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O, baobab!
Na rozgrzewkę
1.

Poszukaj w internecie informacji na temat baobabów. Szukaj w encyklopediach, atlasach roślin, możesz
obejrzeć także filmy na YouTubie.

2.

Zbierz znalezione informacje o baobabach w formie mapy myśli.

Twoje zadania na dziś
1.

Przeczytaj cztery teksty dotyczące baobabów – to fragmenty „W pustyni i w puszczy” Henryka
Sienkiewicza, „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupery’ego, „Diabelskiego drzewa” Jerzego
Kosińskiego i historii baobabu opisanej na stronie Teatru NN w Lublinie.

Fragment 1.
Henryk Sienkiewicz, „W pustyni i w puszczy”, za: lektury.gov.pl/lektura/w-pustyni-i-w-puszczy
Staś pogłaskał ją łaskawie po głowie, po czym wziął strzelbę, zamknął pudło z nabojami i udał się
w stronę, w której pasły się zebry. Po upływie pół godziny odgłos strzału doszedł do obozowiska,
a po godzinie mały myśliwy wrócił z dobrą nowiną, że zabił młodą zebrę i że okolica pełna jest
zwierzyny, widział bowiem z wyniosłości prócz zebr i liczne stada antylop-arielów oraz gromadkę
waterbucków, to jest kozłów wodnych, pasących się w pobliżu rzeki.
Następnie kazał Kalemu wziąć konia i wyprawił go po zabitą sztukę, sam zaś począł oglądać
starannie olbrzymi pień baobabu, obchodzić go naokoło i stukać kolbą w chropowatą korę.
— Co robisz? — zapytała Nel.
On zaś odrzekł:
— Patrz, co za ogrom. Piętnastu ludzi wziąwszy się za ręce nie objęłoby tego drzewa, które pamięta
może czasy faraonów. Ale pień w dolnej części jest spróchniały i pusty.
„Widzisz ten otwór, przez który łatwo się dostać do środka. Można by tam urządzić jakby wielką izbę,
w której wszyscy moglibyśmy zamieszkać. Przyszło mi to do głowy, gdym zobaczył Meę między
gałęziami, a potem podchodząc zebry ciągle już o tym myślałem.
— Ale my mamy przecie uciekać do Abisynii.
— Tak. Trzeba jednak wypocząć i mówiłem ci wczoraj, że postanowiłem zostać tu tydzień lub nawet
dwa. Ty nie chcesz opuszczać swego słonia, a ja się boję dla ciebie pory dżdżystej, która już się
rozpoczęła i w czasie której febra jest pewna. Dziś jest pogoda, widzisz jednak, że chmury gromadzą
się coraz gęstsze — i kto wie, czy deszcz nie lunie jeszcze przed wieczorem. Namiot nie osłania cię
dostatecznie, a w baobabie, jeśli nie jest spróchniały aż do wierzchołka pnia, możemy sobie żartować
z największej ulewy. Byłoby też w nim i bezpieczniej niż w namiocie, gdyby się bowiem założyło
cierniem każdego wieczoru i ten otwór, i okienka, które byśmy porobili dla światła, to mogłoby sobie
ryczeć naokół drzewa tyle lwów, ile by chciało. Pora dżdżysta wiosenna nie trwa dłużej niż miesiąc
i coraz bardziej myślę, że trzeba nam ją przeczekać. A jeśli tak, to lepiej tu niż gdzie indziej i lepiej
w tym olbrzymim drzewie niż pod namiotem.

