano w Rzymie tylko typy dzikie, pierwotne. Domniemane przeniesienie
przez Lukullusa szlachetnych czereśni do rzymskich ogrodów na wzgórzu zwanym „collis hortorum” bywa jednak podważane.
Rzymianie przenieśli czereśnie szlachetne do Galii i Brytanii (około roku 50
n.e.), a także za Alpy, do Helwecji i Germanii. Świadczą o tym pestki w resztkach tamtejszych osiedli rzymskich. Tacyt, pisząc w 79 roku o Anglii, wspomina
o czereśniach (Roach 1985). Do Polski dotarły one w X wieku (Hrynkiewicz-Sudnik 1972), choć znaleźć można też informacje, że czereśnia trafiła na ziemie
polskie z Francji, wraz z orzechem włoskim, za sprawą cystersów, którzy zaczęli
ją uprawiać w XIII wieku. Białobok (1952) podaje, że była ona szerzej znana już
w VII wieku, o czym świadczą nazwy miejscowości mające swój źródłosłów w nazwie czereśni. Klichowska (1990) na podstawie zachowanych w wykopaliskach
szczątków i źródeł historycznych sądzi, że uprawa czereśni w Polsce zaczęła się we
wczesnym średniowieczu. Rozmiary pestek z okresu wczesnośredniowiecznego
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i średniowiecznego wykazują duże różnice w wielkości, co wskazuje zarówno na
formy dzikie, jak i uprawne.
Według Robertsa (2004) rzymskie malowidło ścienne z Villa Poppaea
z Oplontis, przedstawiające ptaka dziobiącego wiśnie (ryc. 4), jest dowodem na
wielkie zainteresowanie Rzymian wiśniami. Znaleziono je w cieniu Wezuwiusza,
pogrzebane po jego wybuchu w 79 roku n.e.
Znaleziska pestek wiśni ptasiej w wielu palafitach neolitycznych i brązowych
w Szwajcarii, Austrii, Tyrolu, północnych Włoszech, na Śląsku a także w torfowiskach skandynawskich z okresu wkrótce po ustąpieniu lądolodów, a zatem przed
pojawieniem się człowieka, świadczą o rodzimości tego gatunku w Europie
i prawdopodobnym wykorzystywaniu zbierackim owoców. Wraz z Cesarstwem
Rzymskim upadła tradycja uprawy wiśni i czereśni; przywrócono ją dopiero około XVI wieku, gdy drzewa te znów stały się popularne, zwłaszcza w Niemczech.
Popłynęły do Ameryki z pierwszymi osadnikami. „W dawnej Polsce wiśnia była
najpospolitszym drzewem owocowym; w resztkach starych Grodziszcz spotyka
się bardzo wiele jej pestek i to już z czasów wspólnoty słowiańskiej. Przyszła tutaj
z południowego-wschodu, z Kaukazu i Bizancjum; świadczy o tym jej nazwa:
»wiśnia« to przekręcone greckie »He byssine«” (Kostrzewski 1949).
NAZEWNICTWO

Prunus avium [synonimy: Cerasus avium, Cerasus nigra, Druparia avium,
Prunus avium var. sylvestris, Prunus cerasus var. avium]
Cérasus, jako nazwa gatunkowa, oznacza roślinę o owocach podobnych do
wiśni; z greckiego kérasos, prawdopodobnie z perskiego kirahs, keras = róg.
Lucius Moderatus Columella nazwę wywodzi od miasta Cerazus nad Morzem
Czarnym w Azji Mniejszej (obecnie Giresun w Turcji), skąd podobno Lukullus
sprowadził drzewo do Europy. Ávium – należąca do ptaków, odwiedzana przez
ptaki dla owoców (Rejewski 1996). Stąd też polska nazwa – wiśnia ptasia, którą
lubią zwłaszcza szpaki. Nowiński (1957) uważa, że rodzima nazwa wiśnia etymologicznie wywodzi się z greckiej he byssiné, gdyż we wczesnym średniowieczu
kulturalnym centrum świata śródziemnomorskiego było Bizancjum, z którego
prawdopodobnie przyszła do nas wiśnia. Według Kostrzewskiego (1949) poprawna dwuwyrazowa nazwa powinna brzmieć wiśnia trześnia. Częściej od
trześni używa się zrutynizowanej formy tej nazwy czereśnia, szczególnie dla odmian uprawnych. Obydwie te nazwy pochodzą od łacińskiego wyrazu „cerasus”,
którego źródłosłów jest obecny w nazwach wiśni/czereśni licznych państw.
Zdaniem Kaczor (2001) „z romańskiej postaci *ceresia < *ker-, *kr-, utworzono nazwy wiśni i czereśni w językach germańskich: stgniem. kersa, kirsa, skąd
wzięło początek niem. Kirsche ‘wiśnia, czereśnia’, stang. cir(e)s-bēam ‘ts.’ Nieco
przekształconą formę romańską *čieriša (por. retorom. ceriéscha) przejęto do
prasłowiańskiego, gdzie termin *čerša, *čereša pod wpływem fitonimu *viš-ьnja ‘wiśnia’ uległ przemianie w čerš-ьnja (Wajda-Adamczykowa 1989). Stpol.
trześnia, czes. třešne, sch. trȅšnja są kontynuantami prsłow. čeršьnja. Rosyjskie
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i ukraińskie čeršьnja może reprezentować zarówno prsłow. čeršьnja, jak i čerešьnja. Przekształconą prasłowiańską formę čeršьnja kontynuuje bułgarskie čerešnja.
Język ten zachował także pierwotny prasłowiański termin čereša. Polskie literackie czereśnia, ze względu na pełnogłos i zachowaną spółgłoskę r, należy uznać za
pożyczkę z jakiegoś języka ruskiego”.
„Leksem *wiks- jest źródłosłowem dla germańskiej i słowiańskiej nazwy wiśni: stgniem. wihsila ‘wiśnia’, śrgniem. wîhsel ‘ts.’, niem. Weichsel ‘ts.’ Według Klugego (1957), stgniem. wihsila reprezentuje rozszerzoną o przyrostek -elo- form
indooeuropejskiego rdzenia *wiks-.
Odmienny sufiks -ino- zawiera ogólnosłowiańskie określenie wiśni: višnja <
*wiks-ino-, które stanowi podstawę słowną dla ros. višnja ‘wiśnia’, bułg. višnja ‘ts.’,
pol. wiśnia i czes. višně ‘ts.’ Od Słowian północnych fitonim ten przejęli Litwini
(vyšnia ‘wiśnia’) i Prusowie (wisnaytos ‘wiśnie’). Pokorny (1959) uważa, że pierwotnie rdzeniem *wiks- oznaczano jemiołę i inne rośliny, wydzielające lepki sok”.
Warto w tym miejscu przywołać także ustalenia Ziółkowskiej (1993), która
w Gawędach o drzewach pisze, że „w dawnej Polsce drzewo wiśniowe nazywało
się wiśnina, a na owoce mówiono jagody wiśni, wiśnianki lub wiślanki”.
W różnych językach świata nazwy wiśni i czereśni brzmią następująco: angielskie – Bird cherry, Bird cherry tree, Cherry, Cherry tree, Gean, Mazzard cherry,
Mazzard, Sweet cherry, Sweet cherry tree, Wild cherry tree, Wild cherry, holenderskie – Boskriek, Kerseboom, Kers, Kriek, Limburgse boskriek, Wilde kers, Zoete
kers, Zoete kerseboom, portugalskie – Agriota, Cerdeira, Ceredeira, Cereja, Cerejeira, Cerejeira-brava, hiszpańskie – Albaruco, Cerecera, Cereixeira, Cerejeira,
Ceresera, Cereza, Cerezal, Cereza pitorrera, Cereza silvestre, Cerezas dulces, Cerezo, Cerezo borde, Cerezo bravio, Cerezo des aves, Cerezo común, Cerezo guindo,
Cerezo de monte, Cerezo salvaje, Cerezo silvestre, Cirerer, Durazno, Gerezi-ondo,
Guindo zorrero, Morrino, Negrillo, Reboldo, Sirera, Siresera, francuskie – Bigarreau, Bigarreautier, Cerise, Cerise douce, Cerisier, Cerisier des bois, Cerisier doux,
Cerisier des oiseaux, Cerisier sauvage, Guignes, Guignier, Guignier sauvage, Merisier, Merisier des bois, Merisier des oiseaux, Merisier vrai, Prunier des oiseaux,
francusko-kanadyjskie – Cerisier de France, niemieckie – Bauernkirsche, Herzkirsche, Kirschbaum, Kirsche, Süsskirschbaum, Süßkirsche, Süßkirschenbaum, Vogelkirschbaum, Vogelkirsche, Waldkirsche, Weichselbaum, Wild-Kirsche, włoskie
– Celiegio, Ciliegia dolce, Ciliegia de monte, Ciliegio, Ciliegio dolce, Ciliegio montano, Ciliegio selvatico, Ciliegio visciolo, Ciregiolo Duracina, Duroni, indonezyjskie/
malajskie – Buah céri, walijskie – Ceiriosen, Ddu, słowackie – Čerešňa vtáčia,
bułgarskie – Cheresh, Pitomna cheresha, rosyjskie – Chereshnia, Vishnia ptich’ia,
słoweńskie – Češnja, hebrajskie – Dudevan, szwedzkie – Fǻgelbär, Fǻgelkörsbär, Körsbär, Körsbärsträd, Sötkörs, Sötkörsbär, Vildkörsbär, hinduskie – Gilaas,
kaszmirskie/perskie – Gilas, fińskie – Imeläkirsikka, Kirsikka, Linnun kirsikka,
arabskie – Karaz barrî, Kuryaz, greckie – Kerasia, tureckie – Kiraz, duńskie – Kirsebær, Fugle-kirsebær, Sødkirsebaer, Sødkirsebær, albańskie – Kumbull, estońskie
– Magus kirsipuu, esperanto – Prunuso birda, chińskie – Ōu zhōu tián yīng táo,
Tian guo ying tao, Tian ying tao, Ye ying tao, japońskie – Outou, Sakuranbo, Sei
you mizakura, czeskie – Třešeň ptačí, chorwackie/serbskie – Trešnja, koreańskie
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– Yang aeng do na mu, Yang beot, Yang sal gu, norweskie – Søtkirsebær (za: http://
www.plantlives.com/).
WIŚNIA W ONOMASTYCE

Ze słowem „cerasus” łączy się wiele nazw miejscowych i gwarowych. W Polsce trzy wsie noszą nazwę Trześń (gmina Gorzyce, Mielec, Niwiska). Przez Trześń
z gminy Gorzyce w województwie podkarpackim przepływa rzeka Trześniówka.
Trześń wymienia Jan Długosz w księdze majątków diecezji krakowskiej. Jej dokładny czas powstania nie jest znany. Ocenia się, że wieś ta powstała około 1100
roku, lecz odkryte cmentarzysko i znalezione przedmioty wskazują na działalność człowieka na tym terenie jeszcze w czasach prehistorycznych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Trze%C5%9B%C5%84_(powiat_tarnobrzeski)).
Trześń to również część Sandomierza. Poza nimi wieś w gminie Strzelin nosi
nazwę Trześnia, a dwie Trześniów (gm. Haczów i Ośno Lubuskie). Kilkanaście
wsi nazywa się Wiśniewo (gm. Czerwin, Drawno, Grudusk, Kiemozia, Lubawa,
Markusy, Ostrów Mazowiecki, Wągrowiec, Wiśniewo, Zambrów), sześć Wiśniowa (gm. Iwierzyce, Łagów, Staszów, Świdnica, Wiśniowa). Wiśniowa to także
część Krakowa. Jest też wieś Wiśniowa Góra (gm. Andrespol), część Warszawy
o tej samej nazwie oraz Wiśniowa Poduchowna w gminie Staszów. Wiśniówek
to wieś w gminach Czerwin, Lipsko, Wysokie Mazowieckie oraz osada w gminie Susz. Jest również Wiśniówek-Kolonia (gmina Wysokie Mazowieckie) i wieś
Wiśniówek-Wertyce (gm. Kołaki Kościelne). Wieś, trzy osady i kolonię (gm. Stoczek Łukowski, Masłów, Rytwiny, Stegna, Siennica) nazwano Wiśniówka. Dwie
wsie nazwano Wiśniew (gm. Jakubów, Wiśniew), Wiśniewa (gm. Sępólno Krajeńskie, Wilczyn), Wiśniewko (gm. Damasławek, Wiśniewo), Wola Wiśniowa
(gm. Staszów, Włoszczowa). Z wiśnią mają związek także miejscowości: Nowa
Wiśniewka (Zakrzewo), Nowy Wiśnicz (Nowy Wiśnicz), Stara Wiśniewka (Zakrzewo), Stary Wiśnicz (Nowy Wiśnicz), Stok Wiśniewski (Wiśniew), Wiszenki
(Skierbieszów), Wiszenki-Kolonia (Skierbieszów), Wisznia Mała (Wisznia Mała),
Wisznice (Wisznice), Wisznice-Kolonia (Wisznice), Wiszniów (Mircze), Wiśnica (Przechlewo), Wiśnicz (Małogoszcz), Wiśnicz Mały (Nowy Wiśnicz), Wiśnicze (Wielowieś), Wiśniewka (Sępólno Krajeńskie), Wiśniew-Kolonia (Wiśniew),
Wiśniowo Ełckie (Prostki), Wiśniów (Gorzków) i Wólka Wiśniewska (Wiśniew)
(Urzędowy wykaz miejscowości w Polsce 2015). Jedyną miejscowością
w randze miasta spośród wymienionych jest Nowy Wiśnicz (powiat bocheński,
województwo małopolskie). W gminie Nowy Wiśnicz leżą Nowy Wiśnicz, Stary
Wiśnicz i Wiśnicz Mały (powiat bocheński), a w gminie Wiśniew – Stok Wiśniewski, Wiśniew, Wiśniew-Kolonia i Wólka Wiśniewska (powiat siedlecki). Najzasobniejsze w „wiśniowe” miejscowości jest województwo mazowieckie (15 miejscowości), świętokrzyskie (9) i lubelskie (7).
W herbie gminy Wiśniew przedstawione jest owocujące drzewo wiśni (ryc. 5).
Wiśnia znajduje się również w herbie gminy Wisznia Mała (ryc. 6) oraz tureckiego Giresun (ryc. 7).
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W Polsce jest kilkadziesiąt nazwisk pochodzących od słowa „wiśnia/czereśnia/
trześnia”. Rymut (1991) podaje daty najstarszych poświadczeń historycznych
nazw osobowych. Chronologicznie rzecz ujmując, najstarsze nazwisko pochodzące od „wiśni” to Wisznia zapisane w dokumentach już w 1065 roku, następnie Wiszeńko z 1442 roku. W Słowniku nazwisk w Polsce współcześnie używanych
(Rymut 1992) znaleźć można informacje o najbardziej popularnych nazwiskach
pochodzących od „wiśnia”. Nazwisko Wisnia nosi jedna osoba, Wisniak – 3, Wisniakowski – 2, Wisniarowski – 1, Wisniarz – 3, Wisnicki – 2, Wisnierski – 1, Wisnieski – 2, Wisniewski – 371, Wisnik – 8, Wisnioch – 20, Wisnios – 9, Wisnosz
– 1, Wisnioś – 1, Wisniowicz – 2, Wisniowiecka – 1, Wisniowski – 31, Wisnowski
– 9, Wiszniewski – 4530, Wisznikow – 2, Wiszniowiecki – 10, Wiszniowski – 427,
Wiszniuk – 9, Wisznowicer – 2, Wisznowski – 3, Wiśnewski – 4, Wiśnia – 40,
Wiśniak – 340, Wiśniakowski – 120, Wiśniański – 19, Wiśniarek – 41, Wiśniarowski – 8, Wiśniarski – 14, Wiśniarz – 22, Wiśnias – 2, Wiśniarz – 1, Wiśnica – 14,
Wiśnicki – 792, Wiśnicz – 60, Wiśniech – 1, Wiśniecki – 233, Wiśnierczyk – 1,
Wiśnierski – 8, Wiśnieski – 20, Wiśniewicz – 150, Wiśniewiecki – 16, Wiśniewiski
– 3, Wiśniewolski – 78, Wiśniewski – 104 418, Wiśnik – 541, Wiśnioch – 353, Wiśniorowski – 11, Wiśnios – 320, Wiśnioska – 1, Wiśniosz – 40, Wiśnioś – 2, Wiśniowa – 1, Wiśniowicz – 46, Wiśniowiecki – 156, Wiśniowolski – 19, Wiśniowski
– 4857, Wiśniwski – 45, Wiśnos – 8, Wiśnowicz – 1, Wiśnowski – 10, Wiśny – 84.
Według Rymuta (1992) od „czereśni” pochodzą natomiast następujące nazwiska polskie: Czeresniewska (jedna osoba), Czeresniowski (1), Czereszewski (93),
Czereszkiewicz (32), Czereszko (97), Czereszniowski (12), Czereś (74), Czereśnia (4), Czereśniak (38), Czereśniewska (2), Czereśniowski (51), Czereśniuk (2).
Dla porównania portal moikrewni.pl: Wiśniewscy (109 273), Wiśniowscy (6291),
Wiśniowieccy (171), Wiśnicz (67), Wiśnia (50), Wisznia (26), Czereśniak (32),
Czereśniowski (18), Czereśnia (2) (dane z 14 grudnia 2009 roku). Polacy noszący nazwisko Wiśniewski/-a mieszkają najczęściej w Warszawie, Toruniu i Łodzi,
Wiśniowskich z kolei najwięcej jest w Krakowie, Tarnowie i Przemyślu. Prócz wymienionych, w rejestrze portalu http://genealogia.com.pl/genealogia/nazwiska/
(dane z 2009 roku) są następujące inne nazwiska zawierające leksem wiśn- / czereśn-: Wiśniak, Wiśniakowski, Wiśniański, Wiśniarek, Wiśniarowski, Wiśniarski,
Wiśniarz, Wiśnias, Wiśniasz, Wiśnica, Wiśnicki, Wiśniech, Wiśniecki, Wiśnierczyk, Wiśnierski, Wiśnieski, Wiśniewicz, Wiśniewiecki, Wiśniewiski, Wiśniewolski, Wiśnik, Wiśnikowicz, Wiśnikowska, Wiśnioch, Wiśniorowski, Wiśnios,
Wiśnioska, Wiśniosz, Wiśnioś, Wiśniowa, Wiśniowicz, Wiśniowolski, Wiszniak,
Wiszniakow, Wisznicki, Wiszniepolska, Czereśniewska, Czereśniuk, Trzesniak,
Trzesniewski, Trzesniowski, Trześniak, Trześniakowski, Trześniawski, Trześniewski, Trześnikowska, Trześniowski, Trześnowski, Trześń i in.
Według „Dziennika Bałtyckiego” (informacje z 5 lutego 2015 r.; http://www.
dziennikbaltycki.pl/artykul/3741255,lista-100-najpopularniejszych-polskich-nazwisk-msw-opublikowalo-spis-ranking,id,t.html) Wiśniewscy zajęli trzecie
miejsce (po Nowakach i Kowalskich). Pań Wiśniewskich w bazie PESEL zarejestrowanych jest ponad 70 tys., natomiast panów Wiśniewskich jest ponad 69 tys.
(łącznie 139 802 osoby).
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ZNACZENIE SENNE

