Kalina, licyna, morwa
Jakub Dolatowski

Te trzy drobne teksty, to notatki z lektur i wycieczek, dalekie
nie tylko od wyczerpania jakichkolwiek tematów, ale wręcz
– od ich formułowania. Po prostu szkice, a w nich wiele
kwestii i wątków nierozstrzygniętych czy wykraczających
poza moje umiejętności i wiedzę, spraw, które dopiero warto
by wziąć na tapetę.
Kalina koralowa
Prawie każdy zna wiersz Teofila Lenartowicza o „kalinie
z liściem szerokim” czy galicyjską pieśń ludową o róży i kalinie – jednej, co na górze, i drugiej – co to w dolinie. Kalin
w wierszach i piosenkach ludowych jest oczywiście o wiele, wiele więcej, tyle pewnie co właśnie róż czy lip, dębów
i tajemniczych jaworów, wartych zresztą odrębnej notatki.
Zajrzałem do kilku ulubionych źródeł o dawnej Białorusi
i Polesiu, czyli o stronach, gdzie kaliny koralowej bardzo
dużo i gdzie jeszcze niedawno miała swe wyraźne miejsce
w wiejskim życiu, i trochę znalazłem.
Najpierw źródło najdawniejsze – Jan Czeczott, który
zanotował w cennym dla naszej pamięci zbiorku „Piosnki
wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny…” (1846) pieśń weselną wyjątkowo ciekawą, i to właśnie z botanicznego punktu
widzenia. W słowach „prostego” ludu widać tu bowiem rozróżnienie kwiatów płodnych („kwietki”) i płonnych (”ćwietki”)! Ale może to tylko „myłka” Czeczotta lub zecera u Zawadzkiego? Mam nadzieję, że jednak nie, że jest właśnie
tak, jak powinno być – cała książka napisana przecież i złożona z wielką dbałością, lingwistyczną właśnie.

Kalina nie stōj, raspukaj sie,
Da u bieły ćwiet raskładaj sie,
Da na ćwietōk da bielūsieńki,
Da na kwietōk da drabniusieńki.
Utarło się u nas sądzić, że owoce kaliny koralowej nie nadają się do jedzenia, nawet – że są trujące. Ale wystarczy
pojechać na Białoruś, Ukrainę, Słowację czy do Siedmiogrodu, by zobaczyć, że jest inaczej: tam można i teraz kupić
na targu ścięte „baldachy” kaliny koralowej, a w sklepie –
dżem kalinowy. Zresztą właśnie z Białorusi trafiły do nas, do
ogrodu botanicznego w Powsinie, dwie odmiany owocowe,
o jagódkach nieco większych i słodszych, nie tak ściągających w smaku – 'Taëžnye Rubiny' i 'Ul’gen’'. Ta druga nazwa zapewne od jakiegoś miejsca na Białorusi czy w Rosji?
Sam jem kalinki zimą, gdy tylko trafię na krzak w owocach:
zmrożone „jagódki” to słodkawo-gorzkie lody.
Gdy skubię zimne jagody kaliny, zawsze myśl kieruje
się ku nieznanemu Polesiu, krajowi jeszcze sto lat temu tak
wyjątkowo pięknemu, a potem tak strasznie niszczonemu.
Pietkiewicz (1928) opisał, jak na dalekim, wschodnim Polesiu rzeczyckim składano w czasie sianożęcia owocostany
kaliny w stawiane stogi (siano zwożono do gospodarstw dopiero zimą, gdy rozlewiska, błota i strugi skuł lód).
Całe kiście warstwami ułożone trzymają w stogach
i wybierają podczas przewożenia siana do domu zimową
porą. Jagody dojrzałe w tych warunkach (wýleżalisia)

Stanisław Bochnig, Stogi nad jeziorem Nobel, 1929 – ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, nr 11230
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mają dosyć przyjemny smak słodko-gorzkawy. Zwykle
bywa ich mało i zjadane są bardzo prędko, głównie
przez dzieci. Robią to dla zwyczaju, ale jaka jest jego
geneza, trudno dociec; zawsze odpowiadają, że tak
było za ojców i dziadów (tak robíli nászy baćki i nászy
dziedý).