Nel zgadzała się zawsze na wszystko, czego chciał Staś, więc zgodziła się i teraz, tym bardziej że
myśl pozostania przy słoniu i zamieszkania w baobabie podobała jej się nadzwyczajnie. Zaczęła
też zaraz obmyślać, jak sobie urządzą pokoje, jak je umeblują i jak będą się wzajem zapraszali na
five o’clocki i na obiady. W końcu rozbawili się oboje — i Nel chciała zaraz rozejrzeć się w nowym
mieszkaniu, ale Staś, który z każdym dniem nabierał więcej doświadczenia i przezorności,
powstrzymał ją od zbyt nagłej gospodarki.
— Zanim sami tam zamieszkamy — rzekł — trzeba wyprosić poprzednich mieszkańców, jeśli się tam
jacy znajdują.
To rzekłszy kazał Mei wrzucić kilka zapalonych i mocno dymiących, bo świeżych, gałęzi do wnętrza
baobabu.
Jakoż pokazało się, że dobrze uczynił, gdyż olbrzymie drzewo było zamieszkane, i to przez takich
gospodarzy, na których gościnność nie można było liczyć.
(…)
Nowa siedziba, którą Staś nazwał „Krakowem”, została urządzona w przeciągu trzech dni. Ale
przedtem złożono w „męskim pokoju” główne pakunki — i w chwilach wielkiej ulewy młoda czwórka
znajdowała w olbrzymim pniu jeszcze przed wykończeniem mieszkania doskonałe schronienie.
Pora dżdżysta rozpoczęła się na dobre, ale nie były to nasze długie, jesienne deszcze, w czasie
których niebo zawleka się ciemnymi chmurami i nudna, uciążliwa słota trwa przez całe tygodnie.
Tu kilkanaście razy na dzień wiatr przepędzał po niebie wzdęte obłoki, które zlewały ziemię obficie,
po czym znów rozbłyskiwało słońce, jasne, jakby świeżo wykąpane i zalewało złotym światłem
skały, rzekę, drzewa i całą dżunglę. Trawy rosły prawie w oczach. Drzewa pokrywały się obfitszym
liściem i nim stary owoc opadł, tworzyły się zawiązki na nowy. Powietrze, z powodu zawieszonych
w nim igiełek wody, uczyniło się tak przeźroczyste, że nawet odległe przedmioty stawały się zupełnie
wyraźne i wzrok sięgał w niezmiernie daleką przestrzeń.
Fragment 2.
Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”, tłum. Jan Szwykowski, Warszawa 2005, s. 21–24
Codziennie dowiadywałem się czegoś nowego o planecie, o wyjeździe, o podróży. Wiadomości te
gromadziły się z wolna i przypadkowo. I tak trzeciego dnia poznałem dramat baobabów. (…)
Okazało się, że na planecie Małego Księcia, tak jak na wszystkich planetach, rosły rośliny pożyteczne
oraz zielska. W rezultacie znajdowały się tam dobre nasiona roślin pożytecznych i złe nasiona zielsk.
Ale ziarna są niewidoczne. Śpią sobie skrycie w ziemi aż do chwili, kiedy któremuś z nich przyjdzie
ochota obudzić się. Wypuszcza wtedy cudowny, bezbronny pęd, który najpierw nieśmiało wyciąga
się ku słońcu. Jeżeli jest to pęd rzodkiewki albo róży, można mu pozwolić rosnąć, jak chce. Ale jeżeli
jest to zielsko, trzeba wyrwać je jak najszybciej, gdy tylko się je rozpozna. Otóż na planecie Małego
Księcia były ziarna straszliwe. Ziarna, baobabu. Zakażony był nimi cały grunt. A kiedy baobab
wyrośnie, to na wyrwanie jest za późno i nigdy już nie można się go pozbyć. Zajmie całą planetę.
Przeorze ją korzeniami. A jeżeli planeta jest mała, a baobabów jest dużo, to one ją rozsadzają.
– Jest to kwestia dyscypliny – powiedział mi później Mały Książę. – Rano, po umyciu się, trzeba
robić bardzo dokładną toaletę planety. Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów, i to
natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo podobne. Jest to
praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa…
Pewnego dnia poradził mi, abym spróbował narysować ładny obrazek, który by pomógł dzieciom
z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów.
– Gdyby kiedyś podróżowały – mówił mi – może im się przydać. Czasem odłożenie pracy na później

