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Szkoda czasu na pośpiech

Magazyn ludzi świadomych

Herta Müller
Slow me the way
Po drugiej stronie lustra
Silna wola szczęścia
Dobre bzykanie
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FUNDATORZY

WYDAWCY HONOROWI

Magazyn {slow} powstał dzięki funduszom zgromadzonym ze sprzedaży
oraz przekazanym przez fundatorów. Pragniemy z całych sił podziękować wszystkim,
którzy przyłączyli się do nas. To dzięki Wam {slow} istnieje w wersji drukowanej.
Tę stronę przekazaliśmy fundatorom, aby mogli zareklamować się lub powiedzieli coś o sobie.

WYBIERASZ SIĘ DO WROCŁAWIA?
Postaw na wygodę i kameralną atmosferą w sercu
Starego Miasta. Bądź w centrum wydarzeń i wybierz
Five Stars Hostel. Realizuj pasje, zabierz rodzinę,
czworonoga lub zaproś przyjaciół. Odwiedź nas!

www.5starshostel.com

ZDROWE LNY, KOLOROWE SNY!
Kochamy len za jego prozdrowotne właściwości
i ponadczasowe piękno. Tylko u nas znajdziesz lniane
prześcieradła z gumką, pościel z monogramami, lniane
T-shirty i wiele innych, wyjątkowych lnianych produktów.

www.linen.pl

DOM W KARKONOSZACH, WYSOKA 5
Zapraszamy do urokliwego domu w Szklarskiej Porębie.
Miłośnicy wnętrz z klimatem, ręcznie wykonanych
drewnianych mebli, spokoju i górskich wędrówek znajdą
u nas swoje miejsce... Wysoka 5 – Miejsce, które pokochasz!

www.wysoka5.pl

SAM ZBUDUJ DOM 35m2 ZA 40.000 zł
Instrukcja drukowana i filmy jak zbudować samemu
35-metrowy dom bez pozwolenia na budowę, za 40 tysięcy
złotych (pod klucz). Zapraszam na naszego Facebook'a po
więcej informacji. Dom bez kredytu czy to nie brzmi pięknie?

ŁĄKA - SMOŁDZIŃSKI SMAK

A

Paweł Totoro Adamiec
Anna Andrzejewska
Anna Jakubiak
Katarzyna Antosiewicz
Michał Antosik
Alicja Assarabowska

B

Monika Bała
Magdalena Baranowska
Maria Barton
Izabela Bartosik
Iwona Bazan
Marcin Bednarski
Sylwia Bergolc
Kacper Bernat
Anna Bętkowska
Marcin Białek
Patrycja Bielańska
Jakub Bielawski
Małgorzata Bienias
Anna Błażewicz-Jarmowicz
Aleksandra Błoch
Aleksandra Bogdanowicz
Paulina Boguń
Aleksandra Bohojło
Bartosz Borkowski
Szymon Borowski
Katarzyna Breczko
Jowita Brodecka
Joanna Maria Brudecka Bogdan
Bogusława Bryl
Natalia Brzeska
Marcin Bukowski
Agnieszka Burghardt

Budujemy restaurację w otulinie Słowińskiego Parku
Narodowego. Zgodnie z filozofią slow life, slow food
tworzymy świadomą zdrową kuchnię i dobrą przestrzeń
kulturalną. Będzie pięknie. Zapraszamy!

www.fb.com/lakasmoldzinskismak

CHATA MIŁOŚLIWKA
Miejsce, które powstało z miłości do natury, przestrzeni
i ludzi. Wehikuł czasu i oaza dla wszystkich pragnących
zatrzymać się w na chwilę i zachwycić
otaczającym nas światem.

www.fb.com/milosliwka

BARTEK...
"Przyjacielu, jeśli będzie Ci dane żyć sto lat,
to ja chciałabym żyć sto lat minus jeden dzień,
abym nie musiała żyć ani jednego dnia bez Ciebie"
Kubuś Puchatek, Alan Alexander Milne

Nilda

PY
Pz.

ww

www.fb.com/zbudujsamdom

OA

DY

Ti.