W dziesięć lat później, w tomie traktującym o kulturze duchowej Polesia Rzeczyckiego podsuwał poważniejsze niż
tylko „pokarmowe” wyjaśnienie tego zwyczaju. U jego
podstaw widział mianowicie chęć ochrony stogów – w ten
sam sposób, w jaki chroni się ikony i domostwa: zdobienie
obrazów świętych gałązkami kwitnącej kaliny lub z jagodami, jak również składanie jagód w stogach siana, może mieć
na celu ochronę domu i siana w stogach (Pietkiewicz 1938).
Gdy zimą siano zwożono i ochrona, którą dawały kaliny,
nie była dłużej potrzebna, otwierały się wnętrza stogów
i dzieci mogły posmakować owoców. Nie tylko jagody kaliny chowano zresztą na Polesiu do zimy w stogach, trafiały tam także dzikie jabłuszka i gruszki – te ostatnie miały
czas się ulęgnąć pomiędzy pachnącym sianem (Moszyński
1928).
Przekupki na targu za Operą we Lwowie, z baldachami kalin
w koszykach i na rozpostartych na skrzynkach i na chodniku kawałkach płótna, podyktowały mi we wrześniu 2004
roku przepisy na lekarskie zażycie owoców: na galaretkę na
kaszel przeciera się je na sicie (rozgniatając drewnianą łyżką lub, razem z nasionami, miele w maszynce do mięsa),
do przecieru dodaje cukru i miesza; ewentualnie można to
króciutko podgrzać na małym ogniu. Od kaszlu są też same
pestki – łyżeczka na szklankę wrzątku. Galaretka wychodzi
całkiem smaczna, ale żeby tego trochę było, trzeba się narobić, bo owocki drobne, a miąższu w nich – niewiele.
Przed Linneuszem botanicy, na przykład Matthioli czy bracia Bauhin, mieli dla kaliny koralowej nazwę inną niż Viburnum (tą opatrywano od starożytności hordowinę), mianowicie „Sambucus aquatica”; stąd, na przykład, stara niemiecka
nazwa – „Wasserholunder”. Trzeba o tym pamiętać – dawne, botanicznie „przednowoczesne” viburna, to wcale nie ta
nasza kalina z liściem szerokim! I tak było już w Rzymie.
Gdy Wergiliusz w pierwszej Eklodze przyrównuje kalinę
do cyprysa (I, 24–25; polskie tłumaczenie – Kajetana Koźmiana, 1998),
Verum hæc tantum alias inter caput extulit urbes,
Quantum lenta solent inter viburna cupressi.
Gdy Rzym między miastami wyniesiony czołem
Tak panuje, jak cyprys nad giętką kaliną.
to lenta viburna, giętkie [gałązki] kaliny, są niczym innym
jak silnymi, prostymi, elastycznymi pędami hordowiny. Od
łacińskiego lentus poszedł epitet gatunkowy nie tylko zresztą hordowiny, ale i amerykańskiej Viburnum lentago (Genaust 1996).

Licyna
Licyna to krzew o tak wielu polskich nazwach, że w ich gąszczu, jak w gałązkach samej rośliny, można się zaplątać, by
potem długo bawić i niecierpliwić rozplątywaniem. Pierwsza
rzecz, to sprawdzić wykazy u Wagi (1848) i Rostafińskiego
(1900). Nie chcąc męczyć cytowaniem pierwotnych źródeł,
wyliczę po prostu same nazwy: koziróg (to kalka z niemieckiego „Buchsdorn”, za nią szereg pokrewnych – kozirok,
kozłowe ciernie, kociróg), ciernik (zapomniana a przecież
ważna, bo jej właśnie używali działający na kresach, skąd
licyny powędrowały na zachód – Antoni Andrzejowski
i Willibald Besser), licyum i licyna, kolcowój, ciernie wirgińskie, błędny – wiciokrzew, wreszcie intrygujący nikokol
(określenie przez nikogo nieobjaśnione, według Wajdy-Adamczykowej, 1989 – „niejasne”). Rozeznanie utrudniają nazwy, które stosowano i stosuje się nadal dla określania
gatunków zarówno Lycium, jak Smilax – na to, że kolcorośl
i kolcowój to nazwy tego drugiego rodzaju, zwraca uwagę
już sam Waga i nieoceniony Słownik Warszawski (Karłowicz
i in., 1902), w którym znajdziemy jeszcze: cicholas, ciernie
jerozolimskie, barbarę (!) i wirginię. „Ciernie wirginijskie”
i „wirginia” w zastosowaniu do Lycium, to także oczywista
pożyczka od Smilax. U Wajdy-Adamczykowej mamy jeszcze, rzecz jasna również jako błędne – „jaśmin” i „jaźwa”;
jest też u niej „nygus”, który spotykałem tu i ówdzie; tę nazwę z wdziękiem wyjaśnia Sokołowski (1957), we fragmencie, który daję nieco dalej.