nie przynosi szkody, lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą. Znałem planetę, którą
zamieszkiwał leniuch. Zlekceważył trzy pędy…
Według wskazówek Małego Księcia narysowałem tę planetę. Nie lubię prawić morałów. Lecz
niebezpieczeństwo baobabów jest tak mało znane, a ryzyko, na jakie narażają się ci, którzy zabłądzą
na jedną z małych planet, jest tak poważne, że tym razem odstąpię od mych zasad. I mówię: dzieci,
uważajcie na baobaby!
Fragment 3.
Jerzy Kosiński, „Diabelskie drzewo”, za: https://pl.wikiquote.org/wiki/Baobab
„Baobab” znaczy „mający tysiąc lat”. Wiele ludów w Afryce wierzy, że drzewo to było źródłem życia
i świadkiem narodzin pierwszego człowieka. Tubylcy nazywają baobab „diabelskim drzewem”,
ponieważ wierzą, że kiedyś diabeł zaplątał się w jego gałęzie i ukarał drzewo, odwracając je do góry
nogami. Według tubylców korzenie baobabu są teraz jego gałęziami, gałęzie zaś korzeniami. Chcąc
upewnić się, że nie będzie już więcej baobabów diabeł zniszczył wszystkie młode drzewa. I dlatego,
twierdzą tubylcy, zostały tylko dorosłe baobaby.
Fragment 4.
Historia baobabu, za: https://teatrnn.pl/baobab/historia_ baobabu
Drzewa symboliczne
Drzewa to naturalne pomniki będące świadkami niezwykłych wydarzeń, sadzone są również na
specjalne okazje; mają upamiętniać ważne dla danej społeczności zdarzenia, miejsca czy osoby.
W żyjących nadal polskich drzewach zapisana jest krwawa historia powstania listopadowego –
na przykład mieszkańcy Sokołdy (Puszcza Knyszyńska), wskazują przyjezdnym grupę dębów, na
których wieszać miano polskich jeńców w 1831 roku. Niezwykłą symbolikę posiada również wiąz
szypułkowy, który przetrwał na gruzach Pawiaka w Warszawie. Po wojnie stał się symbolem pamięci
o więźniach przetrzymywanych przez hitlerowskiego okupanta. Wiąz obumarł w 1984 roku, jednak
zastąpiono go w ostatnich latach odlewem z brązu. W całym kraju jest wiele drzew będących
rodzajem symbolu dla miejscowości czy pewnych społeczności, natomiast drzewem-symbolem dla
wszystkich Polaków jest wiekowy dąb Bartek rosnący koło Zagnańska.
W ostatnim czasie rangę wielkiego symbolu zyskało drzewo, które rosło przed kaplicą św. Pawła na
Manhattanie w Nowym Jorku. Podczas ataku terrorystycznego na wieże World Trade Center 11
września 2001 roku zostało ono wyrwane z korzeniami i spadło na kaplicę, osłaniając ją przed falą
gruzu. Po tym wydarzeniu Amerykanie postanowili zbudować pomnik w postaci odlewu korzeni
pamiętnego drzewa.
Protoplasta naszej topoli – baobab afrykański
Drzewo to stało się symbolem Afryki, choć występuje również w Indiach i Ameryce Południowej.
Charakteryzuje się grubym pniem i gałęziami przypominającymi korzenie – stąd wywodzi się podanie,
że na początku istnienia świata baobab rozgniewał jednego z bogów (nie chciał być tylko drzewem i
wędrował z miejsca na miejsce), a ten w złości wyrwał go z ziemi i posadził do góry korzeniami.
Baobab nazwano również „diabelskim drzewem”, ponieważ wierzono, że kiedyś diabeł zaplątał się w
jego gałęzie i ukarał drzewo, odwracając je do góry nogami. Jedna z legend mówi, że kto ośmieli się
zerwać kwiat z drzewa baobabu, zostanie wkrótce pożarty przez lwa. Istniało również przekonanie, że
kiedy młodzieniec umyje się w wodzie używanej do moczenia kory baobabu, wyrośnie na dużego,
silnego mężczyznę. Młody baobab nie przypomina wyglądem dojrzałego drzewa, dlatego wierzono, że
nie rosną one jak inne drzewa, ale w pełni rozwinięte, nagle spadają