Czereśnie – (jeść) – duże dochody w krótkim czasie oraz pomyślność i szczęście w domu, (dla zakochanych) – wróży trwałą i wierną miłość.
Wiśnie – (gdy je konsumujesz) – zapowiada Ci to kłótnię; (jeśli je zrywasz)
– przepowiada to Tobie zabawę; (kwitnące drzewo wiśni) – wróży Ci miłosne
uniesienie; (jako owoc) – rozczarowanie w miłości, (wiśni kwiat) – oszukujesz
mnie, słabość uczuć.
Ziółkowska (1993) pisze, że „kiedy kwitnąca wiśnia przyśniła się człowiekowi staremu, dawała mu znać, że w kolejce do wieczności ma dość dalekie miejsce
i niejedno jeszcze zdąży sobie załatwić na tym padole”.
DRZEWA A ASTROLOGIA

Według astrologicznej tradycji znakami zodiaku opiekują się poszczególne gatunki drzew. W przypadku bliźniąt jest nim wiśnia. Harmonizuje ona z ich żywiołowością, bystrością myśli i niepowtarzalnym wdziękiem. Według portalu zajmującego się duchowością człowieka (http://ezoteryka-magia-okultyzm.blogspot.
com/p/magia-drzew.html) kobiety spod znaku bliźniąt w obecności wiśni „stają
się jeszcze bardziej uwodzicielskie i bez względu na typ urody w magnetyczny
sposób działają na mężczyzn. Z kolei mężczyźni nabywają daru intuicyjnego rozumienia płci przeciwnej, co czyni z nich dobrych i wrażliwych partnerów”.
Według wspomnianego portalu, czereśnia jest drzewem kobiet, szczególnie
pomocnym tym, które czują się stare i niepotrzebne. Pomaga odzyskać kobiecość, uwierzyć w siebie oraz w to, że życie niezależnie od wieku może być twórcze
i piękne. Wiśnia zaś to drzewo seksu i zmysłowości. Pomaga odnaleźć na nowo
przyjemności życia intymnego. Wspaniale działa na pary, które wybiorą się na
piknik i rozłożą koc w cieniu jej gałęzi. Uruchamia nowe bodźce, pobudza zmysły, zachęca do zabawy. Uczy poznawania własnego ciała i niweluje niepotrzebne
psychiczne zahamowania.
ZNACZENIE SYMBOLICZNE

Symbolika sakralna wiśni
Obecnie nie wszystkie elementy uwiecznione na płótnach niderlandzkich czy
włoskich mistrzów są czytelne dla współczesnego odbiorcy, niektóre nawet są
dość niezrozumiałe i zaskakujące. Walory estetyczne, elementy kompozycyjne
funkcjonują niekiedy na równi z przekazem dzieła. Zwierzęta czy znajdujące się
na obrazach rośliny mają jednak swój konkretny i nieprzypadkowy przekaz. Za
przykład niech posłuży Martwa natura z czereśniami i poziomkami Osiasa Beerta (ryc. 8). Według Impelluso (2006) kielich z winem może nawiązywać do
przelanej przez Chrystusa krwi, by odkupić grzech, chleb może symbolizować
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eucharystyczne znaczenie ciała Jezusa, czereśnie stanowią odniesienie do męki
Syna Bożego, poziomki symbolizują raj, a motyl – zmartwychwstanie, odwieczną
walkę dobra ze złem.
Innym przykładem może być fresk ukazujący Ostatnią Wieczerzę (ryc. 9)
autorstwa Domenico Ghirlandaio (właściwie Domenico di Tommaso Bigordi,
1449–1494), przedstawiciela szkoły florenckiej, nauczyciela Michała Anioła,
znanego jako Domenico Ghirlandaio. Stół, przy którym siedzą wieczernicy, jest
obsypany wiśniami. Czerwony kolor soku nawiązuje do krwi Chrystusa przelanej na krzyżu. Z tego względu także na innych przedstawieniach Ostatniej Wieczerzy bądź Wieczerzy w Emmaus można czasem dostrzec czereśnie.
Według Halla (1997) podobne znaczenie mają wiśnie na obrazach ukazujących Matkę Boską z Dzieciątkiem (ryc. 10–12). Kobielus (2006) uważa, że owoc
ten jest symbolem wiosny oraz satysfakcji wynikającej z dobrej pracy. Ponieważ
wiśnia zakwita wcześnie, jej symboliczne znaczenie może wiązać się też ze Zwiastowaniem oraz tajemnicą Wcielenia. Być może dlatego pojawia się na przedstawieniach Matki Bożej z Dzieciątkiem, np. na obrazach Carlo Crivellego (ryc. 13).
Według Kobielusa „wiśnia może być także symbolem płodności i urodzaju.
Północnofrancuscy malarze na przedstawieniach raju umieszczali niekiedy drzewo wiśni zamiast jabłoni. Wiśnia była zatem owocem drzewa poznania i obrazem
grzesznej wiedzy”. Twierdzenie to zdaje się potwierdzać Rajski ogród – obraz będący jednym z czołowych przykładów gotyckiego malarstwa tablicowego, namalowany przez anonimowego artystę znanego powszechnie jako Mistrz Górnoreński
(ryc. 14). W zamkniętym murem ogrodzie symbolizującym Królestwo Niebieskie
uśmiechnięta i zatopiona w lekturze Maryja wraz z Dzieciątkiem znajduje się pośród świętych postaci: Cecylii, Marty, Doroty, Sebastiana i Jerzego. Widoczny jest
również Archanioł Michał, siedzący u jego stóp szatan, smok nieodłącznie towarzyszący św. Jerzemu. Święci utracili swoją surowość, a atmosferę szczęśliwego
życia podkreślają intensywne kolory szat, obficie kwitnące rośliny i rozśpiewane
ptaki. Obraz jest nacechowany bogatą symboliką odwołującą się do gotyckiego
mistycyzmu – ogród odzwierciedla Raj oraz boski wymiar Marii. Hortus conclusus jest symboliczną ilustracją bezgrzeszności Marii, a dobrana kolorystyka nawiązuje świadomie do wizji Raju zawartej w Apokalipsie św. Jana (Ap 21,17–21).
Termin Hortus conclusus („zamknięty ogród”) pochodzi z Pieśni nad Pieśniami,
jednej z ksiąg Starego Testamentu: „Hortus conclusus soror mea sponsa hortus
conclusus fons signatum”, co znaczy: „Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma,
oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym” (za Biblią Tysiąclecia PnP 4,12). W ogrodzie, prócz kilkunastu gatunków ptaków, artysta umieścił
kwitnące orliki, przetaczniki, przywrotniki, stokrotki, pszonaki, barwinki, koniczyny, lilie, śnieżyce wiosenne, konwalie, ślazy, margaretki, piwonie, róże, goździki, astry, chryzantemy, pierwiosnki, irysy, jasnoty, fiołki, babki, dziurawce oraz
lewkonie, a ponadto poziomki i czereśnie (Gallwitz 1992). To właśnie św. Dorota zrywa czereśnie, a obok niej znajduje się kosz pełen tych owoców.
Znaczenie symboliczne czereśni można odnaleźć w dziele Federico Barocciego
Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu (ryc. 15). Według apokryficznej ewangelii
pseudo-Mateusza Księga o narodzeniu [błogosławionej] Maryi oraz o dzieciństwie
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Zbawiciela podczas odpoczynku Świętej Rodziny na znak Jezusa palma, pod którą siedli, opuściła ku ziemi liście, ofiarując strudzonym swe owoce. Po tym, jak
rodzina pożywiła się nimi, Jezus rozkazał drzewu, by uniosło liście. Sprawił również, że spod korzeni palmy wytrysnął strumyk, zaopatrując wędrowców w wodę
na dalszą podróż. Według Impelluso (2006) Barocci zamiast palmy przedstawia
czereśnię – albo dlatego, że to pierwsze drzewo było mu nieznane, albo dlatego, że
chciał wyraźniej nawiązać do przyszłej męki Chrystusa.
Z wiśniami trwale związany jest wizerunek świętego Gerarda dei Tintori lub
Tintore (?1134–6.06.1207), który wraz ze świętym Janem Chrzcicielem patronuje miasteczku Monza we Włoszech, gdzie szczególnie był znany jako założyciel
szpitala. Kult Gerarda rozpoczął się wkrótce po jego śmierci – nazwany został
„błogosławionym” w dokumencie z 1230 roku i uznany za „świętego” w 1247
roku (oficjalnie w 1583 roku). Monza ma trzy kościoły dedykowane Gerardowi:
San Gerarda al Corpo, San Gerardino i Sancto Gherardo. Tradycyjna ikonografia przedstawia świętego jako starego brodatego mężczyznę, ubranego w tunikę, o lasce, z której zwisa gałązka wiśni (ryc. 16). U jego stóp znajduje się kosz
z chlebem, winem i jajami lub miska z łyżką, symbolizujące pomoc dla ubogich
i chorych.
Wspomnienie liturgiczne wpisane jest w kalendarz archidiecezji Mediolanu
na 6 czerwca, w rocznicę jego śmierci. W tym dniu obchodzone jest w Monzy
święto patronalne na cześć Gerarda w kościele San Gerarda al Corpo, a na pobliskim moście rozstawiane są stragany z wiśniami – tradycyjnym ikonograficznym
atrybutem świętego. Z owocami tymi wiąże się pewna historia – otóż Gerard
często do późna modlił się w kościele. Pewnego wieczoru, aby przekonać kanoników, by pozwoli pozostać mu po zamknięciu bram, obiecał im kosz czereśni,
choć był to środek zimy. Następnego ranka, ku zdumieniu wszystkich, kosz pełen
owoców został wręczony duchownym.
Wzmiankę o czereśni ptasiej zamieścił Kulesza (2001) w Szacie roślinnej
krajobrazów malarstwa niderlandzkiego XV wieku. Opisując Ołtarz Gandawski
autorstwa Jana van Eycka – dolny fragment środkowej części Adoracji Baranka
Mistycznego, stwierdza, że „na trzecim planie malarz umieścił być może czereśnię ptasią. Artysta uchwycił cały pokrój tego drzewa; sinozieloność dolnej strony liści bądź wiosenne kwitnienie. Jednak oddalenie perspektywiczne uniemożliwia analizę szczegółów morfologicznych”. Na rycinie 17 wspomniane drzewo
zaznaczono elipsą.
Ciekawą interpretację Ciszy (ryc. 18) Annibale Carracciego (1560–1609) –
włoskiego malarza i freskanta okresu wczesnego baroku, malującego duże obrazy ołtarzowe, sztalugowe o tematyce mitologicznej, alegorycznej, ale przede
wszystkim religijnej, tworzącego pod wpływem Leonarda da Vinci, Rafaela, Tycjana, Correggia i Veronesego, prekursora pejzażu typu idealnego – przedstawia
Zaremba-Rybińska (2001). Na obrazie śpiące Dzieciątko wsparte jest na ramieniu Matki Boskiej, a ta gestem ręki nakazuje milczenie św. Janowi próbującemu
obudzić Jezuska. Na stole (w prawym dolnym rogu obrazu) leżą czereśnie lub
wiśnie. Obszerną analizę ikonograficzną i ikonologiczną obrazu zawarł w swym
opracowaniu Posner (1971). Według jego interpretacji gest św. Jana zapowiada
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mistyczne przyjście Chrystusa, natomiast gest Madonny nakazuje Janowi nie
budzić Chrystusa do Jego Pasji przed czasem. Scena uciszania Jana budzącego
Chrystusa została zaczerpnięta z jednej z legend o Madonnie. Zdaniem Posnera wiśnie i pestka leżące na stole symbolizują niewinność Chrystusa, który już
zakosztował rozkoszy Raju. Wiśnie mogą też – zdaniem Fergusona (1954) –
oznaczać światłość ran, byłyby więc tu także symbolem obrażeń zadanych Chrystusowi w czasie ukrzyżowania oraz ich zbawiennej mocy.
W Muzeum Narodowym w Warszawie możemy podziwiać Madonnę i Dzieciątko bawiące się welonem (ryc. 19) autorstwa Jana Gossaerta (ok. 1478–1523).
Ten malarz, rysownik i rytownik okresu renesansu był pierwszym niderlandzkim malarzem, który odwiedził Rzym. Jego „doświadczenie sztuki starożytnej
zaowocowało przede wszystkim wprowadzeniem aktu do malarstwa niderlandzkiego, ale widoczne było w całej późniejszej twórczości artysty także w scenach
religijnych, zwłaszcza w licznych przedstawieniach Madonn, w których adaptował on zarówno włoskie kanony fizycznego piękna, jak i klasycznej architektury.
Bezsprzecznie największą »karierę« zrobił typ »Madonny z Dzieciątkiem bawiącym się welonem«, jaki prezentuje warszawski obraz” (http://cyfrowe.mnw.art.
pl/dmuseion/docmetadata?id=21276, Hanna Benesz, kurator wystawy Wczesne
niderlandzkie i flamandzkie malarstwo Muzeum Narodowe w Warszawie).
Symbolikę sakralną wiśni/czereśni zawiera również wiele innych dzieł malarskich, np. obrazy zaprezentowane na rycinach 20 i 21.
WIŚNIA I CZEREŚNIA W SZTUKACH PLASTYCZNYCH