Wzięty wprost z niemieckiego „bukszdorn” prowadzi nas
z kolei do dawnych aptek. Genaust (1996) przytacza bowiem w swych dociekaniach etymologicznych frazę lycium
medicamentum, co w starożytności greckiej oznaczało leczniczy dekokt z korzeni ciernistych krzewów, zwanych rhamnos, by z kolei zgrabnie wywieść, że nie chodziło bynajmniej
o szakłaki czy licynę, a najprawdopodobniej o jakieś traganki (Astragalus). A w słowniku Abrahama Trotza (1779)
mamy po tysiącleciach ten sam zapewne grecki dekokt, gdy
czytamy pod hasłem „bukszdornowy” – sok bukszdornowy
w Aptece! (sam „bukszdorn” u Trotza to roślina ze Wschodu, zwana też „listnik” lub „piracantha”).
Licyna to roślina dawnych kresów, ziem ukrainnych. Tu,
na szerokim obszarze od Siemiatycz i Białej Podlaskiej po
Lwów i Buczacz dla wielu różnych roślin „bodących” istnieje wspólne, niespecyficzne określenie – mianowicie „bodiak”, „bodziak” – obok odnotowywanego dla tej nazwy
i węższego znaczenia, odnoszącego się tylko do ostu, na
który mówi się tak w okolicach Włodawy, Chełma i Halicza
(Kurzowa 2006). Dziwne przy tym, że w swym słowniku
Makowiecki (1936), który doskonale znał i te strony, i rośliny, i język, a dla Lycium barbarum i L. ruthenicum podał
kilkadziesiąt nazw – jednak „bodiaka” w tym znaczeniu
nie dał, a odnotował jedynie dla licznych kłujących ziół,
na przykład dla wielu gatunków Carduus, Cirsium czy dla
Onopordon acanthium.
U Józefa Ignacego Kraszewskiego (korzystam z wydania z 1985) we wspomnieniach z podróży do Jedysanu,
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Budżaku i Odessy obraz stepowych „bodiaków” wydaje mi
się jednak, przynajmniej w części, a to ze względu na miododajność kwiatów, a szczególnie – ze względu na grodzenie tym kłującym krzewem terenu, sadzenie „na wałach”,
przedstawieniem właśnie jakiegoś gatunku Lycium:
…począwszy od Tulczyna, kraj i ludzie coraz bardziej
zmieniają fizjonomią, pola okrywają się bodiakami coraz
gęściej. Jest to szkodliwa roślina, ale i ona przecież nie
na próżno ssie ziemię i wygrzewa się w słońcu. Uważałem
u nas trzy pospolitsze gatunki bodiaka, ale przypomnieć
nie mogę, jak je Pallas opisujący nazywa [Kraszewski
korzystał z francuskiego tłumaczenia relacji z podróży po
Rosji; oryginał wyszedł w Petersburgu w trzech tomach,
w latach 1770-tych]. Jeden najsrożej kaleczący, co się rozścieła po ziemi, a który, jak podanie powiada, początkowo
zaprowadzono u nas z zagranicy dla obsadzania wałów
w ogrodzie, rozsiał się potem
i rozpowszechnił wszędzie,
łatwo się zaaklimatowawszy.
Drugi, drobnolistny, średniej
wielkości, trzeci, ogromny,
wysoki, pięknym karmazynowym kwiatem odznaczający
się. Na tym to kwiecie pszczoły Podola i Pobereża zbierają
wyborny, biały i wonny miód,
bodiakowym zwany. Kiedy
wśród tych ogromnych zarośli bodiakowych orać przyjdzie pole, nie bez trudności
się to odbywa; wołom zawiązują oczy, obwarowują nogi,
pomimo tych ostrożności kaleczą srodze chudoby i siebie.
Bodiak służy także na opał.