Mć.

ww

ww

FI

OE

Pm.

Pe.

ww

ww

C

Iwona Cała
Patuano Celio
Sylwia Cembala
Piotr Chabzda
Daria Chacińska
Aleksandra Chajdys
Zuzanna Chańska
Monika Chmielewska
Agnieszka Chmielewska
Joanna Chmielińska

Szymon Chojnowski
Monika Cholewa
Mateusz Choma
Krzysztof Chorosz
Ewelina Chruścińska-Jackowiak
Luiza Chwiszczuk
Tomasz Cichy
Bartosz Cieślak
Marzena Ciołek
Izabela Cyprych
Maria Czardybon
Robert Czekaj
Jagoda Czekała
Dorota Czerniawska

D

Bartek Dajer
Robert Danieluk
Paulina Dąbrowska
Aleksandra Dehnel
Edyta Deruś
Rafał Deszcz
Paulina Domachowska-Gałkowska
Adam Domanski
Agnieszka Drajewicz
Sylwia Draus-Ciepluch
Szymon Duda
Piotr Dudek
Marek Dudzik
Jolanta Dudzińska
Walenty Durka
Mateusz Durnaś
Magdalena Dymek
Maciej Dyśko
Anna Dzilińska

E

Przemysław Ellwart

F

Joanna Fąfara
Magda Fertacz
Maciej Fertała
Karolina Fortuna
Agnieszka Frackowska
Marcin Frączek
Anna Fronckiewicz-Spodnik
Janusz Furman

G

Basica Gabler
Paulina Gadowska-Grażul
Radosław Gargul
Anna Gądek
Agata Gibek
Monika Gierczak
Łukasz Gierdalski
Konrad Głomb
Anna Głowacka
Sebastian Głowczewski
Łukasz Gołacki
Marcin Gołębiewski
Agnieszka Gòrny
Grzegorz Gorzelak
Grzegorz Góreczny
Dominika Graboś
Natalia Grodecka
Hubert Grygielewicz
Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka
Paweł Gubała
Małgorzata Gudel
Patrycja Gurgul
Karol Gutsze

H

Ewa Hage
Marzena Hans
Adam Hendel
Tomek Hoax
Lidia Hocke
Martyna Hoppe
Anna Horosiewicz
Patryk Hubar
Tomasz Hutyra

I

Katarzyna Ilnicka

J

Marta Jackiewicz
Joanna Jakimiuk
Ewa Jakobczak
Maja Jakobczyk
Waldemar Jakubowski
Renata Janc
Maria Janczak
Sławomir Janecki
Adam Janiga

Marcin Janik
Magdalena Janiszewska
Rafał Jankowski
Szymon Jankowski
Wojciech Jankowski
Adam Jarecki
Dominika Jarosz
Olivia Jary
Paulina Jarzembska
Maria Jasińska
Tomasz Jasiński
Justyna Jeleń
Katarzyna Jędrzejczyk
Maria Jędrzejewska
Aneta Jóźwiak
Izabella Jóźwiak
Paulina Jóźwik
Łukasz Jurewicz
Julia Jurkanis
Beata Juszczyk

K

Diana Kaczorek
Agata Karaba
Justyna Karamuz
Jacek Karasiński
Ewa Karczewska
Justyna Kasolik
Sonata Kasprzak
Iza Kazmierczak
Szymon Kądzielawa
Klaudia Kędzia
Karolina Kępczyk
Kasia Kitajgrodzka
Tomasz Klakla
Tomasz Klatkiewicz
Bożena Klonowska
Łukasz Klonowski
Romuald Klonowski
Magdalena Kłoda
Anna Kłosiewicz
Paulina Kłosowska
Aleksandra Knysak
Anastasiia Kogan
Katarzyna Kolasa
Paweł Kołczyk