Czereśnie były traktowane jako afrodyzjakum i symbol płodności. W Alzacji,
we francuskich sennikach z XV wieku, podwójne, czerwone, połączone szypułkami czereśnie oznaczały cielesność i rozkosz (Dolatowski 1990). Zmysłowość
pokazana jest także na obrazie Hieronima Boscha Ogród rozkoszy ziemskich (ryc.
22), na którym dostrzec można nie tylko nagość, seks i rozkosz, ale również owoce czereśni.
Włoski malarz okresu manieryzmu, Giuseppe Arcimboldi, tworzył m.in.
portrety alegoryczne, komponowane przede wszystkim z owoców, warzyw i liści oraz zwierząt (ryc. 23–25). Kariera tego malarza związana była z mecenatem
Habsburgów. Na zlecenie cesarza niemieckiego artysta malował liczne portrety
rodziny cesarskiej oraz słynny cykl Cztery pory roku. Kiedy syn Maksymiliana,
Rudolf II, największy kolekcjoner rodu, przeniósł dwór cesarski do Pragi, Arcimboldi podążył za nim. Na krótko przed śmiercią artysty w 1593 roku powstały
jego dwa najpiękniejsze obrazy: Flora i Wertumnus. Rudolf II został sportretowany jako Wertumnus – starożytny rzymski bóg przemian, pór roku i dojrzewania plonów oraz handlu. Nie jest to – jak pisze Stężalska (http://www.isztuka.
edu.pl/i-sztuka/node/384) – „zwykły portret, gdyż nikt przed Arcimboldem nie
odważył się sportretować władcy w tak karykaturalny sposób. Postać Rudolfa
II została tu bowiem skomponowana z warzyw, owoców, kwiatów i zbóż. Artysta kierował się prostymi analogiami, dlatego też nos cesarza przypomina dużą
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czerwoną gruszkę, mięsiste wargi składają się z dwóch soczystych czereśni, nad
którymi widać wąsy ze zboża. W miejscu brwi artysta umieścił kłosy żyta, oczy
zaś skomponował ze strąków grochu i owoców głogu”.
Chłopiec ugryziony przez jaszczurkę (ryc. 26) Caravaggia był najczęściej
interpretowany jako alegoria pięciu zmysłów. „Kwiaty nawiązują do zmysłu
zapachu, jaszczurka do dotyku, wiśnie do smaku, a odbicie w szklanym naczyniu do wzroku. Dzieło może być również alegorią utraty niewinności, bolesnego i niespodziewanego zderzenia młodzieńczej naiwności z brutalną
i ponurą stroną rzeczywistości. Dostrzegana jest także edukacyjna wymowa
obrazu – beztroska, którą symbolizuje wpięty we włosy kwiat, zostaje przykładnie ukarana przez niewielką jaszczurkę” (za: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Ch%C5%82opiec_ugryziony_przez_jaszczurk%C4%99).
Według Lamberta (2005) „obraz zawiera wiele podtekstów erotycznych,
róża i wiśnie symbolizują miłość, jaszczurka i wyróżniony środkowy palec już
w XVII w. budziły dwuznaczne skojarzenia. Sam młodzieniec jest wyzywający,
zniewieściały, o hermafrodytycznych rysach, jego wygląd i kwiat we włosach,
wskazuje, iż może to być męska prostytutka”.
Ciekawe informacje o Martwej naturze z koszem owoców (ryc. 28) pędzla Balthasara van der Asta znajdujemy w artykule Palicy (2011). Wspomniane płótno
z wyeksponowaną gałązką wiśni nieodparcie przywodzi na myśl powstałe trzy
dekady wcześniej słynne płótno Caravaggia Kosz z owocami. Na obu obrazach podobny jest dobór oraz układ nadgryzionych przez insekty owoców, otoczonych liśćmi winorośli, oszczędna kolorystyka (wyjątkowa wśród olejnych obrazów Asta)
oraz wybór jasnego tła, także nietypowy dla artysty.
Warto tu też przywołać nazwisko włoskiej malarki epoki baroku – Giovanny
Garzoni (1600–1670), jednej z pierwszych włoskich artystek malujących martwe natury. Jej ulubionym motywem były owoce, kwiaty, ptaki i owady, w tym
wiśnie i czereśnie (ryc. 29). Niezwykłe w życiorysie Garzoni były jej częste podróże po Włoszech i Europie, które wyróżniały ją spośród innych artystek. Aby
przyciągnąć uwagę widza, do swej kompozycji dodawała na pierwszym planie
pojedynczy kwiat lub owoc, czasem ptaka lub owada. Robiła to bardzo zręcznie, wywołując u widza wrażenia zapachowe, dotykowe oraz wzrokowe, co było
charakterystyczne dla XVII-wiecznej sztuki holenderskiej i flamandzkiej. Jednak prekursorką martwych natur we Włoszech była Fede Galizia (1578–1630).
Malowała od 12 roku życia, początkowo obrazy o tematyce religijnej i portrety,
a później martwe natury (ryc. 30).
W wielu pracach artystycznej rodziny de Heemów pojawia się motyw wiśni bądź czereśni. Cornelis de Heem (1631–1695), holenderski malarz barokowy, syn Jana Davidszona de Heema, brat Davida Janszoona i Jana Janszona de
Heemów, malował przede wszystkim martwe natury. Jego prace wyróżniały się
śmiałą, harmonijną kolorystyką oraz wielką różnorodnością przedstawień. Najczęstszym tematem były kwiaty (nierzadko w postaci girland), owoce, metalowe
i szklane naczynia, książki i inne przedmioty codziennego użytku. Całość zwykle
ożywiały przedstawienia drobnych zwierząt. W zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie znajdują się dwa obrazy artysty: Winogrona, homar i römer z winem
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(ryc. 31) oraz Owoce (ryc. 32), w Muzeum Sztuki w Tokio oglądać można natomiast Martwą naturę z koszem owoców (ryc. 33).
Należy wspomnieć prekursora impresjonizmu – Édouarda Maneta i dwa nazwiska wielkich postimpresjonistów francuskich – Paula Cézanne’a i Paula Gauguina, którzy także uwiecznili wiśnie na swych płótnach (ryc. 34–36).
Warte odnotowania są też prace Louise’a Moillona (ryc. 37), Georga Flegela
(ryc. 38), Williama Hammera (ryc. 39), Charlesa Ethana Portera (ryc. 40), Charlesa Harrego Eatona (ryc. 41), Charlesa-Amable’a Lenoira (ryc. 42), Pierre’a-Eugène’a Montezina (ryc. 43), Antoine’a Vollona (ryc. 44), George’a Hitchcocka
(ryc. 45), Roberta Speara Dunninga (ryc. 46), Levigo Wellsa Prentice’a (ryc. 47),
George’a Henry’ego Halla (ryc. 48), Johna F. Francisa (ryc. 49), Lawrence’a Almy-Tademy (ryc. 50), Frederica Leightona (ryc. 51), Williego Betty’ego Newmana
(ryc. 52), Henriego Fantin-Latoura (ryc. 53), Theodora Amana (ryc. 54) oraz
Henry’ego Herberta La Thangue’a (ryc. 55, 56) i Teophila Steinlena (ryc. 57).
Symbolika wiśni/czereśni jest obecna także współcześnie, zwłaszcza w kulturze popularnej. Erotyczne konotacje tych owoców przedstawiają choćby plakaty
klubu Pacha (ryc. 58 a–d).
Warto wspomnieć o zaprojektowanej przez Claesa Oldenburga i Coosje van
Bruggena fontannie w kształcie deserowej łyżeczki (długości, bagatela, 15 m)
z czerwoną wisienką na czubku (ryc. 59), z szypułki której tryska woda. Claes
Oldenburg jest twórcą i legendą popartu na równi z Andym Warholem, Royem
Lichtensteinem, Tomem Wesselmannem. Słynie z gigantycznych rzeźb stojących
w miastach Europy, Ameryki i Azji. Monumenty te przedstawiają prozaiczne
przedmioty, takie jak scyzoryk, pędzel czy klamerka.
Niezbyt wyszukaną formą charakteryzuje się pomnik czereśni (ryc. 60) z argentyńskiego Los Antiguos. W styczniu każdego roku w tym niewielkim miasteczku położonym na pograniczu argentyńsko-chilijskim odbywa się Krajowy
Festiwal Czereśniowy, co jest okazją do towarzyskich spotkań i zabawy.
WIŚNIE I CZEREŚNIE W LITERATURZE

W literaturze polskiej wiśnia pojawia się po raz pierwszy już w odrodzeniu.
Żywot człowieka poczciwego (1568) Mikołaja Reja jest przykładem renesansowej
twórczości parenetycznej, zawiera wyidealizowany obraz życia szlachcica-ziemianina, który można traktować jako swoisty podręcznik dla „szlacheckich synów”.
W jednym z rozdziałów Rej poucza: „Nuż gdy przyjdzie ono gorące lato, azaż nie
rozkosz, gdy ono wszystko, coś na wiosnę robił, kopal, nadobnieć doźrzeje a poroście? Anoć niosą jabłuszka, gruszeczki, wisneczki, śliweczki z pirwszego szczepienia twego; więc z ogródków ogóreczki, maluneczki, ogrodne ony ine rozkoszy”.
Wielu szlachciców posiadało drzewa wiśniowe w sadzie, było to w dobrym tonie.
Sam Rej u schyłku swojego życia miał siedemnaście wsi, zajmował się uprawą roli
i ponoć znał się na tym jak mało kto. Uprawa roli, dbałość o drzewa owocowe,
w tym wiśnie, miała stanowić antidotum na smutki i zmartwienia – zgodnie ze
stoicką zasadą mówiącą o tym, że człowiek powinien szukać ukojenia w naturze.
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Mniej więcej w tym samym czasie największy dramatopisarz wszech czasów, William Szekspir wykorzystał motyw wiśni w Śnie nocy letniej. Zakochana
w Demetriuszu Helena zostaje przez niego porównana do tego owocu, szczególnie jej usta przypominają mężczyźnie dojrzałą wisienkę. Ta konwencjonalna paralela, jak zobaczymy w późniejszych tekstach literackich, pojawia się stosunkowo często i stanowi swoiste wyznanie miłosne bądź dowód erotycznej fascynacji.
W innej funkcji motyw ten pojawia się w wypowiedzi Heleny, która zwraca się
do swojej przyjaciółki Hermii tymi słowami:
Rosłyśmy razem jak podwójna wiśnia,
Pozornie tylko na dwie rozdzielona,
Lecz jedna zawsze pomimo rozdziału;
Na jednym szczepie dwie piękne jagody.

Monolog Heleny przypomina nieco starożytny mit o człowieku jako połówce
całości. Szekspir znał Ucztę Platona, w której wyłożono ową opowieść o istotach
mitycznych, będących pierwotnie mężczyznami, kobietami lub hermafrodytami.
Rozdzielone brutalnie przez Zeusa stały się słabe i odtąd szukały swojej drugiej
połówki, aby zespolić się z nią w doskonałej formie. Tak zdaje się postrzegać
swoją relację z Hermią Helena – „podwójna wiśnia” symbolizuje tu całkowite
porozumienie dusz, przyjaźń i duchową więź. W Komedii omyłek Szekspira Dromio z Syrakuzy mówi:
Niektóre diabły proszą jedynie o kawałek paznokcia,
o słomkę, włos, kroplę krwi, szpilkę, orzeszek, pestkę czereśni;
lecz ona, bardziej łakoma, pragnie wziąć łańcuch.

Tyle renesans. A barok? W gorzkiej komedii charakterów Moliera Świętoszek motyw wiśni pojawia się w wypowiedzi Doryny. Kiedy pan domu Orgon
wraca do swojej posiadłości i pyta o zdrowie tytułowego „świętoszka”, służąca
odpowiada mu z sarkazmem: „Tartuf? Świetnie się ma. Zdrów i tłusty / rumiany, czerstwej cery, z wiśniowymi usty. Wiśniowe usta mają podkreślać nie tylko zdrowie, ale również lubieżność i hipokryzję Tartuffe’a (Tartufa), oszusta.
Pan domu do tego stopnia zafascynował się udawaną religijnością obłudnika,
że przepisał na niego swój majątek oraz czynił plany oddania mu ręki swojej
ukochanej córki.
W wieku XIX w epopei narodowej Pan Tadeusz Adama Mickiewicza motyw
wiśni pojawia się kilkakrotnie. W księdze pierwszej (Gospodarstwo), kiedy tytułowy bohater wraca do rodzinnego Soplicowa ze studiów w Wilnie, dostrzega młodą dziewczynę, która ma „białą twarz, usta kraśne jak wiśnie bliźnięta”.
To Zosia. Jej wiśniowe usta służą idealizacji urody bohaterki, podkreślają witalność, młodość i wigor dziewczyny. Na uwagę zasługuje jej strój. Nie lubi ona
nosić modnych ubiorów, jak Telimena, wybiera „ubranie prostacze”: długą, białą
spódnicę, zieloną suknię i zielony gorset z wstążeczkami. Najciekawsze są jednak
ozdoby, a mianowicie:
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Zauszniczki wyrżnięte sztucznie z pestek wiszni,
Których się wyrobieniem Sak Dobrzyński pyszni
(Były tam dwa serduszka z grotem i płomykiem
Dane dla Zosi, gdy Sak był jej zalotnikiem).

„Zauszniczki” (zdrobnienie od „zauszniki”) to ozdoby noszone na uchu.
Wykonane z pestek wiśni przez szlachcica zaściankowego, Saka Dobrzyńskiego,
miały kształt maleńkich serduszek. Sak kochał się w Zosi, ozdoby miały być zatem dowodem jego miłości. Zarówno w Dobrzyniu, jak i w Soplicowie drzewa
wiśniowe zdobiły szlacheckie sady i ogrody. W trzeciej księdze Pana Tadeusza
(Umizgi) hrabia Horeszko odwiedza sad w Soplicowie. Jest to miejsce harmonijne, uporządkowane i sielankowe:
W tej części sadu rosły tu i ówdzie wiśnie,
Śród nich zboże w gatunkach zmieszanych umyślnie:
Pszenica, kukuruza, bób, jęczmień wąsaty,
Proso, groszek, a nawet krzewiny i kwiaty.

W twórczości Juliusza Słowackiego motywy wiśni i czereśni pojawiają się stosunkowo często. Poeta używa staropolskich form: „wisznie”, „czeresznie”. W listach wieszcza pisanych do kraju z emigracyjnych peregrynacji drzewo czereśniowe przywodzi na myśl rodzinne strony Słowackiego, do których tak tęsknił:
„Lepiej więc żyć w małym swoim sadzie, gdzie wszystkie gruszki na drzewie są
zliczone, wszystkie czeresznie siatkami wspólnej pieczy okryte. Smutniej może
– ale lepiej” (Listy). Poeta urodził się w Krzemieńcu (dzisiejsza Ukraina), tam
również została pochowana jego matka, Salomea. Polski cmentarz (tzw. cmentarz tunicki) jest pełen drzew do dziś. Tam właśnie chciał być pochowany Juliusz
Słowacki. W liście pisał tak: „spać będę może kiedyś cicho na cmentarzu krzemienieckim – pod cieniem tej czereszeńki, która ocieni grób Babuni… O, gdyby
tak było!...” (Listy). Melancholijno-egzystencjalne konotacje ma również użycie
motywu wiśni w poemacie W Szwajcarii: „I wiele wiszeń naokoło rosło / Ile słowików na wiszniach się niosło” – pisze Słowacki. Z kolei w poemacie Beniowski spotykamy konwencjonalne porównanie ust do wiśni: „usta były świeże…
miłe… młode, Jako dwie wisznie, co się zdają smaczne”.
W Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza spotykamy natomiast opis idyllicznego, przepięknego krajobrazu ukraińskiego. Jak się okazuje, widok ów tworzą przede wszystkim karłowate drzewa wiśniowe. Bohaterów zachwyca biel i zapach kwiatów. Zgodnie z duchem epoki (pozytywizm) owoce wiśniowe stanowią
głównie wartość utylitarną, praktyczną: są pożywieniem zwierząt i ludzi:
Brzegi za Krzemieńczugiem stały się niższe i otwarte. – Patrz no jegomość! – wykrzyknął nagle Rzędzian – dyć to niby to słońce piecze, a śnieg leży na polach. Skrzetuski spojrzał: istotnie, jak okiem sięgnał, jakiś biały pokład błyszczał w promieniach
słońca po obu stronach rzeki. – Hej, starszy! a co to się tam bieli? – spytał retmana. – Wiszni, pane! – odpowiedział starszy. Były to istotnie lasy wiśniowe złożone
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z karłowatych drzew, którymi oba brzegi szeroko były za ujściem Pszoły porośnięte.
Owoc ich, słodki i wielki, dostarczał jesienią pożywienia ptactwu, zwierzętom i ludziom zbłąkanym w pustyni, a zarazem stanowił przedmiot handlu, który wożono
bajdakami aż do Kijowa i dalej. Teraz lasy osypane były kwieciem. Gdy zbliżyli się
do brzegu, by ludziom wiosłującym dać wypoczynek, namiestnik z Rzędzianem wysiedli chcąc się bliżej owym gajom przypatrzyć. Ogarnął ich tak upajający zapach, iż
zaledwie mogli oddychać. Mnóstwo płatków leżało już na ziemi. Miejscami drzewka
stanowiły gąszcz nieprzenikniony.

Wiśni nie może zbraknąć również u Bohatyrowiczów, założycieli nadniemeńskiej osady, bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem:
Gdzieniegdzie te wysmukłe i z widoczną starannością piastowane plonki osypane już
były zawiązkami owoców, a tu i ówdzie pomiędzy nimi stare wiśnie stały, całe w potopie czerwonych jagód […] Promienie słońca, które pochylało się już do zachodu,
igrały po trawie i w gałęziach rozżarzały barwy kwiatów, a wiśnie w wielkie rubiny
zamieniały.

Bohatyrowiczowie słyną z zaradności, doskonałej umiejętności gospodarzenia. Potrafili wyhodować dorodne i doskonałe owoce wiśni, zajadają się nimi
okoliczni mieszkańcy, w tym także Justyna, natomiast Antolka z Elżunią przygotowują smaczne pierogi z wiśniami, ich popisowe danie. Sady wiśniowe są w Nad
Niemnem miejscem idealnym, sielankowym:
W wiśniowych gajach dziewczęta podskakiwały ku okrytym jagodami gałęziom,
a w pobliży tych miejsc cienistych niejeden pług zatrzymywał się na chwilę i niejedna kosa z brzękiem wikłała się wśród gałęzi, gdy jej właściciel pochylał głowę – nie
wiadomo, czy ku zerwanej wiśni, czy ku uchu dziewczyny rumieniącemu się pod
wetkniętą we włosy nagietką.

Zagroda Bohatyrowiczów z wiśniowym gajem to miejsce idylliczne. Bogactwo owoców zapewnia pożywienie dla uprawiających ziemię, natomiast gęste
drzewa udzielają im schronienia przed upałami. W świecie Orzeszkowej, zgodnie z pozytywistycznymi tendencjami, natura jest nie tylko estetyczna, ale przede
wszystkim pożyteczna – służy człowiekowi. Co więcej, sad jest miejscem flirtu,
zabawy i scen miłosnych.
Motyw wiśni pojawia się również w twórczości pozytywisty i mistrza realizmu, Bolesława Prusa. Bohater Lalki, Mraczewski, subiekt w sklepie Stanisława
Wokulskiego, „już stał przy pannie Izabeli, zarumieniony jak wiśnia, pachnący
jak kadzielnica, z pochyloną głową, jak kita wodnej trzciny”. Z kolei Madzia,
główna bohaterka powieści społeczno-obyczajowej Prusa z 2 połowy XIX wieku,
Emancypantki, czerwieniła się „jak najczerwieńsza wiśnia”. Pochodząca z prowincji Magdalena Brzeska zatrudnia się jako nauczycielka na pensji pani Latter
i tam rozgrywa się następująca scena:
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– Właśnie, że uczyłby mnie darmo – odparła obrażona Linka – bo ja mam poczucie
natury...
– O, tak!... Kiedy ci zadał do wymalowania koszyk wiśni, to wiśnie zjadłaś, liście wysypałaś za okno, a potem rozchorowałaś się na głowę...
– Dzieci!... ach Boże!... – uspakajała je Madzia.