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dereniem i różami, gdzie od wsi pod górę zrobiono wygodną
ścieżkę obsadzoną licjum. Zadziwiające jest, że nie widział
licyny w czasie swych czterech podróży botanicznych po
Ukrainie, przedsiębranych w latach 1814–1822 – nad Bohem i Dniestrem, aż po Morze Czarne, Antoni Andrzejowski
(1823); szukałem u niego dokładnie, myśląc, że może jednak pisał o licynie, a tylko pominął ją w rejestrze roślin, ale
nie – u niego nie ma nic!
Trudno o jasny sąd, jaka licyna gdzie rosła, o którym gatunku pisali dawni botanicy (a co dopiero podróżnicy, literaci,
ludzie bez botanicznego przygotowania) – taksonomia i nazewnictwo rodzaju są zagmatwane i szczególnie dawniejsze
prace dają w tej mierze niepewne informacje.
Piękny i nad wyraz trafny rysunek wiejskiej licyny dał w
książeczce o wróblach Jan Sokołowski (1957):

Pallas w trzytomowym opisaniu
podróży po Rosji (1771–1776)
nie zajmował się jednak Lycium,
nie znalazłem wzmianek o nim
Jan Sokołowski, Stado wróbli na krzewie licyny, 1957 (za miłym pozwoleniem
w tekście, brak tej nazwy zarówWojciecha Sokołowskiego)
no w indeksie nazw łacińskich
(„Über die lateinischen Anhänge aller drey Theile”), jak i w wykazie nazw potocznych
Za opłotkami albo przy zaniedbanych drogach naszych
(„Über Alle drey Theile”). Czyli mylę się, widząc w bodiaku
wsi wyrasta często krzewiasta roślina, którą lud ze
Kraszewskiego, nawet w tym, którym obsadzano ogrodzewzględu na leniwie zwisające, cierniste gałązki nazynia ogrodowe – licynę? Może jednak Kraszewski przywołał
wa w wielu okolicach nygusem, natomiast książki przyz pamięci Pallasa na wyrost? A może chodziło mu o inne dzieło
rodnicze dają jej pięknie brzmiącą nazwę licyna albo
Pallasa, nieco późniejszy opis południowych prowincji imkolcowój. Jest to krzew z widzenia przynajmniej znany
perium (1797–1801), gdzie mamy licynę, ale niestety – bezukażdemu, ktokolwiek był na wsi. Krzew ten tworzy gęste
żyteczną, bo tylko pod łacińską nazwą, wprowadzoną zresztą
zarośla, ma lancetowate listki i drobne fioletowe kwiatki,
właśnie przez Pallasa – L. tataricum (na przykład na stronie
a owocuje w postaci wydłużonych czerwonych jagódek.
142 – […] am Ufer hin Lycium tataricum, Rubus cæsius,
Co prawda kwiatków i jagódek nie ma na nim wiele,
Messerschnidia, Xanthium, Astragalus contortuplicatus,
skutkiem czego kwitnienie i owocowanie słabo jest wiwilder Hanf und allerley Melden).
doczne. Takie to zarośla licyny są najmilszym miejscem
Stempowski (1953), z tychże stron, zostawił opis urwiska
pobytu wróbli. Przez cały rok wróble gromadzą się tutaj
„na lackim brzegu” Dniestru, we wsi Bakota, obrośniętego
stadami, wygrzewają w słońcu i czyszczą piórka. Dopóki
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są spokojne i bezpieczne, siedzą na wyższych gałązkach
i ćwierkają wesoło, ale skoro pojawi się jaki drapieżnik,
zwłaszcza ich śmiertelny wróg krogulec, natychmiast
milkną i jak kulki spadają niżej, kryjąc się wśród najgęściej splątanych gałązek.
Stanisław Goliński, który przed II wojną eksperymentował
w Puławach z roślinnymi „xeniami”, szczepił, jak czytam
w “Owocarstwie” Zaliwskiego (1937), pomidory na nikokolu (Lycium), zamieniając je na rośliny trwałe, o drobniejszych lecz słodszych owocach. Pachnie to białą magią,
co akurat nie dziwi w rodzinie bielunia, lulka i mandragory.
Zresztą, teraz z Chin i do nas przyszła kulinarna moda na
licynę (tam je się owoce wielu gatunków, głównie L. chinense), na jej suszone owocki.