WYDAWCY HONOROWI

Patryk Kołodziejsk
Filip Komaniecki
Agata Kondracka-Drążkowska
Patrycja Konieczna
Marcin Kopczynski
Jakub Korczak
Joanna Kordylewska
Jacek Korzewski
Ania Kos
Ewa Kosmala
Agata Kostrzewska
Mateusz Ryszard Koślacz
Karolina Kotowska
Marta Kowalska
Magdalena Koziej
Elżbieta Kozub
Filip Krasiński
Agnieszka Krasowiak
Anna Krawczyk
Ewelina Krupa
Mirosław Kruszyński
Daria Kubiak
Tomek Tomekq Kubik
Dariusz Kuflewicz
Barbara Kupferschmidt
Marcin Kurnik
Kamila Kuśmierek
Łucja Kwaśniewska
Tomasz Kwiatkowski
Jakub Kwoka

L

Wioletta Lakomy
Agata Laskowska Zelech
Wiktoria Laskus-Kuczyńska
Przemysław Latoś
Ania Lech
Dariusz Lech
Mariola Lech
Piotr Leczkowski
Aneta Lehmann
Michał Lehr-Kowalski
Agnieszka Lesińska

Hubert Mielniczuk
Marcin Mikołajczak
Nela Mikosza
P
Ewelina Milczarek
Agata Miloch
Dorota Minta
Agnieszka Miszczak
Grzegorz Młynarski
Mateusz Młyniec
Aleksandra i Bartosz Mogadorscy
Beata Mojek
Małgorzata Mojkowska-Gawełczyk
Monika Morawska
Agnieszka Mossakowska
Adam Mościcki
Pawel Mroz
Bartosz Mrugalski
Anna Muszak
Joachim Mydlak
Marcin Mystkowski
Danuta Myszka
Piotr Myślicki

Ankha Linkowska
Søren Littmann
Malgorzata Lomozik
Justyna Luzak
Ewelina Ładzińska-Kłaczkiewicz
Robert Łapiński
Aleksander Łaziński
Marek Łubiarz
Katarzyna Łukasiuk
Wadim Łukomski
Agnieszka Łyś

M

Agata Machajewska
Justyna Maculewicz
Karolina Madej
Magdalena Maestri
Paulina Majkowska
Łukasz Malejczyk
Anna Malta
Anna Małachowska
Grażyna Maniecka
Katarzyna Marchlewska
Bogdan Marciniak
Malgorzata Marczewska
Kamil Markisz
Marcin Markowicz
Wiola Markowska
Agnieszka Marszał
Daniel Johny Martula
Marcin Mastalerz
Łukasz Matoga
Tomasz Matujewicz
Karolina Mazurkiewicz
Maja Mencel
Monika Miazgowicz
Bartosz Michałowski
Krzysztof Michniewicz
Marta Miciak
Katarzyna Micuła
Dobre Miejsce
Marcelina Mielczarek

N

Aleksandra Najmowicz
Emilia Neumann
Ewa Nikitiuk
Piotr Nogal
Aneta Nowak
Krzysztof Nowak
Mateusz Nowak
Magdalena Nowowiejska

O

Ela Oledzka
Agata Oleynova
Joanna Olszewska
Adam Olszewski
Rafał Orlicki
Sylwia Osiecka
Bartłomiej Ostapczuk
Kinga Ostapińska
Piotr Ostróżka
Agnieszka Owsiewska

R

Marta Owsińska
Edyta Packiewicz
Sara Paleczny
Marta Paluszewska
Joanna Panek
Tomasz Pasiut
Bernadetta Pasternak
Katarzyna Pazdan
Małgosiu Pełczyńska
Paulina Pentek
Darek Pepłoński
Michał Perkowski
Maria Pertek
Jolanta Peszke
Marcin Petta
Marcin Pielarz
Paulina Pierchała
Michał Pierzchała
Julia Piestrzeniewicz
Jarek Pietrasina
Marcin Pietraszek
Wojciech Pietraszkiewicz
Ilona Pietrusewicz
Paweł Pilch
Bartosz Piwowarski
Katarzyna Płachno
Marta Podobas
Kamila Pokój
Justyna Polaczyk
Małgorzata Polańska
Julia Polkowska
Mariola Popiołek
Aleksandra Prejs
Anna Prusak
Gabriela Ptaszyńska
Joanna Puk
Marzena Putkiewicz
Karolina Puzio
Żanetta Raczkowska
Agnieszka Raczkowska