Inny bohater Emancypantek, profesor Dębicki, jest propagatorem idei pozytywistycznych (praca organiczna, praca u podstaw). Uważa, że każdy człowiek
powinien pracować i być użyteczny dla społeczeństwa, w którym żyje. Pod wpływem Dębickiego pozostaje Ada Solska, która zaczyna interesować się sztukami
przyrodniczymi. W rozmowie z nią profesor mówi:
Powiedz: czy cały szereg tych procesów nie jest podobny do odżywiania się zwierząt i roślin? I czy twoja cukrownia nie przypomni ci – na przykład – wiśniowego
drzewa, które wchłania kwas, węglany, tlen, wodę, amoniak, sole wapienne, przerabia
je, rozprowadza po różnych zakątkach swego organizmu i w rezultacie wyrzuca na
powierzchnię kory – klej wiśniowy poszukiwany przez dzieci. – Jadłam to – szepnęła
Madzia. – I ja... – dodała Ada.

Dębicki powołuje się na modny w pozytywizmie organicyzm – porównanie
społeczeństwa do jednego wielkiego organizmu składającego się z poszczególnych organów: aby organizm mógł poprawnie funkcjonować, wszystkie organy
muszą być zdrowe. Drzewko wiśniowe służy profesorowi jako przykład do udowodnienia słuszności swojej racji. Dębicki wspomina też o popularnym wśród
dzieci „kleju wiśniowym”.
Motyw wiśni i czereśni występuje również w pomniejszych utworach pozytywistycznych – nowelach i opowiadaniach. Bohater Marii Konopnickiej, „stary
Mendel kręci głową smokcząc mały, silnie wygięty wiśniowy cybuszek” – ma zatem fajkę wykonaną z drzewa wiśniowego. Z kolei z Janka muzykanta Henryka
Sienkiewicza dowiadujemy się, że drzewo czereśniowe było atrybutem wiejskich
gospodarstw, nawet tych najbiedniejszych: „Jaskółki świergotały w czereśni, co
rosła pod przyzbą; promień słońca wchodził przez szybę i oblewał jasnością złotą, rozczochraną główkę dziecka i twarz, w której nie zostało kropli krwi”.
Jednym z najsłynniejszych dramatów wszech czasów jest napisany w 1903
roku Wiśniowy sad Antoniego Czechowa. Tematyką utworu jest rozpad dawnych
gniazd szlacheckich i degeneracja ziemiaństwa. Główna bohaterka to wdowa Raniewska, która po miłosnych, dramatycznych perypetiach wraca do rodzinnego
majątku, gdzie mieszka jej brat Gajew. Kobieta dowiaduje się, że posiadłość jest
zadłużona i ma zostać zlicytowana. Zapowiedzią nieszczęścia są towarzyszące
powrotowi Raniewskiej anomalie pogodowe, o których wspomina Jepichodow:
„Dzisiaj przymrozek, trzy stopnie niżej zera, a drzewa wiśniowe całe w kwieciu. Nie mogę zaaprobować naszego klimatu”. Powrót Raniewskiej do rodzinnego domu wiąże się z przywoływaniem wspomnień z dawnych, szczęśliwych
czasów. Ich centrum stanowi tytułowy wiśniowy sad – niegdyś miejsce idylliczne
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i symbol bogactwa ziemiańskiej szlachty, dziś – zaniedbane, zapomniane i świadczące o moralnym i materialnym upadku rodziny:
Firs:
Za dawnych czasów, jakie czterdzieści, pięćdziesiąt lat temu, wiśnie suszono, kwaszono, marynowano, smażono z wiśni konfitury, więc bywało, że... […] Bywało, że suszone wiśnie całymi wozami wysyłano do Moskwy i Charkowa. Co było pieniędzy!...
A suszone wiśnie były wtedy miękkie, soczyste, słodkie, pachnące... Znano wtedy
sekret...
Raniewska:
A teraz gdzie ten sekret się podział?
Firs:
Zapomnieli, nikt nie pamięta.

Nie pamięta nawet Ania, córka Raniewskiej. Dziewczyna mówi: „Co pan ze
mną zrobił, Pietia, czemu ja już nie lubię wiśniowego sadu tak jak dawniej. Kochałam go tak czule, myślałam, że na całej ziemi nie ma miejsca piękniejszego niż
nasz sad”. Jej przywiązanie do ziemi i rodzinnej tradycji jest już znikome. Okazuje się, że jedynym sposobem na spłacenie długów jest rozparcelowanie starego
wiśniowego sadu – i sprzedanie go letnikom na działki:
Łopachin:
Tylko, rzecz jasna, trzeba uporządkować, wysprzątać... na przykład, powiedzmy, zburzyć wszystkie stare budynki, no i ten oto dom, który już jest do niczego, wyrąbać
stary wiśniowy sad...
Raniewska:
Wyrąbać? Mój drogi, proszę wybaczyć, ale pan nic nie rozumie. Jeżeli w całej guberni
jest coś ciekawego, ba, nadzwyczajnego, to właśnie tylko nasz wiśniowy sad.
Łopachin:
Nadzwyczajne w tym sadzie jest jedynie to, że jest bardzo duży. Wiśnie rodzą raz na
dwa lata, a i wtedy nie wiadomo, co z tym robić – nikt nie kupuje.

Raniewska nie zgadza się na sprzedanie majątku. Mówi: „Przecież ja się tutaj
urodziłam, tutaj mieszkali moi rodzice, mój dziad, ja ten dom kocham, bez sadu
wiśniowego nie rozumiem życia, jeżeli już koniecznie trzeba sprzedać, sprzedajcież i mnie razem z sadem...” A jednak posiadłość zostanie zlicytowana, sad natomiast – zniszczony. Nowym właścicielem zostaje Łopachin, syn pańszczyźnianego chłopa. Utwór kończy się, kiedy wszyscy opuszczają majątek. Słychać siekiery
rąbiące w wiśniowe drzewa.
Z kolei wiśniowe przetwory pojawiają się w powieści Gustawa Flauberta Pani
Bovary. Mąż tytułowej bohaterki popija „grog zakrapiany wiśniakiem”, która to
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mieszanka „nie znana reszcie towarzystwa wzmogła jeszcze szacunek dla jego
osoby”. Sama Emma zajada się wiśniami z bitą śmietaną, jej małżonek natomiast,
z zawodu lekarz, w swoim ogrodzie miał „wspaniałe wiśnie. A właśnie w Vaubeyssard wiśnie były nieszczególne; poproszono więc pana Bovary o kilka szczepów;
markiz czuł się w obowiązku podziękować mu za nie osobiście; zobaczył wówczas Emmę i zauważył, że ma zgrabną figurkę i nie kłania się po wiejsku”.
W literaturze młodopolskiej motyw wiśni tworzy przede wszystkim kraj
obraz polskiej wsi. W sonetach Z chałupy Jana Kasprowicza czytamy: „Chaty
rzędem na piaszczystych wzgórkach / Za chatami krępy sad wiśniowy”. Podobnie dzieje się w Chłopach Władysława Reymonta. W tej podzielonej na cztery
tomy odpowiadające czterem porom roku epopei polskiej wsi motyw wiśni pełni różnorakie funkcje. Jedną z nich jest określanie czasu powieści. Porę roku
sygnalizują bowiem kwiaty wiśni, np. „z wiśni posypał się ostatni kwiat i kiej
śnieg trząsł się na ziemię; kiej łzy na wody stawu padał oraz kolebały się sady
pełne już czerwieniejących wiśni”. Porównania kwiatów służące do określenia
pór roku pojawiają się nawet wtedy, kiedy w Lipcach nadchodzi zima i wieś
zasypuje gęsty śnieg: „roztopiła się wieś cała i wsiąknęła w tę białość cudną,
w ten oślepiający tuman, a w końcu nie było już dla oczów nic widne, prócz tych
strug śnieżystego pyłu, spływającego tak cicho, tak równo, tak słodko, kiej te wiśniowe okwiaty w noc miesięczną”. Dodać należy, że najpiękniejsza dziewczyna
w Lipcach, Jagna, bardzo lubiła wiśniowe kwiaty. Opisując jej urodę, Reymont
stosuje synestezję, aby pokazać nie tylko piękno dziewczęcych ust, ale także
ich… smak: Jagna miała bowiem „rozchylone, wiśniowe wargi, białe zęby grały
w wiśniowych wargach”. Porównania młodych chłopek do wiśni uważał Reymont za bardzo obrazowe i często je stosował: „Dzieuchy spłonione kiej wiśnie,
sczerwieniwszy się kiej wiśnia”. Co więcej, motyw wiśni służy w powieści także
przekazaniu mądrości ludowych i wiejskiej mentalności:
Juści, sady wisiały nad ziemią kiej ta chmura zieloności, że ino kominy z niej bielały
i dachy się wynosiły. […]
– Tęgie pąki wzbierają na wiśniach, ino patrzeć kwiatu.
– By mróz nie zwarzył, to owocu będzie galanto.
– Powiadają, że kiedy chleb nie zrodzi, sad dogodzi!

Na uwagę zasługuje dłuższy fragment Chłopów, w którym spotykamy ludową
wróżbę z gałązki wiśni:
A w domu gwarniej jeszcze było i weselej niźli przódzi. Nastka Gołębianka przyleciała i gziły się z Józką, aż na drodze było słychać.
– Wiecie, a to moja rózga zakwitła! – krzyknęła do chodzącej Jagny.
– Jaka rózga?
– A tom ją ucięła w Jędrzejki, zasadziłam w piasek, trzymałam na piecu i zakwitła!
Zaglądałam wczoraj, nie było jeszcze ani jednego kwiatuszka, a przez noc całkiem
zakwitnęła, patrzcie!
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Przyniosła ostrożnie garnczek wypełniony piaskiem, w którym tkwiła spora gałęź
wiśniowa, obsypana delikatnym kwiatem.
– Trześnia, kwiatuszki różowe i pachnące! – szepnął Witek poważnie.
– A prawda, trześnia!
Obstąpili dokoła i z dziwną radością a podziwem poglądali na okwieconą, woniejącą
gałęź, na to weszła Jagustynka, ale dzisiaj była już po dawnemu dufna w siebie, wrzaskliwa, harda i bacząca, aby ino dogryźć komu, a dobrze.
– Zakwitła rózga, prawda, ale nie la ciebie, Józia, tobie jeszcze rzemień potrzebny abo
i co twardsze! – rzekła zaraz na wstępie.
– A la mnie zakwitła, samam w noc Jędrzejkową ucieła, samam...
– Młódka jeszcze jesteś, to pewnie la Nastki ślub wróży! – tłumaczyła Jaguś.
– W garnczek wsadzałyśmy razem, ale sama ucinałam, to la mnie zakwitła!... –
wrzeszczała i aż na płacz się jej zbierało, że nie przytwierdzają.

Noworoczna wróżba miała przepowiadać miłość i zamążpójście. Przed Andrzejkami młode kobiety udawały się do miejscowych sadów, tam zrywały gałązki wiśni, zanosiły je do domów i dbały o nie. Jeśli 1 stycznia znajdowały wiśnię
zakwitłą, oznaczało to, że wyjdą za mąż w nowym roku. Ziółkowska (1993)
pisała, że „gałązka wiśni, ucięta w wigilię świętego Andrzeja i włożona do dzbana
z wodą, rozwijała się niezawodnie na Boże Narodzenie i wróżyła pannie dorodnego kawalera albo – niekiedy – wdowca – gdy obok kwiatów rozwinęła listki”.
Odpowiednikiem tej tradycji była wróżba dla młodych mężczyzn – ci jednak
musieli zerwać gałązkę w tzw. Katarzynki (męski odpowiednik Andrzejek, noc
z 24 na 25 listopada). W Chłopach w ten sposób wróży sobie Józka Borynianka,
najmłodsza córka Macieja, najbogatszego gospodarza. Zwyczaj Katarzynek jest
także tematem lirycznego utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – Gałązka wiśni:
Gdy ci się kiedyś przyśni
na przykład gałązka wiśni,
to wiedz,
że to znaczy szczęście –
bo wiśnia we śnie znaczy,
że koniec twej rozpaczy
i że będziesz szczęśliwy
coraz częściej.
Katarzyna miała wiele niepowodzeń,
próbowała tak i tak,
ale życie uciekało od niej co dzień –
Katarzyno, to zły znak.
Siostra miała chłopca z mandoliną,
z mandoliną, z piosenką –
do Katarzyny każdy mówił „Katarzyno”,
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nigdy „Kasiu”, „Kasieńko”.
Ale wiedz, że są cuda na świecie,
nie zrozumiesz tego głową:
w imieniny Katarzynie w sekrecie
przysłał ktoś gałązkę wiśniową.
Uśmiechnęła się w mieszkaniu samotnym,
jakby ktoś ją przytulał,
i wstawiła do wazonu pod oknem
tę gałązkę, biedula.
Gdy ci się kiedyś przyśni
na przykład gałązka wiśni,
to wiedz,
że to znaczy szczęście –
bo wiśnia we śnie znaczy,
że koniec twej rozpaczy
i że będziesz szczęśliwy
coraz częściej.
No i patrz, kiedy Gwiazdka przyszła,
Katarzyna widzi zdumiona,
że gałązka wiśniowa rozkwitła,
jak różdżka Aarona.
I rozkwitły czyjeś oczy nad Katarzyną,
nad Kasią, Kasieńką,
przyszedł do niej chłopiec z mandoliną
i z małą piosenką:
Gdy ci się kiedyś przyśni
na przykład gałązka wiśni,
to wiedz,
że to znaczy szczęście –
bo wiśnia we śnie znaczy,
że koniec twej rozpaczy
i że będziesz szczęśliwy
coraz częściej.

Motywy wiśni występują również w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Woland, bohater Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa, kusi tytułowego bohatera pięknem wiśniowych drzew: „czyż nie chcesz we dnie przechadzać się ze swoją przyjaciółką pod drzewami wiśni, które właśnie zaczynają
okrywać się kwiatem, a wieczorami słuchać muzyki Schuberta? Czyż nie będzie
ci miło pisać gęsim piórem przy świecach?” Z drzewa wiśniowego wykonane są
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zarówno łóżka w słynnym sanatorium w Davos, miejscu akcji Czarodziejskiej
góry Thomasa Manna, jak i meble Niechciców, bohaterów powieści Marii Dąbrowskiej Noce i dnie. W tym drugim utworze wiśnie i czereśnie pojawiają się
często – między innymi jako przysmak Bogumiła, Barbary i ich dzieci: „Nad czereśniowymi pestkami, zostawionymi na talerzykach, rozlegało się zażyłe brzęczenie much”. Specjalnością kuchni serbinowskiej są na przykład pączki z wiśniami: „Przysiadły na ziemi nad koszykiem wydzielającym swoistą woń cukru,
wiśniowych konfitur i ciasta smażonego na smalcu, topiąc zęby w chrupiącej,
brunatnej skórce i puszystym cieście pączków”. Z kolei w Przedwiośniu Stefana
Żeromskiego motyw czereśni służy porównaniu do tych owoców ust niedawno
zmarłej dziewczyny, zakochanej w głównym bohaterze Cezarym Baryce i otrutej przez swoją rywalkę, Wandę Okrzyńską: „Wszakże to tutaj odkopano z boku
ziemię, otwarto ceglaną ściankę i wsunięto w czarną czeluść zgnilizny Karusię
uśmiechniętą i wesołą, która miała usta słodsze ponad czereśnie i maliny”.
W twórczości Skamandrytów motyw wiśni i czereśni pojawia się kilkakrotnie. W utworze Jarosława Iwaszkiewicza Lato 1932 zapach dojrzałych owoców
posiada magiczną moc, zapobiega bowiem pesymizmowi, nieszczęściu i złu:
Gdy nagle zimno przez powietrze
Przejdzie, jak oddech wiecznej nocy,
Zapach kwitnących wiśni zetrze
Wszystko, co źródłem jest niemocy.

W jednym z opowiadań Iwaszkiewicza, Brzezina, wiśniowy sad tworzy fatalistyczny, przygnębiający nastrój. Akcja utworu osadzona jest w latach 20. XX
wieku w niewielkiej leśniczówce. Śmierć, odchodzenie i przemijanie – to główne tematy tego pesymistycznego opowiadania. Drzewa wiśniowe, pokazywane
w zazwyczaj pozytywnej funkcji, w Brzezinie świadczą o ubóstwie, melancholii,
skazaniu bohaterów na wieczną samotność i śmiertelność: „Rzeczywiście był tam
rów, a za rowem ciągnęły się malutkie poletka, za poletkami w gąszczu wiśniowych drzew stała zapadnięta chatka starej Maryjki, z której nie widać było nawet
komina sponad drzewek”. Inaczej pokazuje ten motyw Julian Tuwim, czołowy
twórca grupy Skamandra:
Rwałem dziś rano czereśnie
Ciemno-czerwone czereśnie
W ogrodzie było ćwierkliwie
Słonecznie, rośnie i wcześnie...
Gałęzie, jak opryskane
Dojrzałą wiśni jagodą,
Zwieszały się omdlewając,
Nad stawu odniebną wodą.
Zwieszały się, omdlewając
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I myślą tonęły w stawie,
A plamki słońca migały
Na lśniącej, soczystej trawie.

Ton wiersza Juliana Tuwima jest jasny, optymistyczny, zawiera witalizm i afirmację życia. Typowe dla poety neologizmy („ćwierkliwie”, „odniebną”, „rośnie”
w funkcji przysłówka) korespondują z personifikacją: to właśnie drzewo wiśniowe zostało tu uosobione – wiśnię ukazuje Tuwim jako omdlewającą damę pogrążoną w melancholijnej pozie. Powtórzenie „zwieszały się, omdlewając” jest
sugestywne, działa na wyobraźnię: drzewo pozostaje smukłe i bogate w owoce,
podkreśla piękno życia.
Personifikacja wiśni występuje także w wierszu innego poety międzywojnia,
Bolesława Leśmiana. Utwór Wiśnia cechuje się baśniową fantastyką i sensualizmem, w formie natomiast przypomina ludową balladę:
Rosła wiśnia w królewskim ogrodzie,
Król ją ujrzał o słońca zachodzie,
Ujrzał tajnym zapłonioną żarem,
I obłąkał swe zmysły jej czarem.
Ach, nie po to się czerwienię,
Żeby gasić twe pragnienie!