na ziemię z łoskotem, a gdy umierają, w ciągu jednego dnia mają całkowicie znikać. Wiele ludów
afrykańskich wierzy, że drzewo to było źródłem życia i świadkiem narodzin pierwszego człowieka.
Baobaby to niezwykle odporne drzewa, mogą przetrwać długie susze, żyją po kilkaset lat. Często
wykorzystuje się je w celach praktycznych – po deszczu w zagłębieniach pnia gromadzi się woda,
owoce wykorzystywane są w celach spożywczych, a z łupin wykonuje się naczynia lub używa do
opału. Ponadto liście służą do celów spożywczych oraz do wytwarzania medykamentów. Baobaby
sadzono na grobach i cmentarzach, aby dawały świadectwo umarłym. Jeden z bardzo starych
baobabów w Zimbabwe ma ogromną dziuplę mogącą dać schronienie czterdziestu osobom, ponadto
puste pnie baobabów wykorzystywane są tam jako sklep, więzienie, dom, stodoła, miejsce do
składowania albo wiata przystankowa.
Topola czarna, czyli nasz lubelski Baobab
W Polsce występują cztery gatunki topoli – topola czarna, topola biała, topola osika i topola szara.
Dostarczają one miękkiego drewna używanego do produkcji między innymi celulozy, papieru,
zapałek, korpusów gitar i bębnów. Topole, brzozy, lipy, kaliny często sadzono na grobach. Drzewa
te miały być „miłe” zmarłemu, dzięki czemu miał on spokojnie spoczywać i nie opuszczać mogiły
po śmierci. Pod koniec XVIII wieku Francja uczyniła z topoli symbol wolności, równości, braterstwa
oraz rozumu i innych szczytnych wartości. Najgrubsza i najwyższa na świecie topola czarna
rośnie w Rue du Canal we Francji, ma 41 metrów wysokości, a jej obwód pnia wynosi 9,21 metrów.
W Polsce najwyższa jest topola rosnąca nad Wisłą w Kromnowie (województwo mazowieckie)
mierzy 38,1 metrów wysokości, a jej pień posiada obwód 8,25 metrów. Do najbardziej okazałych
topoli czarnych w Polsce należy również topola rosnąca na warszawskich Bielanach, topola w parku
w Krzeszowicach oraz topola w parku Jordana w Krakowie. Obecnie topola czarna rosnąca na
placu Litewskim w Lublinie ma nie więcej niż 16 metrów wysokości (głównie z racji zamierania
i obcinania jej konarów). W okresie swojego pełnego wzrostu mogła mieć nawet powyżej 35 metrów
wysokości. W związku z osiąganymi przez topole potężnymi rozmiarami dawniej sadzono je w pobliżu
zabudowań aby ściągały pioruny, ponadto często pełniły rolę drogowskazu dla podróżnych.
Lubelska topola czarna nazywana przez mieszkańców miasta Baobabem nie jest już tak okazała
jak przed laty, jednak ma olbrzymie znaczenie dla historii i kultury miasta oraz jego mieszkańców.
Z racji swojego wieku – szacowany jest na około 130–160 lat – drzewo było świadkiem wielu
niezwykle ważnych wydarzeń. Według Euzebiusza Maja Baobab mógł zostać zasadzony po upadku
powstania styczniowego w 1863 roku jako symbol żałoby, w jakiej pogrążył się po raz kolejny kraj,
ale jednocześnie nadziei i ducha polskości. W tym czasie plac Litewski aranżowany był przez Feliksa
Bieczyńskiego, który zdecydował o zasadzeniu w tym właśnie miejscu symbolicznego drzewa.
Wkrótce topola charakteryzująca się szybkim tempem wzrostu i pokaźnymi rozmiarami miała
osłabić przestrzenną ekspozycję świątyni prawosławnej, wzniesionej przez Rosjan w 1874 roku.
Drzewo przetrwało zawieruchę I i II wojny światowej, jednak już w latach powojennych naruszono
jego strukturę korzenną. W 2005 roku wokół Baobabu położono kostkę brukową, co wywarło
negatywny wpływ na stan drzewa – zablokowało to przepływ powietrza w systemie korzeniowym
oraz zaburzyło gospodarkę wodną. Sytuację poprawił nieco system napowietrzających rur ułożonych
w 2008 roku, którymi doprowadzana może być także woda czy środki odżywcze. Bardzo negatywny
wpływ na stan drzewa miało także zamrażanie w okresie przedwiosennym jego okolic na potrzeby
lodowiska. W efekcie Baobab znacznie stracił na zdrowiu, nie prezentuje się już tak efektownie. Wiele
chorych i uschłych konarów zostało usunięte. Według prognoz drzewo ma przed sobą już tylko kilka
lat życia. Rozpoczęto nawet dyskusje, jakim gatunkiem w przyszłości zastąpić naszą topolę czarną.
Wiele osób w tym miejscu widzi lipę (drzewo to posiada szczególnie bogatą symbolikę w polskiej
kulturze), która jest bliska Lublinianom, między innymi z racji tego, że lipami obsadzone były drogi
wjazdowe do koziego grodu. Mimo różnych wersji tak naprawdę nie wiadomo dokładnie kiedy topolę
ochrzczono Baobabem, jednak to właśnie drzewo przez dziesięciolecia pełniło rozmaite funkcje –