Gościniec Rajec Rajcza
Aleksandra Rak
Joanna Rayss
Iga Rejniak
Katarzyna Rękawek
Patrycja Rogulska
Lucjan Romanek
Ewa Romaniuk
Mateusz Romanów
Paweł Romański
Piotr Romejko
Malwina Ropel
Grzegorz Rosiak
Patrycja Roszczyk
Martinez Rypnievvsky
Anna Rz
Sylwia Rząca
Justyna Rzepecka

S

Katarzyna Salamon
Patrycja Sartanowicz
Jola Saryusz-Szarska
Karolina Sendor
Marta Serednick
Klaudia Serwach
Anna Serweta
Izabela Sicińska
Przemysław Sieńkowski
Joanna Sieraj
Andrzej Sikorski
Dagmara Simenka
Agata Siudy
Mateusz Siwiela
Karol Skowroński
Marcin Skrabka
Karolina Skubiszewska
Tomasz Sławiński
Szymon Sławiński
Ewelina Słodkowska-Werpachowska
Agata Słomkowska
Kinga Smardz
Kamila Smogór

Natalia Smoleń
Alma Smoleńska
Adam Smorczewski
Magda Smyczek
Aleksandra Sobczak
Renata Sokołowska-Konwent
Ewa Sołowiej
Arkadiusz Sołtysik
Adrianna Spychała
Maksymilian Stachowiak
Monika Stachowska
Michał Stanisławek
Małgorzata Staniszewska
Łucja Starmach
Maciej Staszewski
Mateusz Stefanowski
Kasia Stec
Mateusz Stępień
Dominik Stępień
Magdalena Stolarska
Jędrzej Stolarz
Marta Straus
Agnieszka Strzemieczna
Hanna Suwała
Julia Sworowska
Anna Synal
Emilia Szaciło
Marta Szadowiak
Dominika Szarf
Krzysztof Szczepaniak
Natalia Szczepkowska
Basia i Jacek Szeloch
Kamil Szerszeński
Joanna Szewczak
Patrycja Szewczyk
Tatiana Szota
Areta Szpura
Rafał Szuliński
Igor Szwęch
Anna Szymańska
Jadwiga Szymeczko
Magdalena Szymecz

Ś

Monika Ścibor
Sulamita Ślubowska
Renata Ślusarska-Szczepanik
Anna Świeczkowska

T

Michalina Tańska
Martina Tararuj
Monika Tomaszewska
Paulina Tota
Grażyna Truchlińska
Adam Turbiarz
Alekasandra Turkiewicz
Ela Turkoniak
Alicja Tyburska
Artur Tyrański
Mikołaj Tytko
Paula Tyx

U

Bartosz Ugorowski
Kasia Urban Rybska
Magdalena Urbańska
Piotr Uss

W

Marcin Walas
Jan Walter
Gabi Wanat
Krzysztof Waraczewski
Rafał Waszkiewicz
Norbert Wawrzyniak
Julia Wesołowska
Marta Wieczorek
Grażyna Więch-Łazor
Ania Wilma
Zuza Wislicka
Agata Wiśniewska
Patryk Wiśniewski
Wojciech Wiśniewski
Marek Włodarski
Jarosław Włodarski
Jakub Włodarski
Justyna Wojtala
Beata Wojtkowska

Anna-Maria Wolniak
Agata Wołosiuk
Małgorzata Wower
Anna Woźniak
Oliwia Wronka
Marcelina Wróbel
Paulina Wróblewska
Beata Wróblewska
Joanna Wrześniowska
Paulina Wieczorek
Kamila Wyroślak

Z

Kamila Zabrocka
Mario Zabrocki
Aneta Zajaczkowska
Justyna Zajchowska
Ewelina Zakrzewska
Anna Zalewska
Alicja Zamojska
Anna Zamorska
Dobrawa Zawilińska
Paweł Zawiślak
Tomasz Aleksander Zawora
Maksymilian Zdybicki
Kacper Zielenkiewicz
Agnieszka Zielonka-Mitura
Michał Ziemski
Berenika Ewa Zimnoch
Martyna Zimorska
Mikołaj Zimowski
Łukasz Zotow
Jakub Zowsik
Katarzyna Zuchowska
Artur Zwierzchowski