W wierszu król zakochuje się w wiśni ze swojego ogrodu. Wychwala jej doskonałość, zmysłowość, piękno. Składa wiśni obietnicę wierności. Nie wie jednak, że drzewo ma moc magiczną, jak z baśni: władca staje się obłąkany na punkcie wiśni, chciałby czcić ją na wieki. Miłość do drzewa ma jednak fatalny skutek,
bo – jak zwykle u Leśmiana – Eros łączy się z Tanatosem, miłość ze śmiercią.
Wiśnia wysysa z króla soki życia – drzewo staje się żywe, człowiek natomiast
popada w niebyt, nicość.
I śpiewały te usta do wiśni:
„Brak nam oczu. Cóż ślepcom się przyśni?
Lecz cokolwiek nam sądzono w niebie,
Nie przestaniem należeć do ciebie!”
Ach, nie po to się czerwienię,
Żeby gasić twe pragnienie!
Tędy właśnie szły dziewczęta młode,
Podziwiały ust wiernych urodę:
„Usta, usta rozwarte do picia,
Jaki smutek stał się wam za życia?”
Ach, nie po to się czerwienię,
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Żeby gasić twe pragnienie!
„Mogłybyście niejednej dziewczynie
Dać to szczęście, bez którego ginie!
Jakaż niemoc tak strasznie was więzi
Do tej wiśni, co trwa na gałęzi?”
Ach, nie po to się czerwienię,
Żeby gasić twe pragnienie!

W poetyckiej filozofii Bolesława Leśmiana świat natury (w jego wierszu symbolizowany właśnie przez drzewo wiśniowe) pokonuje człowieka. Refren „Ach,
nie po to się czerwienię / Żeby gasić twe pragnienie!” wypowiada upersonifikowane drzewo wiśniowe i jest w tym wykrzyknieniu przekonanie o wyższości natury
nad człowiekiem. Przyroda nie służy człowiekowi – u Leśmiana jest na odwrót. To
człowiek – przewrotnie – staje się „pokarmem” dla przyrody. Istota ludzka okazuje się nietrwała, przemijająca. Natura zaś – niepokonana, ekspansywna, groźna
i zawłaszczająca. Już Sandauer (1981) pisał, że „Leśmian umieszcza się świadomie w dziedzinie naturae naturantis, czyli twórczych potęg przyrody”.
Ze względu na swoją barwę wiśnia często kojarzona jest z miłością. Tak też
dzieje się w wierszu Stanisława Balińskiego Wiśnie. Wiśniowe drzewo jest w tym
wierszu świadkiem miłości od pierwszego wejrzenia, uczucia dojrzałego (niczym
owoc – zdaje się mówić poeta), a także zakończenia relacji i rozstania kochanków:
Kiedy u nas na Litwie
Pierwsza wiśnia zakwitnie,
Pierwsza wiśnia jak płatek marzenia,
Spotykamy się z sobą,
Ze mną ty, a ja z tobą,
Zakochani z pierwszego wejrzenia.
Kiedy potem na drzewach
Pierwsza wiśnia dojrzewa,
Pierwsza wiśnia czerwona i wonna,
To mówimy do siebie,
Do mnie ty, ja do ciebie,
Że ta miłość już będzie dozgonna.
A gdy wreszcie w ogrodzie
Pora wiśni przechodzi,
Razem z nią pryska miłość kapryśnie,
Więc żegnamy się z sobą,
Ze mną ty, a ja z tobą,
A na drogę weź koszyk. To — wiśnie.
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W dwudziestoleciu międzywojennym rozwija się muzyka popularna i film,
opatentowano metodę zapisu dźwięku, modne stały się płyty i piosenki, a także
kabaret i rewia. To właśnie z rewii Wyścigi ministrów pochodzi piosenka Walerego Jastrzębca-Rudnickiego (słowa) i Zygmunta Białostockiego (muzyka) –
Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie (ryc. 62). Śpiewał ją Emeryk Młynarski,
choć spopularyzował jeden z najpopularniejszych śpiewaków tej epoki, Tadeusz
Faliszewski:
Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie
Potem przyjdzie mróz
I szczęście pryśnie
Pustka w sercu
W duszy mrok
I tak do końca za rokiem rok
Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie
Póki jeszcze czas
Niech szczęście błyśnie
Chwycić szczęście co masz sił
Kochać żyć na jawie śnić
Ten sen co się w dzieciństwie śnił.

W literaturze współczesnej motyw wiśni/czereśni występuje w różnorodnych funkcjach. W Lolicie Nabokova barwa wiśniowa symbolizuje pożądanie:
„Knykciami dotykałem dżinsów dziewczynki. Była boso; na paznokciach stóp
miała resztki wiśniowego lakieru, a na wielkim palcu kawałek plastra”. W powieści Haruki Murakamiego Nowergian mood drzewa wiśniowe tworzą swoistą
klamrę kompozycyjną: pojawiają się zarówno na początku, jak i na końcu utworu. Z początku podkreślają młodość bohaterów-studentów, symbolizują piękno
i odrodzenie. A jednak gdy tajemnicza dziewczyna, Naoko, zaczyna chorować
na depresję spowodowaną między innymi samobójstwem przyjaciela, zakochany
w niej Toru zmienia sposób postrzegania tych na pozór pięknych drzew: „Robiło
się późno i wkrótce ogród spowiła granatowa ciemność zmierzchu, lecz ja ciągle
wpatrywałem się w kwiaty wiśni. W wiosennym mroku wyglądały jak gnijące
ciało wyzierające spod spękanej skóry. Ogród wypełniał spękany fetor rozkładającego się mięsa. Pomyślałem o ciele Naoko. Jej piękne ciało leżało w ciemności,
a na skórze zaczęły się pojawiać niezliczone kiełki, drobne zielone kiełki, drżące
na wietrze, który pojawił się nie wiadomo skąd. Dlaczego takie piękne ciało musi
chorować, myślałem”. Motyw ten zmienia swoje znaczenie w toku powieści, wiśnia nabiera symboliki o zabarwieniu pejoratywnym. Owoce kojarzą się Toru
z popękanym, gnijącym i chorym ciałem jego dziewczyny. Murakami w sposób
naturalistyczny zwraca uwagę na brzydotę gnijących owoców i odwraca znaczenie tego motywu: młodość staje się starością, życie – śmiercią.
W powieści Isabel Allende Dom duchów wiśnie i czereśnie pojawiają się z kolei w znaczeniu kulinarnym i dekoracyjnym. Bohaterowie jadają deser złożony
z bitej śmietany udekorowany „cudowną mrożoną wiśnią”. Jedna z bohaterek,
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Alba, aby podbić serce swojego wybranka, Pedra Trzeciego, nosi „białe rękawiczki, czarne lakierki i słomkowy kapelusz ze sztucznymi czereśniami”. Czereśnia
jest zatem symbolem kobiecości, kobiecej urody.
Zupełnie inaczej dzieje się w powieści Jeanette Winterson Płeć wiśni (ryc. 63).
Chudoba (2011) pisze o autorce: „Płeć nie jest dla niej ciężarem. Bycie człowiekiem jest tak złożone, że zawężanie się do jednej tylko płci staje się jej zadaniem
nie do wytrzymania”. Głównymi bohaterami powieści Winterson są Jordan, który odkrywa świat płci przeciwnej, przebierając się za kobiety, oraz jego matka
zwana Psiarą, która ma w sobie więcej cech tradycyjnie przypisywanych mężczyznom aniżeli kobietom: jest duża, silna, odważna, budzi wśród ludzi strach. Winterson pokazuje, że płeć (gender) to pojęcie względne, umowne. We fragmencie
powieści czytamy:
Tradescanta ceniono w Anglii za jego doświadczenia z wiśnią i właśnie doskonaliłem
sztukę szczepienia, zastanawiając się przy okazji, czy jest to metoda, którą mógłbym
zastosować wobec siebie samego. Moja matka, zobaczywszy, jak cierpliwie próbuję
skrzyżować odmianę czarnej wiśni z Polstead z odmianą Morello, zawołała najpierw:
– Mógłbyś równie dobrze próbować zespolić się ze mną, przyszywając się biodrem
do mojego biodra. – A potem dodała: – Jakiej płci jest to monstrum, które hodujesz?
Próbowałem jej wytłumaczyć, że wisienka pozostanie rodzaju żeńskiego, choć nie
wyrosła z nasienia, ale matka powiedziała, że takie dziwactwa nie mają płci i nawet
same dla siebie pozostają zagadką.

Prawdopodobnie mowa tu o czarnej wiśni (P. cerasus var. austera), niskopiennej odmianie o małych, bardzo ciemnych owocach i mocno barwiącym miąższu,
a także o tak zwanej ‘Łutówce’ (ang. English Morello, niem. Schatternmorelle),
która jest odmianą uprawną bardzo starego, aczkolwiek nieznanego, pochodzenia, powszechnie uprawianą w Polsce. Istotniejsza jest jednak wymowa Płci wiśni: Winterson sugeruje, że człowiek, podobnie jak wiśnia, posiada jedynie płeć
umowną (w przypadku wiśni – ujawnia się ona na przykład w języku, poprzez
żeński zaimek – „ta wiśnia”), a nie biologiczną, stałą, niezmienną.
W polskiej literaturze powojennej motywy wiśni/czereśni pojawiają się zaskakująco często. W powieści Edwarda Stachury Siekierezada głównym bohaterem jest poeta Janek Pradera, alter ego samego autora. Szukający swego miejsca
w świecie opuszcza miasto i wyjeżdża w Bieszczady, gdzie zatrudnia się przy wyrębie lasu i poznaje tamtejszą społeczność, między innymi leśniczego-filozofa:
„Potem pokazał mi leśniczy w sadzie swoją dumę: odmianę wiśni o nazwie Minister Podbielski. Mówił, że odporna na mróz i na szarą zgniliznę. Owoce duże
i bardzo sokowate”. Odmiana wiśni zwana „Minister Podbielski” charakteryzuje
się dużymi, czarnymi owocami, które dojrzewają w połowie czerwca i nadają
się na przetwory i soki. Rzeczywiście, drzewo to jest bardzo odporne na mróz
i wszelkie niedogodności pogodowe, ma małą podatność na drobną plamistość
liści i moniliozę, za to nie owocuje zbyt obficie.
Z kolei w powieści Marka Hłaski Sowa, córka piekarza występuje popularna
nalewka z wiśni:
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– Czego się napijemy, Bronek? – zapytał Wuj Józef. – Wiśniówki, panie mecenasie.
– Myśl dobra. A co weźmiemy na zakąskę? – Sałatę śledziową, panie mecenasie.
– Sałatę śledziową do wiśniówki?
– Na befsztyk za gorąco.
– Sałatę śledziową do wiśniówki – powiedział Wuj Józef nie wierząc sobie. – Won od
mojego stolika. Za piętnaście minut możesz wrócić.
– Tak jest, panie mecenasie – powiedział ordynans. Wstał i odszedł.
Podszedłem do Wuja.
– Siadaj – powiedział Wuj Józef. – Chcesz się napić wiśniówki?
– Za wcześnie. Proszę o kawę.
Barman podał nam kawę i kieliszek wiśniówki.

Jak sądzi Dobroński (2012), obok cytrynówek, orzechówek i pomarańczówek
wiśniówka (produkowana przez firmę Polmos) była najpopularniejszym „kolorowym” trunkiem wysokoprocentowym Polaków w czasach PRL-u. Wiśniówka, co
widać we fragmencie powieści Marka Hłaski, była ogólnodostępna, podawano ją
w rozmaitych, nawet najbardziej podejrzanych lokalach.
Motywy wiśni i czereśni nie były też obce księdzu Janowi Twardowskiemu.
O swojej poezji ksiądz mówił tak: „W moich wierszach przyroda jest jakby osobnym bohaterem. I chyba w pełni na to zasługuje. […] Gdy przebywam na łonie
natury i obserwuję otaczające mnie drzewa, kwiaty i ptaki, uświadamiam sobie,
że Bóg się ukrył, by świat było widać”. Motywy wiśni/czereśni oraz innych elementów natury należą do ulubionych tematów księdza Twardowskiego. W wierszu O kazaniach poeta wyznaje:
O jakże już nie znoszę wszystkich świętych kazań,
mądrych, dobrych, podniosłych, pobożnych i słabych
Kiedy głoszę je, czasem urwałbym w pół zdania
i brewiarz mówił w sadzie, gdzie jabłek powaby.
[…]
Wilgę skubiącą wiśnie chytrze wypatrywać,
pliszkę, co z rzęsy wodnej wydziobuje owad.

W innym tekście Twardowski pisze:
Niech cię okwitną tak czereśnie –
maków przy furcie krwawa straż –
a jeśli kiedy umrę we śnie –
o nie patrz w twarz, o nie patrz w twarz.

W poezji księdza Twardowskiego motywy wiśni i czereśni współtworzą poetycki obraz natury, z którą człowiek żyje w doskonałej harmonii. Przyroda jest
w twórczości poety symbolem doskonałości Boga, boskiego stworzenia. Autora
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wiersza mrówko, ważko, biedronko… można by nazwać kontynuatorem idei świętego Franciszka z Asyżu, patrona współczesnych ekologów.
W 1968 roku w Teatrze Ateneum odbyła się premiera dwuosobowego spektaklu Agnieszki Osieckiej Apetyt na czereśnie (ryc. 64). W rolach głównych wystąpili Iga Cembrzyńska i Marian Kociniak. Sztuka opiera się na przypadkowym
spotkaniu „kobiety po przejściach, mężczyzny z przeszłością” w pociągu. Bohaterowie opowiadają sobie szczegóły ze swojego życia, wspominają, zastanawiają się nad błędami, jakie popełnili, marzeniami, których nie spełnili. Tytułowy
apetyt na czereśnie oznacza tu zachłanność życia, marzenie o lepszej egzystencji.
Rozpamiętując swoją przeszłość, kobieta mówi: „Trochę pisałam, trochę grałam
w teatrze amatorskim… Chciałabym czegoś więcej. […] Jakichś skrajności. Może
przygody?” Na zakończenie przedstawienia bohaterowie śpiewają piosenkę,
w której czereśnie symbolizują przemijanie, bo stanowią już tylko wspomnienie
mijającego lata:
Ach, babie lato, ach babi śnie,
Czyś przyszło nie za wcześnie?
Ach, czemu siejesz chłodem,
gdzie
Apetyt na czereśnie?
(ryc. 61, 62, 63).

Motywy wiśni i czereśni pojawiają się również, choć nieczęsto, we współczesnej popkulturze. W roku 1959 początkująca wówczas piosenkarka, Sława Przybylska, nagrała piosenkę Kiedy kwitną czereśnie (słowa: Tadeusz Śliwiak, muzyka:
Jerzy Gert). Tradycyjnie kwiaty czereśni konotują tu uczucie i przemijanie; kiedy
drzewo czereśniowe kwitnie, uczucie trwa i rozwija się, ale kiedy przychodzi czas
opadania kwiatów, miłość odchodzi:
Świat cały poweselał dziś,
Obwieszcza wiosnę kwiatów woń,
Drży w dłoni twojej świeży liść,
Gdy tulisz, miły, usta doń.
Opadnie w sadzie czereśniowy kwiat.
Pocałuj jeszcze, przytul znów,
Nim wszystkie kwiaty wiatr postrąca,
Zanim braknie czułych słów.

W początku lat 70. Stenia Kozłowska wylansowała piosenkę z tekstem Kazimierza Winklera oraz muzyką Adama Skorupki i Włodzimierza Kruszyńskiego, Nie tęsknię za nikim. To bodaj największy przebój wokalistki, która dzięki tej
kompozycji stała się w latach 70. symbolem współczesnej dziewczyny. Nastolatki
naśladowały ją nawet, śpiewając, jak w piosence:
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Ja nie tęsknię za nikim
I nie kocham nikogo
Robię to, na co właśnie mam ochotę
Noszę z wiśni kolczyki
Chodzę jaką chcę drogą
Napotkanym znajomym głupstwa plotę.