Morwa
W Starych Topol’čiankach na Słowacji, w domu ogrodnika
z arboretum w Młynianach, ogrodnika starej daty, który był
w swym fachu mistrzem – nieżyjącego już od lat Daniela
Kowalowskiego, usłyszałem niegdyś, że plamy z soku owoców, którymi poplamiłem był sobie ubranie w pobliskim
Pukancu, można na świeżo usunąć sokiem owoców jeszcze
niedojrzałych, kwaśnych. W Pukancu morwy czarne, nieliczne ale wiekowe, rosły starożytnym zwyczajem ze stron
śródziemnomorskich – wśród winnic.
Nie wiedziałem wtedy, że ta rada, która mocno zapadła
mi w pamięć, ma kilka tysięcy lat, pochodzi z czasów Pliniuszowych, kiedy w pobrudzone przy zbieraniu morwy ręce
wcierano sok niedojrzałych owoców. Pliniuszowi zawdzięcza też morwa (czarna – w starożytności tylko ta morwa była
znana w Europie) określenie sapientissima arborum, bo,
najmędrsze z drzew, cierpliwie czeka, aż wiosną na dobre
wróci ciepło, i nie spieszy się z wypuszczaniem młodych
listków (Hehn 1911; Roach 1985). Przemianę koloru owoców, tak wyrazistą i rzucającą się w oczy, nie tylko u morwy czarnej, ale i tej nam znanej – morwy białej, przemianę,
która powoduje tyle pomyłek w nazywaniu drzew, pokazał
Owidiusz w historii tragicznej nocnej schadzki Pyrama
i Tysbe. To uderzająca opowieść – owoce bieleją o zmroku,
w czasie, gdy kochankowie nareszcie wyrwali się potajemnie
ku sobie, i nagle purpurowieją od krwi wsiąkłej w ziemię
i w korzenie drzewa morwowego, po samobójczej, wywołanej pomyłką, śmierci Pyrama; korzeń krwią śmiertelnej pomyłki / maluje wiszące morwy kolorem purpury. Nie mam,
niestety, pod ręką, tłumaczenia Brunona Kicińskiego czy
tłumaczeń staropolskich, w oryginale to […] malefactaque
sanguine radix / purpureo tingit pendentia mora colore (Ovidius, wydanie z 2008). Nie tylko tu sok dojrzałych morw ma
kolor i moc krwi, i tyleż silniejsze zastosowanie od innych
znanych w starożytności – podbarwiania wina czy szminkowania warg: w biblijnej pierwszej Księdze Machabejskiej
jest obraz słoni bojowych, celowo obryzgiwanych sokiem
winogron i morwy czarnej, by barwą krwi rozjuszyć je przed
bitwą wojsk Judy z Antiochem.
Z rzymskich też czasów mamy kolejną ogrodniczą wskazówkę: morwy trzeba zbierać wcześnie, nie w środku dnia,

w skwar, bo psują się momentalnie – wystarczy rzucić okiem
na ziemię czy chodnik pod owocującym drzewem, gdzie
pełno os wśród sfermentowanych, a świeżo opadłych owoców. Horacy tak odnotował to w „Gawędach” (II, 4, 21–23;
wydanie w opracowaniu O. Jurewicza, 2000, tłumaczenie
polskie – Jan Sękowski):
		
Ille salubris
Æstates peraget, qui nigris prandia moris
Finiet, ante gravem quæ legerit arbore solem.
		
Nie opuszczą siły
Tego, kto dba, by w końcu czarne morwy były,
Ale nim słońce spiecze, pozrywane z drzewa.