stawało się miejscem spotkań, punktem orientacyjnym, lokalnym symbolem patriotyzmu, w swoim
trwaniu było i nadal jest niemym świadkiem historii – tych wielkich, jak i mniejszych, osobistych,
w których niejednokrotnie odgrywało bardzo ważną rolę. Baobab bezsprzecznie umiera, można
jednak ocalić jego pamięć poprzez bezcenne wspomnienia z nim związane. Zebrane razem, mogą
utworzyć „Wielką Księgę Baobabu”, której pierwsze wersy już są zapisane.

2.

Zbierz w tabeli cechy baobabu, opisane w powyższych tekstach. Czy cechy się powtarzają?
„Mały Książę”

„Diabelskie drzewo”

„Historia baobabu”

Cechy baobabu

„W pustyni i w puszczy”

3.

Baobab to pożyteczne drzewo. Czy po lekturze tekstów łatwo możesz zgodzić się z tym stwierdzeniem?
Dlaczego?

4.

Baobab daje bezpieczeństwo. Wypisz po trzy argumenty za i przeciw.

5.

Baobab chroni pamięć. Jakie znaczenie mają drzewa – świadkowie historii?

6.

Czy znasz – z tekstów kultury lub źródeł historycznych – inne drzewa, które można nazwać pomnikami?

7.

Z baobabem wiąże się wiele legend, według jednej z nich baobab rośnie do góry nogami. Poszukaj
w internecie innych historii o baobabie. Wybierz tę, która podoba Ci się najbardziej, i na jej podstawie
przygotuj krótką prezentację.

Praca domowa
Na podstawie zebranych informacji i wniosków z przeczytanych tekstów napisz opowiadanie zaczynające się
od słów:
Na etykietce było tylko jedno słowo zapisane wielkimi literami: «BAOBAB». Otworzyłem torebkę i na jej dnie
znalazłem nasionko…