W nostalgicznej piosence Czereśnie, wiśnie Jacka Lecha (słowa: Andrzej Bianusz, muzyka: Roman Orłow) owoce stają się symbolem lata, górskich wycieczek, wakacyjnych romansów, a także przemijającego czasu:
Czereśnie, wiśnie i dziewczyny smutne tak
Przez cały rok ci potem będzie tego brak
Czereśnie słodkie, usta słodkie ponad raj
Beskidzki kraj, beskidzki kraj
Ja ich smak pamiętam nawet we śnie
Słodkie i soczyste są tuż
Gdzie są wiśnie, gdzie czereśnie
Gdzie do nich droga wśród zielonych wzgórz…

We współczesnej muzyce rozrywkowej motyw wiśni/czereśni pojawia się
na przykład w nagranej w 1997 roku piosence zespołu De Mono – Miłość jak
czereśnie, w której tradycyjnie już owoce symbolizują uczucie i szczęście: „Ktoś
odważny ze wszystkich swych marzeń ją weźmie/Miłość tak słodka jest jak czereśnie” (słowa: Marek Kościkiewicz). Podobnie dzieje się w piosence zespołu
Myslovitz Kominy, biedronki i czereśnie: „Stoję na krześle i zrywam z drzewa czereśnie/A w małym pudełku trzymam biedronki na szczęście”. W 2004 roku duet
Fisz/Tworzywo Sztuczne nagrał utwór Wiśnie (autor tekstu: Bartosz Waglewski)
będący niezwykle oryginalną apoteozą owocu wiśni:
Wyciągam wiśnie swoim długim językiem
Pogubiony w tej przestrzeni niepoznanej
Czerwone wiśnie, kuleczki pykające na raz: pyk pyk
W każdym takim owocu, wyhodowanym przez jakąś moc pozaziemską,
Zamiast pestki ukrywa się kochlik
Świecący na kolor pomarańczy
Nigdy mi coś takiego nie powyrastało, przysięgam, że nigdy
Może kiedyś jakiś kaktus
Na pomarszczonej dłoni
Lewej
Zapowiadał się kilkakrotnie
Chociaż i tak nic z tego nie było.
No i te słynne na cały świat rogi w okolicach czoła
A tak poza tym to wyrasta sobie to,
co każdemu człowiekowi wyrastać powinno
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A tu nagle ni stąd, ni zowąd
Wiśnie
Piękne, czerwoniste, a właściwie wiśniowe
Bo taki kolor jest i istnieje w książkach zapisany
Wiem od czego te kochliki, te piękne zapachy, te słodkie miąższe,
Przeróżne barwy i smaki
Dzisiaj tak deszczowo, tak nie-niebiesko i nie-zielono
Tylko taka mgła, jakby niebo zaparowało
Od nadmiernego chuchania
I także Księżyca nie widać, i mi też tak ciemno
To nie przez żarówkę, co pękła drucik świetlny
Ani nie przez świeczkę, co się znikła
Leżę sobie i wiśnie mi pykają wokół serca
Pyk pyk
To nie pestki, tylko kochliki wydostają się na zewnątrz.

Ciekawe informacje dotyczące różdżek – podstawowego dla każdego czarodzieja ośrodka mocy, za pomocą którego może on rzucać zaklęcia – znaleźć można na stronie poświęconej Harremu Potterowi (http://pl.harrypotter.
wikia.com/wiki/R%C3%B3%C5%BCd%C5%BCka). W świecie stworzonym
przez J.K. Rowling różdżka sama wybiera swojego właściciela, nie da się czarować inną. Wykonanie tego magicznego przedmiotu to jedna z najstarszych
sztuk w świecie przygód Harry’ego Pottera. Z drzewa wiśniowego wyrabia się
je rzadko i są one nacechowane dziwną mocą. Najbardziej popularne różdżki
znajdują się w japońskiej szkole Mahoutokoro, gdzie studenci – właściciele tego
czarodziejskiego przedmiotu – mają specjalny prestiż. Powinni oni wykazać się
wyjątkowym opanowaniem oraz siłą umysłu. Warto zwrócić uwagę na cechy
różdżek wykonanych z drewna wiśniowego dla niektórych postaci z przygód
Harry’ego Pottera:
• Neville Longbottom – 13 cali, włos z ogona jednorożca,
• Mary Cattermole – 8 i ¾ cala, włos z ogona jednorożca,
• Gilderoy Lockhart – 9 cali, włókno ze smoczego serca,
• Penelopa Clearwater – 11 i pół, sztywna, włos z ogona jednorożca.
PRZESĄDY

W internetowym wydaniu „Expressu Kaszubskiego” ukazał się artykuł
o czereśni ptasiej w lasach regionu (http://expresskaszubski.pl/lasy-zapraszaja/2016/06/czeresnia-ptasia-niezwykle-cenne-drzewo-rosnie-takze-w-kartuskich-lasach). Można przeczytać, że „Łemkowie w Beskidzie Niskim otaczali
leśne drzewa owocowe specjalnym mirem. Nie wycinano ich nawet na zrębach,
uważając wycinkę ich za grzech. Złamanie tego zakazu przez drwala mogło ściągnąć na niego chorobę lub inne nieszczęście. Chroniono od wycinki szczególnie
drzewa »zawiercone«, czyli takie, które w specjalnych otworach wwierconych
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w pniu miały założoną »proskórkę, dorę« – kawałek białego chleba rozdawanego w cerkwiach podczas Bożego Narodzenia. Kiedy takie drzewo trzeba było
wyciąć, zatrudniano do tego ludzi umysłowo chorych lub kaleki – wierzono, że
im już nic nie mogło zaszkodzić. Kiedyś czereśnie traktowano jako afrodyzjak,
do pobudzania zmysłów – były też symbolem płodności kobiecej. Podwójne,
czerwone, złączone szypułkami czereśnie oznaczały zmysłowość. Na Śląsku,
w czasie adwentu, zakochane panny maczały w wodzie zerwane gałęzie trześniowe i »chrzciły« nimi swoich wybrańców serca”.
Wierzono także, że jeżeli na grobie wyrosła wiśnia lub czeremcha, to dusza
prosi tym samym o modlitwę. Wiśnia na grobie była również traktowana jako
nowe wcielenie zmarłego. Dlatego nie wolno było wyłamywać jej gałązek ani
spożywać owoców. Jeżeli ktoś odważył się to uczynić, narażał się na straszliwe
okrzyki bólu łamanego drzewa. Ziółkowska (1993) pisze, że „wiśnia na mogile była też w pewnym stopniu nowym wcieleniem zmarłego. Nie wolno było
jadać jej owoców, bo zawierały jego krew, ani łamać jej gałęzi, gdyż to równało
się łamaniu kości złożonych na wieczny spoczynek”. Autorka Gawęd o drzewach
wspomina także o przesądach związanych z wiśnią, a dotyczących uroków, jakie
niektórzy rzucali na ludzi: „Kiedy jakieś skryte złe oczy obsypywały człowieka
liszajami, wrzodami, wrzodzie nicami czy paskudnikami, trzeba było, zgodnie
z zaleceniem znachora, urwać o północy trzy rózgi dzikiej wiśni, pociąć je najpierw na trzy części, potem znów na trzy, i znów, a kiedy otrzymało się 9 kupek po 9 patyczków, czyli 81, wrzucić je do wrzącej wody, przeżegnać krzyżem
i wypić, wypowiadając zaklęcie: »Weź wisienko to z mojego ciała, oddaj tej, co
mi urok zadała«”. Ziółkowska (1993) przywołuje również inne przesądy. Dym
z fajki tytoniowej miał leczyć duszę i odpędzać melancholię, przyczyniał się również do łagodnego usposobienia palacza. Gałązki z drzewa wiśniowego miały natomiast odpędzać złe moce, na przykład złodziei lub innych napastników. „A jak
się bał takiej wiśniowej lachy diabeł! Jeszcze bardziej niż soli, niż święconej wody
i pioruna – wszystkich tych rzeczy razem wziętych” – pisze Ziółkowska (1993).
W Europie Środkowej gałązki wiśni, obcinane i kwitnące w noc przed Bożym
Narodzeniem, uchodziły za symbol szczęścia (według http://ogrodowy-maniak.
blogspot.com/2012/07/chrzescijanska-symbolika-roslin.html).
ZASTOSOWANIA

Poza owocami trześnia nie ma wielu zastosowań. Kluk (1787) w swym
Dykcyonarzu roślinnym pisał: „Z kwiatu Pszczoły na Miod i Wosk noszą. Gumma z drzewa płynąca, jest tak użyteczna iak Arabska; w lekarstwie odmiękcza,
i ostrość uśmierza. Liściami można Swinie karmić. […] Nayużytecznieyszy iest
owoc. Ten się naypospoliciey zażywa świeży i surowy; prócz tego suszy się na
dłuższe chowanie: robią się z niego Konfitury, Powidła, it.d. Zdaniem Lekarzów,
świeże Wiśnie są bardzo zdrowe, osobliwie słodycz maiące, chłodzą i są piersiom
pożyteczne: a lubo dla swoiey wodnistości nieco nadymuią, iednakże bez szkody
obficie ich zażyć można. Samym chorym pozwolone być mogą i maią osobliwsze
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skutki rozwalniaiące. Obficie zażyte laxuią. Konfitury z nich orzeźwiaią. Suszonych gotowana polewka, iest dobrym trunkiem w gorączkach. Wino wiśniowe
iest rozpalające, dla pospolicie przymieszanych korzeni”. Szubert (1827) pisał:
„W niektórych kraiach obcych, a mianowicie w Szwaycaryi, robią z owoców
wódkę tęgą, czystą, iak kryształ przezroczystą i bez żadnego przysmaku przykrego, znana nawet we Francyi, pod nazwiskiem Kirschwasser”. Gerald-Wyżycki
(1845) informuje, że: „Liście zmięszane z tytoniem prostym przyjemniejszy mu
dają zapach w paleniu i od pospólstwa częstokroć do tego bywaja używane; też liście przekładane w soleniu między ogurki, wiele przyczyniają się do ich trwałości
i smaku. Sączący się częstokroć z wiśni klej ścina się w powietrzu, i przezroczysty
jest nakształt bursztynu. Własności jego są prawie też same, co gummy arabskiej
(gummi mimosae uiloticae). W wodzie rozpuszczony formuje rozcież klejowaty;
ten użyty w biegunce krwawej czyli dysenteryi, oraz w cierpieniach dróg urynowych, ma skutki obwijające ostrość humorów i łagodzące. Do przywrócenia
materiom i wstążkom utraconego połysku, można też czystego wiśniowego kleju
używać miasto gummy arabskiej. Wiśnie zażywane miernie są łatwym do strawienia, chłodzącym owocem. (…) Ogonki wisień kwaśnych nalane ukropem
dają przyjemną herbatę, skuteczną w zastarzałym katarze”.
Ciekawą informację o wykorzystywaniu wiśni ptasiej podaje Łuczaj w Liście dzikich roślin jadalnych tradycyjnie użytkowanych w Polsce (http://lukaszluczaj.pl/lista-dzikich-roslin-jadalnych-tradycyjnie-uzytkowanych-w-polsce/):
„We wschodniej części Karpat dzika czereśnia była ważnym źródłem pożywienia,
zarówno dla ludności polskiej, jak i Łemków i Bojków – w roku, gdy czereśnie
obrodziły, ich owocowanie oznaczało koniec przednówka” (Marciniak 2008).
„Jadano je na surowo albo używano do różnych potraw, jak rodzaj zupy owocowej zwany famuła/pamuła, kompoty czy jako nadzienie do pierogów. Zbierano
ją też w Karpatach Zachodnich” (Piekło 1971). „Na Pogórzu Karpackim dzieci
zbierały dawniej skrzepły sok dzikich czereśni i jadły go na surowo jako rodzaj
przekąski” (Wacławski 1965). Maurizio (1926) podaje, że „w okolicach Lwowa
z dzikich czereśni wiosną pozyskiwano sok tak jak z brzóz. […] Piły go dzieci
i młodzież, na surowo”. Z wydanego najprawdopodobniej tuż przed II wojną
światową Poradnika życia praktycznego (podtytuł: 1200 recept, rad, wskazówek,
pouczeń) dowiadujemy się również, że „liście [wiśni] przefermentowane i zapocone używamy jako namiastkę herbaty chińskiej”. Liście te, jak podaje poradnik,
„można mieszać z malinowymi”. Jak stwierdza Ziółkowska (1993), „w południowej Francji, gdzie na trufle […] chodzi się w towarzystwie świni, żeby nosem
wykryła i następnie wyryła je spod ziemi, przed wyjściem na to grzybobranie
karmi się świnki liśćmi wiśni”.
W Gawędach o drzewach Ziółkowska (1993) pisze, że w okresie łowiectwa
łuki wyrabiano z „gałęzi wiśniowych – mocnych, elastycznych. Dobra opinia
wiśniowych łuków przetrwała długie wieki”. Drewno czereśni ptasiej służy do
produkcji mebli artystycznych, boazerii, dekoracyjnego stolarstwa i tokarstwa,
instrumentów, produkcji okien czy parkietów podłogowych. Kiedyś z drewna
trześni wyrabiano pojazdy konne, używano go do wytwarzania różnych przedmiotów kołodziejskich oraz na ciężkie bogato rzeźbione ramy do obrazów.
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Kobielus (2006) cytuje Izydora z Sewilli, który podaje za Wergiliuszem, że drewno wiśniowe nadaje się na drzewce włóczni. Informacje o zastosowaniu na łoża
broni myśliwskiej podaje Surmiński (1990). Nowiński (1957) w Dziejach upraw
i roślin uprawnych wspomina o wykorzystaniu drewna wiśni na fajki: „W Rosji
palenie tytoniu rozpowszechniło się za Piotra Wielkiego. Namiętnymi palaczami
byli też obaj pierwsi królowie pruscy. Słynne były »tabagie« – uroczyste godziny
palenia Fryderyka Wilhelma, ojca Fryderyka Wielkiego. Palono fajki – wtedy
to modne się stały kolekcje długich cybuchów, np. z antypki (Cerasus mahaleb
Mill.) lub z wiśni. Kolekcje wiśniowych cybuchów w dworach polskich XIX w.,
wymierzanie nimi kar młodemu pokoleniu – przeszły do literatury pamiętnikarskiej, do historii i do beletrystyki”. Wiśniówki i czereśniówki to wojenne fajki
– podczas obu wojen światowych, z powodu braku wrzoścca, produkowano masowo fajki z drewna czereśni i wiśni. Powstał nawet urokliwy styl – na główkach
pozostawiano fragmenty korowiny, która podczas suszenia gałęzi zapobiegała
pękaniu drewna. Kluk (1787) w swym Dykcyonarzu roślinnym pisał: „Drzewo
zdatne iest dla Tokarzow i Stolarzow. Z korą postępuiąc tak, iak się pod Klonem
(Acer) napisało, można mieć farbę dla Malarzów”. Szubert (1827) pisał: „Drzewo iest piękne, twarde, czerwonawo brunatno, gładko się wyrabia, a czerwoną
napuszczone farbą, często Machoń zastępuie, miewa bowiem i flader okazały.
Lubią go i cenią wysoko stolarze, tokarze i inni rzemieślnicy. Kora do farbowania
zdatna, i właściwości lekarskie posiada. Gumma, która często z drzew żywych
wypływa, zastępuie arabską, i nawet często za takową się przedaie”. Gerald-Wyżycki (1845) informuje, że z drewna trześni „robią się piękne meble, jako
też niektóre instrumenta muzyczne, mianowicie: skrzypce, lutnie, gitary, teorbany”. Portal http://janwedzi.pl/wedzenie-dym/drewno-zrebki-trociny/ podaje,
że podczas wędzenia drewno wiśniowe „daje łagodny dym i gorzkawy owocowy
posmak, nadaje kolor brązowy – idealne drewno do wędzenia do drobiu”.
WIŚNIOWE KULINARIA

Zarówno w kuchni rodzimej, jak i w kuchniach całego świata wiśnie i czereśnie są niezwykle popularne. Nie sposób wyliczyć wszystkich potraw, do których
dodawane są te owoce. Nawet tych, które powstają na bazie wiśni bądź czereśni.
Z owoców tych robione są głównie desery, kompoty, sorbety, ale także alkohole – nalewki, syropy, miody, likiery. Wiśnie występują w formie kandyzowanej
i suszonej.
Francuzi często łączą wiśnie z czekoladą, na przykład w fondant czekoladowym. Co prawda, do deseru tego dodaje się najczęściej maliny lub truskawki,
jednak czasem i wiśnie. Clafoutis to z kolei klasyczny francuski suflet z wiśniami,
doskonały zarówno na ciepło, jak i na zimno. Francuzi marynują czereśnie w occie winnym i z cynamonem. Przygotowują też szybki i prosty deser, podsmażając
czereśnie z dodatkiem brązowego cukru, syropu z agawy oraz masła. Ich specjalnością są tarty, także owocowe, z dodatkiem wiśni i czereśni. W kuchni niemieckiej popularne jest ciasto, które w Polsce nazwane zostało „falami Dunaju”
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– w jego skład wchodzą wiśnie, budyń waniliowy i czekolada. Na całym świecie
znany jest natomiast Szwarzwalder Kirschtorte, czyli tort szwarcwaldzki z dodatkiem owoców wiśni. Niemcy uwielbiają również Kirschwasser – destylat z owoców wiśni oraz Rote Grütze, kisiel z czerwonych owoców, w tym wiśni i czereśni.
Co ciekawe, Kaiserschmarrn, czyli omlet z wiśniami, jest potrawą austriacką, nie
niemiecką.
Wiśnia pojawia się też w kuchni włoskiej. Włosi kandyzują wiśnie. W deserach podają je często w połączeniu z mascarpone. Jedzą ponadto risotto z czereśniami, które popijają schłodzonym prosecco. Z kolei Grecy, którzy uwielbiają
bardzo słodkie desery, podają Κεράσι γλυκό του κουταλιού, czyli wiśnie w syropie. Bułgarzy, podobnie jak Włosi, piją wina z dodatkiem czereśni. Słynny tort
Pavlova jest natomiast deserem australijskim i nowozelandzkim – składa się nie
tylko z bezy, ale także dokładnie odsączonych z zalewy wiśni. Ciekawą potrawą
jest marokański tadżin warzywny, do którego dodawane są duszone wiśnie, słodkie rodzynki, ostry sos, cieciorka oraz imbir. Z kuchni amerykańskiej wywodzi
się natomiast brownie – czekoladowe ciastko, które można przygotowywać z dodatkiem wiśni. Polskim odpowiednikiem tego przysmaku jest „murzynek” – kakaowe ciasto z dodatkiem owoców (często wiśni).
W kuchni polskiej wiśnia jest ogromnie popularnym owocem. W sezonie
przygotowuje się pierogi z wiśniami, a także chłodnik. Do wigilijnych deserów
należą natomiast babeczki makowe lub tort makowy z wiśniami. Owoce te używane były do potraw już w odrodzeniu, co pokazuje literatura. W Polsce najpopularniejsze są kompoty, nalewki i dżemy wiśniowe. W książce Gospodyni polskiej
kuchni, czyli poradnik dla niewiast obejmujący przepisy kuchenne wypróbowane
i różne sekreta gospodarskie Twarowskiej wydanej w roku 1873 w Warszawie autorka podaje przepis na sok z wiśni: „Wiśnie, z których się wydobywają pestki,
rozcierają się na miazgę, kładą w serwetę, umieszczają nad naczyniem tak, aby
sok powoli tam ściekał. Następnie bierze się do kwarty tego soku dwa funty cukru miałko utłuczonego i polanego smakiem z ziarn i pestek wygotowanym. To
wszystko z wolna się gotuje, szumuje, wlewa w butelki. Pestki i ziarnka, które nadają właściwy zapach sokowi, tłuką się na miałko, gotują się przez dobrą godzinę
w wodzie pod pokrywą, przecedzają się przez serwetę i płyn ściekły dodaje się
do soku jak wyżej”. Poradnik wiejskiej gospodyni z 1955 roku podaje też przepis
na konfiturę z wiśni, w którym czytamy, że wiśnie „ogrzewamy powoli aż do
wrzenia nie mieszając konfitury łyżką, lecz potrząsając rondlem. Gdy wiśnie zaczną się gotować, zdejmujemy rondel, chłodzimy w zimnej wodzie, potem znów
stawiamy na ogień i doprowadzamy do wrzenia. Czynność tę powtarzamy 4 do 5
razy”. W książce Napoje domowe na co dzień i na przyjęcia (Zawiastowska i in.
1968) znajdziemy z kolei recepturę na fizz wiśniowy: „Do kieliszków wlać Sherry
Brandy, włożyć po kilka drobnych kawałeczków lodu, po plasterku cytryny i po
kostce cukru, uzupełnić wodą sodową, wlewając ją po ściance naczynia. Na dnie
kieliszka powinna być ciemna warstwa; nie mieszać przed podaniem. Podawać
ze słomkami”. W sprzedaży można spotkać także wina wiśniowe (ryc. 64).
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ŚWIAT ROŚLIN W POLSKIEJ FRAZEOLOGII