Piękne strony poświęcili morwom białym Paweł Aleksandrowicz Baranow i Ilaria Aleksiejewna Rajkowa (1928) w
etnobotanicznej monografii Darwazu, na pograniczu afgańsko-tadżyckim w zachodnim Pamirze. Jest to książka z czasów „zaprzeszłych”, etnobotaniczny biały kruk, opublikowany bowiem w Taszkiencie w dwustu ledwo egzemplarzach
(w tym pięć „imiennych”, zatem dedykowanych lub podpisanych przez autorów? – rzecz wśród wydawców prac naukowych niespotykana, widać, ile uczucia włożyli w te wędrówki
i tę pracę!). Baranow i Rajkowa wędrowali przez świat, który
jak Polesie Moszyńskiego, Obrębskiego i Pietkiewicza, już
wtedy zapadał w nicość. Oto, w moim tłumaczeniu, obszerne
fragmenty rozdziału o morwie białej (safit-tut), dominującej
tu, i znacznie rzadszej – prawdziwej morwie czarnej (sijetut), w darwaskich wioskach, „kiszłakach” (jeden z typów
fizjograficznych tych wiosek, to właśnie kiszłak morwowy;
obok orzechowych i wierzbowo–topolowych):
Gdy spojrzeć z oddali, darwaskie kiszłaki […] toną w zieleni morw. To najczęstsze tu drzewo, a przy tym – drzewo
ulubione, najbardziej przez Darwazców pożądane. Trzeba zwrócić uwagę nad nadzwyczajną czystość, jaką widać
wokół drzew morwowych. U morwy nigdy nie pozwolą
uwiązać konia, żeby czasem nie zapaskudził ziemi. To zrozumiałe, bo morwa [biała] to drzewo chlebowe Darwazca, to dla niego często główna, podstawowa roślina dająca pożywienie. Podnoszą tu każdy opadły z drzewa owoc,
który w swoim czasie da pokarm […] „Jagody” zbierają
w miarę dojrzewania i suszą na dachach; część zbiorów
zachowują w tej właśnie postaci, jako znany powszechnie
poczęstunek.  Suszone jagody morwy, tut-kok i tut-chyszk,
są naprawdę bardzo smaczne, dość pożywne i długo się
nie „przejadają” (często ratowały nas w okolicach, gdzie
nie mogliśmy dostać niczego do jedzenia). Ale w postaci suszonych jagód trzyma się tylko małą część zbioru,
reszta daje mąkę (tut-pist). Gdy urodzaj i zbiory są obfite, suszone owoce miele się po prostu w młynach, jeśli
owoce zbiera się latem w niewielkich ilościach, tłucze się
je ręcznie, ciężkimi kamiennymi stęporami (dżuwozyk)
w kamiennych stępach, zwanych sang-i-dżuwozyk. Mąkę
trzymają w osobnych pomieszczeniach. Mąka, dla swojej
higroskopijności, skleja się w bryły; gdy ktoś chce zobaczyć „tut-pist”, pokażą mu małe, odłupane kawałki.
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Przygotowywanie mąki z morwy
fot. P. Baranov i I. Rajkova,
1927

„Tut-pist” jest równie smaczna jak suszone owoce, póki
świeża i niezleżała; w przeciwnym wypadku staje się
słodko-gorzkawa i bardzo szybko się „przejada”. Tutpist najczęściej spożywa się wprost, nieprzerobioną, choć
mówili nam, że robi się z niej i placki, których jednak nie
próbowaliśmy i nie widzieliśmy. Najczęściej przed samym
jedzeniem rozprowadza się ją w niewielkiej ilości wody,
otrzymując gęstą papkę, konsystencji kaszy manny, którą
je się, zlizując z palca. Mąkę z morwy troskliwie przechowują aż do czasu, gdy skończą się zapasy mąki ze zbóż
i motylkowych, i dopiero wtedy powszechnie jej używają. Tylko w latach wyjątkowego urodzaju morwy mąkę
z niej zaczyna się spożywać od razu po zmieleniu owoców. Zapas mąki z morwy wynosi w bogatych rodzinach
około 100 pudów, biedacy nie mają więcej jak 20–30
pudów [pud = 13,68 kg].
Kilka lat temu jeden ze studentów, pan Marcin Kierczak,
zaskoczył mnie informacją o tym, że morwy białe sadziło
się u nas nad stawami rybnymi, na groblach, dla karpi, które mają przepadać za rzeczami słodkimi. Miało tak być nad
stawami księstwa Zatorskiego (szukaliśmy tam potem morw
z Włodkiem Winiarskim, nie znaleźliśmy) i, według Włodka Winiarskiego, w Zagórach pod Rzeszowem. Próbowałem
zasięgnąć języka w sprawie tego karpiego przysmaku, ale
jakoś bezskutecznie – ten rybacki koncept czeka więc na
potwierdzenie.
Za pomoc w znalezieniu zdjęć stogów na Polesiu dziękuję dr Annie Engelking z Instytutu Slawistyki PAN i dr Grażynie Ruszczyk
z Instytutu Sztuki PAN.
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