Informacje o wiśniach w porównaniach frazeologicznych znaleźć można
w pracy Nowakowskiej (2005). „Porównania, w których funkcję comparatum
pełni nazwa czerwonego owocu – wiśni, maliny, jagody – wykorzystują zjawisko
synestezji. Nie tylko oddziałują na zmysł wzroku, lecz również pobudzają zmysł
smaku, dlatego szczególnie chętnie są używane do opisu kobiecych ust, np.: »Wargi jej (sc. Justyny Orzelskiej) jak dojrzała wiśnia pełne i purpurowe, przybierały
chwilami wyraz dumny i wzgardliwy« (Orzeszkowa, 1954, »Nad Niemnem«, III,
68), »usta były świeże… miłe… młode, Jako dwie wisznie, co się zdają smaczne« (Słowacki J., 1949, „Beniowski. Poema”, [w:] „Dzieła”, t. III, Wrocław, IX,
466–467). Pozytywne konotacje nazw owoców pozwalają na wykorzystanie omawianych porównań w opisie kobiet, a zwłaszcza godnych pochwały ich emocji,
takich jak dziewiczy wstyd czy słuszne oburzenie, np.: (Helena Kuncewiczówna)
»Wbiegła zdyszana i kraśna jak wiśnia« (Sienkiewicz 1954 »Ogniem i mieczem«
I, 123), a słuchając przepowiedni kukułki co do liczby przyszłych dzieci dziewczyna reaguje: »Zgoła nie słyszałam, odpowiedziała czerwona jak wiśnia Helena«
(Sienkiewicz 1954 »Ogniem i mieczem« I, 127).”
„Uroda związana jest również z wyglądem dojrzałych owoców, zwłaszcza
zabarwionych na czerwono, np.: »dziewka jak wiśnia« (»Nowa księga przysłów
i wyrażeń przysłowiowych polskich«, I, 539 J. Krzyżanowski (red.), t. 1–4,
Warszawa 1969–1978), »panna jak skawińska wiśnia« (»Nowa księga przysłów
i wyrażeń przysłowiowych polskich«, III, 205 J. Krzyżanowski (red.), t. 1–4,
Warszawa 1969–1978)”.
W podrozdziale Rośliny na polskim stole (Nowakowska 2005) znajdujemy
informacje o smaku wiśni, który jest podkreślany we frazeologii, np. „Tam się
pszczoła (pszczółka) ciśnie, gdzie są słodkie wiśnie” (Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, II, 1143 J. Krzyżanowski (red.), t. 1–4, Warszawa 1969–1978). Przysłowie „Z wielkimi panami niebezpiecznie wiśnie jadać, bo
pestki w oczy rzucają”, mające pierwowzór w średniowiecznej łacinie (Cerusa
cum dominis non consulo, mandere servis, mandunt matura, sed reliquunt sibi
dura), ma charakter metaforycznego ostrzeżenia (Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, II, 806 J. Krzyżanowski (red.), t. 1–4, Warszawa
1969–1978).
Dąbrowska (2001) w Nazwach roślin w słownictwie erotycznym pisze natomiast tak: „Kwiaty i owoce, zwłaszcza piękne, o czerwonej barwie w sposób
naturalny stawały się przedmiotem porównania ust ukochanej osoby”. Autorka
przywołuje przykład – wiersz Leopolda Staffa Usta twe blade…:
Lecz usta twoje
Od mych odżyły:
Jak wiśni dwoje
Krwią się spłoniły.
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CZAS WIŚNI – Le Temps des cerises
Czas wiśni to pieśń francuska z 1866 roku, silnie kojarzona z Komuną Paryską – zrywem rewolucyjnym ludności Paryża w 1871 roku. Słowa napisał Jean-Baptista Clément (ryc. 65), a muzykę Antoine Renard. Czas wiśni jest metaforą
przyszłego życia, kiedy rewolucja zmieni warunki społeczne i gospodarcze. Uważa się, że piosenkę zadedykował pisarz pielęgniarce, która walczyła w Semaine
Sanglante („krwawym tygodniu”), gdy wojska francuskie wycofały się z gminy.
Poniższą wersję spopularyzował Yves Montand (ryc. 66):
Quand nous chanterons, le temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête.
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au Coeur
Quand nous chanterons, le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur.

Gdy śpiewamy o czasie wiśni a z nami
słowiki, i kosy i drozdy
śpiewają – w głowie
dziewczyny szaleństwo mają
a kochankowie słońce w sercu
Gdy śpiewamy o czasie wiśni a z nami
kosy i drozdy lepiej śpiewają

Mais il est bien court le temps des cerises
Où l’on s’en va deux cueillir en rêvant
Des pendants d’oreilles,
Cerises d’amour aux robes pareilles
Tombant sous la feuille en gouttes de sang.
Mais il est bien court le temps des cerises
Pendant de corail qu’on cueille en rêvant.

Ale tak krótko trwa czas wiśni ten czas
gdy zbieramy we śnie wiśnie
i czereśnie w podobnych sukienkach
spadające z gałęzi jak krople krwi
Ale tak krótko trwa czas wiśni ten czas
gdy koralowe korale zbieramy we śnie

Quand vous en serez au temps des cerises
Si vous avez peur des chagrins d’amour
Evitez les belles!
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai point sans souffrir un jour.
Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez aussi des peines d’amour.
J’aimerai toujours le temps des cerises
C’est de ce temps là que je garde au Coeur
Une plaie ouverte.
Et Dame Fortune en m’étant offerte
Ne pourra jamais fermer ma douleur,
J’aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au coeur.

Jeśli lękasz się bólu omijaj we śnie
dziewczyny, wiśnie i czereśnie,
Lecz ja, ja nie lękam się goryczy
bo każdy mój dzień nosi jej smak
Gdy żyjesz w czasie wiśni, strzeż się
bo miłość może ci poranić serce.
Jednak zawsze będę kochał czas wiśni,
choć z tamtych czasów krwawy pozostał ślad.
A to co dzisiaj daje miłość
Nie ukoi tego, czego wtedy było brak.
Jednak zawsze będę kochał czas wiśni,
i nosił pamięć o nim w sercu i w snach.
Tłumaczenie: Ewa Maria Slaska

WARTO ODWIEDZIĆ

Będąc w Paryżu, warto udać się na ulicę Czereśniową (31 Rue de la Cerisaie)
w dzielnicy Marais i odpocząć w restauracyjce Le temps des cerises (ryc. 67 a,
b), której początki sięgają 1830 roku, a w której serwowane są tradycyjne dania
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kuchni francuskiej. Także w Paryżu, w 13. Dzielnicy, pod numerem 18–20, na
rue de la Butte aux Cailles działa kolejna restauracja o tej samej nazwie (ryc. 68
a, b).
ŚWIĘTO CZEREŚNI I WIŚNI

Céret to majowa stolica pierwszych czereśni we Francji. To małe miasteczko
(7,6 tys. mieszkańców) leży tuż przy granicy z Hiszpanią. Właśnie w okolicach
Céret znajduje się najwięcej sadów czereśniowych i stamtąd pochodzą pierwsze w całym departamencie czereśnie. Od 1932 roku, każdej wiosny, sadownicy z Céret przesyłają skrzynkę pierwszych czereśni w prezencie prezydentowi
Republiki Francuskiej. W maju każdego roku w miasteczku odbywa się dwudniowe Święto Czereśni (Fête de la Cerise). Na jarmarku (ryc. 69) można kupić
czereśnie i przetwory, a lokalni restauratorzy przygotowują wówczas specjalne
dania, w których dominują czereśnie (dania słone i słodkie desery). Odbywają się koncerty grup folklorystycznych i osławiony konkurs plucia pestkami na
odległość. Program można znaleźć na stronie Biura Informacji Turystycznej
Céret (http://www.ot-ceret.fr). Święta czereśni odbywają się także we Francji
w miejscowościach Désaignes i Malemort-du-Comtat oraz w Algierii (Miliana),
w Belgii (Schaerbeeku), w Niemczech (Gladenbach) czy we Włoszech (Longiano, Lari).
Z kolei w Hiszpanii, w prowincji Cáceres w Estremadurze, w Dolinie Jerte
(ryc. 70), odbywa się pod koniec marca coroczne święto kwitnącej wiśni (Fiesta
del cerezo en flor). Informacje: http://primaveraycerezoenflor.blogspot.com/p/
cerezo-en-flor.html. W Paüls – w prowincji Tarragona, w małym katalońskim
miasteczku liczącym 602 mieszkańców, oddalonym o 190 km na południowy
wschód od Saragossy, w pierwszy weekend czerwca (ryc. 71 a, b, c, d) odbywa
się Święto Wiśni (Festa de la Cirera). Urokliwe miasteczko u podnóża Masywu
Port wypełnia się zapachem wiśni, które w ostatnich latach stały się flagowym
produktem lokalnego rolnictwa. Uliczki zapełniają się straganami oferującymi
wiele odcieni czerwieni oraz wszystkie stopnie wiśniowych słodyczy (informacje: http://www.pauls.oasi.org/).
Niecałe 90 km na południe od Paüls, w prowincji Castellón, znajduje się niewielka Salsadella, w której na początku czerwca urządzane są czereśniowe targi
(Fira de la Cirera) oraz konkurs na czereśniowy deser (http://www.lasalzadella.es/). Podobne święta odbywają się także w La Carroja (prowincja Alicante),
w Santa Coloma de Cervelló (http://www.santacolomadecervello.cat/cirera.htm)
czy w Torrelles de Llobregat (http://festacirera.cat/; http://www.torrelles.cat/
torrelles/festes/la-festa-de-la-cirera).
Festiwal Wiśni Sefrou, zwany także Świętem wiśni, jest wydarzeniem, które
odbywa się co roku w czerwcu, w marokańskim Sefrou, leżącym 20 km od Fes.
Początki tego święta sięgają 1920 roku, a w 2012 roku zostało ono wpisane przez
UNESCO na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego
ludzkości. Podczas trzech świątecznych dni organizowanych jest wiele imprez
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towarzyszących, w tym korowody pod przewodnictwem Miss Cerisette wyłonionej spośród najładniejszych dziewczyn (ryc. 72).
W Polsce do miana „święta wiśni” pretendują obchody w Wojsławicach i Faliszewicach. Warto dodać, że – jak podaje Ziółkowska (1993) – „o upodobaniu
w wiśniach […] świadczy fakt, że dzień Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny,
uroczyście obchodzone 2 lipca święto kościelne, nazywano kiedyś świętem Matki Boskiej Wiśniowej”.
PRZYSŁOWIA I FRAZEOLOGIZMY Z WIŚNIAMI

W języku polskim właściwie nie ma przysłów i frazeologizmów z wiśnią lub
czereśnią. Poza dwoma. Pierwsze – „Judaszowe wiśnie” – zdaje się już dziś archaiczne. Jak pisze Ziółkowska (1993), „znaczy to tyle samo, co »Judaszowe srebrniki«, »Judaszowy pocałunek«”. Sformułowania „wisienka na torcie” używamy
wówczas, gdy chcemy nazwać ostateczny element, który sprawia, że dzieło jest
skończone, doskonałe. Podobnie w języku francuskim: Cerise sur le gateau oznacza „wisienkę na torcie”, frazeologizm ten ma identyczne znaczenie jak w polszczyźnie. Dla porównania warto dodać, że w angielskim istnieje podobny idiom,
jednak Anglicy uważają, że doskonałości nie dodaje wisienka na torcie, lecz…
lukier (the icing on the cake lub the frosting on the cake). W języku francuskim
istnieje również powiedzenie Avoir la cerise, czyli „dostać czereśnie, wiśnie”, którego używa się, gdy ktoś nie ma szczęścia.
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PEJZAŻE Z TRZEŚNIĄ W TLE CZYLI KULTUROWY MOTYW WIŚNI
I CZEREŚNI

Streszczenie
Artykuł Pejzaże z trześnią w tle czyli kulturowy motyw wiśni i czereśni ukazuje
różnorodne sposoby funkcjonowania motywu wiśni/czereśni w szeroko pojętych obszarach kultury. Na potrzeby artykułu skupiono się wyłącznie na wiśni
ptasiej (= czereśni ptasiej, trześni) Prunus avium L. (=Cerasus avium (L.) Moench) i na wiśni pospolitej (= wiśni zwyczajnej, wiśni szkliwce) Cerasus vulgaris
Mill. (=C. austera (L.) Borkh., Prunus cerasus L.). Ważnym elementem artykułu
jest historia uprawy czereśni oraz analiza nazewnictwa, również pod względem
historycznym. W kulturze wiśnia jest silnie związana z folklorem; autorzy odnotowują obyczaje, obrzędy i przesądy związane z wiśniowym/czereśniowym drzewem lub owocem. Motyw wiśni i czereśni występuje również w tzw. kulturze
wysokiej, na przykład w malarstwie, w którym wiśnia jest ważnym elementem
symboliki sakralnej (np. w pracach Tycjana, Jana van Eycka). Występuje ona
często w sztukach plastycznych – zarówno tych tradycyjnych (Hieronim Bosch,
Giuseppe Arcimboldo, Caravaggio i in.), jak i nowoczesnych (popart, reklama,
sztuka użytkowa). Analiza dawnego piśmiennictwa pozwala autorom na opis
motywu czereśni i wiśni w sztuce kulinarnej różnych krajów oraz praktycznym
zastosowaniu – dawniej i dziś. Wiśnia i czereśnia są ponadto bardzo popularnymi motywami w literaturze obcej (Szekspir, Czechow, Winterson, Rowling) oraz
polskiej, w której tworzy symboliczne znaczenia i jest ważnym elementem typowo polskiego krajobrazu – pisali o niej m.in. Mickiewicz, Reymont, Sienkiewicz,
Prus i Kasprowicz. Motywy te występują też w popkulturze, najczęściej w piosence, a sztandarowym przykładem jest francuska pieśń Czas wiśni. Wiśnia doczekała się nawet swoich świąt, np. francuskie Święto Czereśni (Fête de la Cerise),
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dlatego nie dziwi, że kulinarnie to właśnie Francuzi bardzo często wykorzystują
wiśnie na swoich stołach.
Słowa kluczowe: Prunus avium, Cerasus avium, Cerasus vulgaris, wiśnia, czereśnia

LANDSCAPES WITH A BIRD CHERRY IN THE BACKGROUND I.E.
A CULTURAL THEME OF CHERRIES

Summary
The article Landscapes with a bird cherry in the background i.e. a cultural
theme of cherries shows the various ways of functioning of the cherry them.in.broadly understood areas of culture. For the purposes of this article, the authors
focused on the bird cherry Prunus avium L. (=Cerasus avium (L.) Moench) and
on morello cherry Cerasus vulgaris Mill. (=C. austera (L.) Borkh., Prunus cerasus L.). An important element of the article is the history of cherry cultivation
and terminology analysis, also in historical terms. In culture cherry is strongly
associated with folklore; authors note down the customs, rituals and superstitions associated with the cherry tree or fruit. The cherry theme also occurs in
the so-called, high culture, for example in painting where cherry is an important element of sacred symbolism (e.g. in the works of Titian, Jan van Eyck).
Cherry is often present in the visual arts – both traditional (Hieronymus Bosch,
Giuseppe Arcimboldo, Caravaggio and others) and modern ones (pop art, advertising, applied art). Analysis of ancient writing allows authors to describe the
motif of cherries in the culinary art of various countries and practical application
– formerly and today. Cherries are also very popular motifs in literature, both
foreign (Shakespeare, Czechow, Winterson, Rowling) and Polish, in which it creates symbolic meanings and is an important element of typical Polish landscape
– the authors write about cherry including Mickiewicz, Reymont, Sienkiewicz,
Prus and Kasprowicz. These motifs are also present in pop culture, mostly in the
songs, and the flagship example is French song Cherry time. Cherry has even
own celebration, such as the French Feast of Cherry (Fête de la Cerise), so it is
no surprise that culinarily, exactly the French are very often using cherries on
their tables.
Keywords: Prunus avium, Cerasus avium, Cerasus vulgaris, cherry
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Ryc. 1a, b. Kwiaty i korowina wiśni ptasiej (fot. W. Antkowiak)
Fig. 1a, b. Flowers and bark of Bird cherry (photo by W. Antkowiak)

Ryc. 2a, b. Zasięg występowania wiśni ptasiej (za: http://www.euforgen.org/species/prunus-avium/) oraz jej występowanie w Polsce (za: Zając A., Zając, M. 2001)
Fig. 2a, b. Bird cherry range of distribution (distribution map, http://www.euforgen.org/
species/prunus-avium/) and distribution of Prunus avium in Poland (Zając and Zając
2001)

Ryc. 3. Lucio Licinio Lucullo (114–57 p.n.e.) (za: http://
www.wikiwand.com/it/Lucio_Licinio_Lucullo)
Fig. 3. Lucio Licinio Lucullo (114–57 p.n.e.) (by: http://
www.wikiwand.com/it/Lucio_Licinio_Lucullo)
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Ryc. 4. Fresk z ptakiem dziobiącym wiśnie, Villa
Poppaea, Oplontis, Włochy
Fig. 4. Fresco of bird eating cherry, Villa Poppaea, Oplontis, Italy

Ryc. 5. Herb gminy Wiśniew Ryc. 6. Herb gminy Wisznia Ryc. 7. Herb Giresun
(powiat siedlecki, wojeMała (powiat trzebnicki, Fig. 7. The coat of arms of
wództwo mazowieckie)
województwo dolnośląskie)
Giresun
Fig. 5. The coat of arms of Fig. 6. The coat of arms of
Wiśniew (Siedlce County,
Wisznia Mała (TrzebniMasovian Voivodeship)
ca County, Lower Silesian Voivodeship)

Ryc. 8. Martwa natura z czereśniami i poziomkami,
Osias Beert, 1608 rok,
Berlin, Gemäldegalerie
Fig. 8. Still life with cherries
and strawberries in porcelain bowls, Osias Beert,
1608, Berlin, Gemäldegalerie
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Ryc. 9. Ostatnia wieczerza, Domenico Ghirlandaio, około 1486 rok, fresk, 400 × 810 cm,
San Marco – Florencja
Fig. 9. The Last Supper, Domenico Ghirlandaio, ca. 1486, fresco, 400 × 810 cm, San Marco, Florence

Ryc. 10. Madonna i Dzieciątko Jezus z wiśniami, tempera i olej na desce, 60 × 44
cm, Włochy, szkoła toskańska, ostatnie
ćwierćwiecze XV wieku
Fig. 10. Madonna and Infant Jesus with
cherries, tempera and oil on panel, 60
× 44 cm, Italy, the Tuscan school, last
quarter of the 15th century
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Ryc. 12. Madonna z czereśniami, Tycjan, 1516–1518,
Kunsthistorisches Museum, Wiedeń
Fig.
12. Madonna of the cherries, 1516–1518, Tiziano
Ryc. 11. Madonna z czereśniami,
Vecello,
Kunsthistorisches Museum in Vienna
Sano di Pietro, 1445 roku,
tempera i złoto na desce, 50
× 40 cm, muzeum regionalne
Aléria (Korsyka)
Fig. 11. Madonna with cherries,
Sano di Pietro, 1445, tempera
and gold on panel, 50 × 40 cm,
regional museum in Aléria
(Corsica)

Ryc. 13a, b. Madonna i Dzieciątko, Carlo Crivelli, około 1490 roku, tempera na desce,
National Gallery of Art, Washington
Fig. 13a, b. Madonna and Child, Carlo Crivelli,
ca. 1490, tempera on panel, National Gallery of Art, Washington
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Ryc. 14. Rajski ogród, Mistrz Górnoreński, około 1410 roku, tempera na desce, 26 × 33
cm, Städel Museum
Fig. 14. The Little Garden of Paradise, Upper Rhenish Master, ca. 1410–1420, tempera on
panel, 26 × 33 cm, Städel Museum

Ryc. 15. Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu, Federico Barocci, 1570–1575, Muzea Watykańskie, Rzym
Fig. 15. The rest during the flight into Egypt, Federico
Barocci, 1570–1575, Vatican Museums, Rome

Ryc. 16. Święty Gerard dei
Tintori
Fig. 16. Saint Gerard dei
Tintori
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Ryc. 17. Jan van Eyck, Ołtarz Gandawski – część dolna, środkowa Adoracja Baranka Mistycznego, 1432 roku, Ghent, Saint Bravo Cathedral
Fig. 17. Jan van Eyck, Altarpiece of Ghent – lower middle part, The Adoration of the Mystical Lamb, 1432, Ghent, Saint Bravo Cathedral

Ryc. 18. Cisza, Annibale Carracci, Hampton Court,
Royal Collection, London
Fig. 18. Silence, Annibale
Carracci,
Hampton
Court, Royal Collection,
London

Ryc. 19. Madonna i Dzieciątko bawiące się welonem, Jan
Gossaert, około 1531 roku, olej na desce, 88,5 × 69,5 cm,
Muzeum Narodowe w Warszawie
Fig. 19. Madonna and Child playing with veil, Jan Gossaert,
ca. 1531, oil on panel, 88.5 × 69.5 cm, National Museum
in Warsaw
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Ryc. 20. Madonna z dzieciątkiem, autor nieznany, XV wiek, olej na desce,
47,1 × 51,6 cm, muzeum Prado
Fig. 20. Madonna with Child, anonymous
author, 15th century, oil on panel,
47.1 × 51.6 cm, Prado Museum
Ryc. 21. Madonna karmiąca, Pedro Berruguete (1485–1490)
Fig. 21. Virgin and Child, Pedro Berruguete
(1485–1490)

Ryc. 22. Ogród rozkoszy ziemskich (część
centralna: Raj rozkoszy), Hieronim
Bosch, około 1500
roku, olej na desce,
220 × 390 cm, Muzeum Prado
Fig. 22. The Garden of
earthly delight (the
center panel: Paradise), Hieronymus
Bosh, ca. 1500, oil
on panel, 220 × 390
cm, Prado Museum
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Ryc. 23. Lato, Giuseppe Ar- Ryc. 24. Vertumnus, Giuseppe Ryc. 25. Cztery pory roku
cimboldo, olej na desce,
Arcimboldo, 1590 roku,
w jednej głowie, Giusep66,6 × 50,5 cm, Kunst
olej na desce, 68 × 56 cm
pe Arcimboldo, około
historisches
Museum Fig. 24. Vertumnus, Giuseppe
1590 roku, olej na desce,
Wien, Gemäldegalerie
Arcimboldo, 1590, oil on
60,4 × 44,7 cm, Nowy
Fig. 23. The Summer, Gipanel, 68 × 56 cm
Jork, zbiory prywatne
useppe Arcimboldo, oil
Fig. 25. The four seasons, Gion panel, 66.6 × 50.5 cm,
useppe Arcimboldo, ca.
Kunsthistorisches Muse1590 r., oil on panel, 60.4
um Wien, Gemäldegal× 44,7 cm, New York,
erie
private collection
Ryc. 26. Chłopiec ugryziony
przez jaszczurkę, Michelangelo Merisi da Caravaggio, około 1596 r.,
olej na płótnie, 65 × 52
cm, Fondazione Roberto
Longhi, Florencja

Fig. 26. Boy bitten by a lizard, Michelangelo Merisi
da Caravaggio, ca. 1596,
oil on canvas, 65 × 52
cm, Fondazione Roberto
Longhi, Florence

Ryc. 27. Martwa natura z wiśniami i brzoskwiniami,
Balthasar van der Arst
(ok. 1593–1657)
Fig. 27. Still life with cherries
and peaches, Balthasar
van der Arst (ca. 1593–
1657)
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Ryc. 28. a) Martwa natura z koszem owoców, Balthasar van der Ast, b) Kosz z owocami
(fragment), Michelangelo Merisi da Caravaggio
Fig. 28 a) Still life with fruit basket, Balthasar van der Ast, b) Fruit basket (part of the
painting), Michelangelo Merisi da Caravaggio

Ryc. 29. Naczynie z czereśniami, strąk Ryc. 30. Srebrna patera z wiśniami i motyi trzmiel, Giovanna Garzoni, okolem, Fede Galizia, XVII wiek
ło 1642–1651, gwasz na pergaminie, Fig. 30. Silver epergne with cherries and
24,5 × 37,5 cm, Galeria Paletina, Floa butterfly, Fede Galizia, 17th century
rencja
Fig. 29. Cherries in a dish, a pod, and
a bumblebee, Giovanna Garzoni, ca.
1642–1651, gouache on parchment,
24.5 × 37.5 cm, Galleria Paletina, Florence

Ryc. 31. Winogrona, homar i römer z winem,
Cornelis de Heem, Muzeum Narodowe
w Warszawie
Fig. 31. Grapevines, lobster and römer with
wine, Cornelis de Heem National Museum
in Warsaw
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Ryc. 33. Martwa natura z koszem owoców, Cornelis
de Heem, 1654 roku, 752 × 445 mm, The National Museum of Western Art, Tokio
Fig. 33. Still life with a basket of fruit, Cornelis de
Heem, 1654, 752 × 445 mm, The National MuRyc. 32. Owoce, Cornelis de Heem,
seum of Western Art, Tokio
Muzeum Narodowe w Warszawie
Fig. 32. Fruits, Cornelis de Heem,
National Museum in Warsaw
Ryc. 34. Chłopiec z wiśniami, Edouard Manet, 1859 roku, olej na
płótnie, Calouste Gulbenkian
Museum, Lisbona
Fig. 34. The boy with the cherries,
Edouard Manet, 1859, Calouste
Gulbenkian Museum, Lisboa

Ryc. 35. Martwa natura
z wiśniami i brzoskwiniami,
Paul
Cézanne,
1885–
1887, kanwa, farba
olejna, 60 × 50 cm,
Los Angeles County
Museum of Art
Fig. 35. Still life with
cherries and peaches, Paul Cézanne,
1885–1887, oil on
canvas, 60 × 50 cm,
Los Angeles County
Museum of Art
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Ryc. 36. Biały obrus. Martwa natura
z wiśniami, Paul Gauguin, 1886
rok, olej na płótnie, kolekcja prywatna
Fig. 36. The white tablecloth. Still life
with cherries, Paul Gauguin, 1886,
oil on canvas, private collection

Ryc. 37. Martwa natura z czereśniami, truskawkami i agrestem, Louise Moillon, 1630 rok
Fig. 37. Still life with cherries, strawberries and
gooseberries, Louise Moillon, 1630

Ryc. 38. Martwa natura z serem i czereśniami, Georg Flegel, 1635 rok,
18,3 × 24,8 cm, Staatsgalerie Stuttgart
Fig. 38. Still life with cherries, Georg
Flegel, 1635, 18.3 × 24.8 cm, Staatsgalerie Stuttgart

Ryc. 39. Brzoskwinie i wiśnie w misce na Ryc. 40. Martwa natura z wiśniami, Charmarmurowej półce, William Hammer,
les Ethan Porter, około 1885 roku
1864 rok
Fig. 40. Still life with cherries, Charles Ethan
Fig. 39. Peaches and cherries in a bowl on
Porter, ca. 1885
a marble ledge, William Hammer, 1864
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Ryc. 41. Portret młodej dziewczyny z wiśniami, CharlesRyc. 42. Martwa natura z wiśniami, Charles Harry
-Amable Lenoir
Eaton
Fig. 41. Portrait of a young girl
Fig.
42. Still life with cherries, Charles Harry Eaton
with cherries, Charles-Amable Lenoir

Ryc. 44. Torebka z rozsypanymi czereśniami, Antoine
Vollon
Ryc. 43. Martwa natura z wi- Fig. 44. A spilled bag of cherries, Antoine Vollon
śniami na talerzu, Pierre-Eugène Montezin
Fig. 43. Still life with cherries on
plate, Pierre-Eugène Montezin

Ryc. 45. Czereśniowi złodzieje, George Hitchcock
Fig. 45. The cherry thieves, George Hitchcock

		
Pejzaże z trześnią w tle czyli kulturowy motyw wiśni i czereśni
63

Ryc. 47. Wiśnie na gałązce, Levi Wells
Prentice, olej na płótnie, 1895 rok
Fig. 47. Cherries on a branch, Levi Wells
Ryc. 46. Czereśnie – martwa natura z autoPrentice, oil on canvas, 1895
portretem odzwierciedlonym w srebrnej
kompotierce, Robert Spear Dunning
Fig. 46. Cherries – still life with self-portrait
reflected in a silver compote, Robert
Spear Dunning

Ryc. 48. Wiśnie, George Henry Hall
Fig. 48. Cherries, George Henry Hall

Ryc. 49. Koszyk czereśni, John F. Francis
Fig. 49. Basket of cherries, John F. Francis

Ryc. 50. Apetyt na czereśnie, Lawrence AlRyc. 51. Matka i dziecko, Frederic Leighton,
ma-Tadema, 1873 rok
1865 rok
Fig. 50. A craving for cherries, Lawrence AlFig. 51. Mother and child, Frederic Leighma-Tadema, 1873
ton, 1865
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Ryc. 52. Cynowy dzbanek i wiśnie, Willie
Betty Newman, 1890 rok
Ryc. 53. Białe róże i wiśnie, Henri FantinFig. 52. Pewter pitcher and cherries, Wil-Latour, 1865 rok, kanwa, farba olejna,
lie Betty Newman, 1890
39 × 47 cm
Fig. 53. White roses and cherries, Henri Fantin-Latour, 1865, oil on canvas, 39 × 47 cm

Ryc. 55. Cztery kobiety z koszykiem wiśni,
Theophile Alexandre Steinlen, 65 × 81
cm, olej na płótnie, 1910 rok, kolekcja
prywatna
Ryc. 54. Patera z wiśniami, Theodor Aman Fig. 55. Four women with a basket of Cherries,
Fig. 54. Epergne of cherries, Theodor
Theophile Alexandre Steinlen, 65 × 81
Aman
cm, oil on canvas, 1910, private collection
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Ryc. 56. W sadzie, Haylands, Graffham,
Ryc. 57. Pakowanie wiśni w Prowansji,
Henry Herbert La Thangue, olej na płótHenry Herbert La Thangue, olej na
nie, 101,6 × 88,8 cm, kolekcja prywatna
płótnie, 1923 rok
Fig. 56. In the orchards, Haylands, Graffham,
Fig. 57. Packing Cherries in Provence, HenHenry Herbert La Thangue, oil on canry Herbert La Thangue, oil on canvas,
vas, 101.6 × 88.8 cm, private collection
1923

Ryc. 58 a, b. Plakaty reklamowe klubu Pacha
Fig. 58 a, b. Pacha night club advertising posters
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Ryc. 59. Łyżeczkowy most i wiśnia, Claes Oldenburg, 1988 rok, Minneapolis, Ogród
Rzeźby, Centrum Sztuki Walkera, stal
nierdzewna i aluminium, lakierowana
emalią poliuretanową, 9 × 15,7 × 4,1 m
Fig. 59. Spoonbridge and Cherry, Claes Oldenburg, 1988, Minneapolis, Minneapolis
Sculpture Garden, Walker Art Center,
Stainless steel and aluminum painted with
polyurethane enamel, 9 × 15.7 × 4.1 m

Ryc. 60. Pomnik czereśni, Los Antiguos,
prowincja Santa Cruz, Argentyna
oraz plakat informujący o festiwalu
Fig. 60. Cherry monument, Los Antiguos, Santa Cruz Province, Argentina
and festival poster

Ryc. 63. Plakat spektaklu A. Osieckiej Apetyt na czereśnie
Fig. 63. Poster of A. Osiecka’s performance
Appetite for Cherries

Ryc. 62. Okładka powieści J. Winterson Płeć
wiśni
Fig. 62. Cover of novel by J. Winterson Sexing the cherry

Ryc. 61. Płyta z piosenką Szczęście trzeba rwać
jak świeże wiśnie w wykonaniu Emeryka
Młynarskiego
Fig. 61. Music album with a song Happiness
must be picked like fresh cherries performed
by Emeryk Młynarski
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Ryc. 64. Wiśniowe wino,
zdjęcie:
http://www.
yorokobu.es/sirot/
Fig. 64. Cherry wine, photo:
http://www.yorokobu.
es/sirot/
Ryc. 65. Nagrobek J. B. Clémenta na cmentarzu Père-Lachaise
Fig. 65. J. B. Clément’s tombstone at Père-Lachaise

Ryc. 66. Okładka płyty Y. Montanda z 1957 roku
Fig. 66. Cover of Y. Montad’s record from 1957

Ryc. 67 a, b. Restauracja Le temps des cerises, ul. Czereśniowa 31, Paryż
Fig. 67 a, b. Restaurant Le temps des cerises, 31 Cerisaie Street, Paris
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Ryc. 68 a, b. Restauracja Le temps des cerises, ul. Butte aux Cailles 18–20, Paryż
Fig. 68 a, b. Restaurant Le temps des cerises, 18–20 Butte aux Cailles Street, Paris

Ryc. 69. Świętowanie Ryc. 70. Kwitnące czereśnie w Dolinie Jerte
w Céret
Fig. 70. Blooming cherries in Jerte Valley
Fig. 69. Festival in Céret

Ryc. 71 a–d. Plakaty z Festiwalu Wiśni Sefrou
Fig. 71 a–d. Sefrou Cherries Festival posters
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Ryc. 72. Plakaty zachęcające do wiśniowego świętowania
Fig. 72. Cherries celebration posters