Ż

Katarzyna Żegleń
Małgorzata Żuczek
Dorota Żurawińska

ARCHITEKTURA
BIOMIMETYKA {10}
HOBBIT W WIELKIM MIEŚCIE {16}

Zdjęcie: Teodora_D (Fotolia.com)

{8}

Biomimetyka
Nauka od lat adaptuje mechanizmy spotykane w przyrodzie na potrzeby medycyny,
techniki i architektury. Niełatwo znaleźć rozwiązania równie skuteczne jak
te, zaproponowane przez miliony lat ewolucji. Obecnie architekci, naśladując
przyrodę, konstruują projekty o charakterze totalnym. Proponują budowę
bionicznych miast o wysokości przekraczającej kilometr, przeznaczonych
dla stu tysięcy mieszkańców. Powstają oddychające materiały elewacyjne,
wzorowane na ludzkiej skórze, pozwalające na redukcję zużycia energii.
Tekst: Adam Białobrzeski (www.faab.pl)

Mimetyzm, czyli upodabnianie się do otoczenia lub naśladowanie innych gatunków roślin i zwierząt, jest zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie. Pozwala
na efektywniejsze gospodarowanie dostępnymi zasobami,
komunikację między osobnikami, czasem wręcz jest konieczna, aby przeżyć. Pierwszy gatunek, który przychodzi
na myśl w tym kontekście, to oczywiście kameleon. Jego
najbardziej znaną cechą jest umiejętność zmiany ubarwienia. Właściwość ta pomaga zwierzęciu skuteczniej polować,
chronić się przed agresorami, komunikować. Jednakże już
tylko osoby bardziej zainteresowane zwierzętami mogły słyszeć o pustynnych jaszczurkach Namaqua (Chamaeleo namaquensis), wyposażonych w system sterowania własną
termiką, porównywalny ze współczesnymi, zaawansowanymi systemami elewacyjnymi. W trakcie zimnych poranków
wspomniane kameleony stają się czarne, aby absorbować
jak najwięcej energii słonecznej. Wraz ze wzrostem temperatury ich kolor blednie, przechodząc w jasnoszary, a skóra
zamiast absorbować, zaczyna odbijać promienie słoneczne.

pomieszczenia, dostarczać lub blokować dostęp światła słonecznego, zapewniać wentylację o parametrach dostosowanych do potrzeb. Z osób prowadzących prace badawcze
wymienić trzeba biologa i architekta Doris Kim Sung, eksperymentującą z powłoką o roboczej nazwie Thermo-bimetal.
Kim Sung stworzyła kompozyt składający się z dwóch metali o różnej rozszerzalności cieplnej. Pod wpływem temperatury łuski powłoki zwijają się, tworząc powierzchnię
zacieniającą oraz odsłaniają otwory umożliwiające naturalną wentylację budynku. Wszystko to odbywa się bez udziału
energii elektrycznej czy też skomplikowanych systemów zarządzających zasobami obiektu. Z kolei Kieran Timberlake
opracował materiał o nazwie SmartWrap™. W powłokę
o grubości zaledwie 3 mm zatopione są organiczne ogniwa fotowoltaiczne, mające za zadanie wytworzenie energii elektrycznej, oraz organiczne, emitujące światło diody.
Materiał ten – w zamierzeniu jego wynalazcy – ma zastąpić szkło stosowane w oknach i na elewacjach. Innym interesującym materiałem nowej generacji jest szkło X-glass.
Dzięki swojej wewnętrznej strukturze umożliwia magazynowanie energii słonecznej w ciągu dnia i oddawanie jej
do wnętrza budynku w nocy. Zdolność magazynowania ciepła pozwala w lecie na obniżenie temperatury wewnątrz
budynku w klimatach umiarkowanych do 4-6˚C, a w klimatach ciepłych do 12˚C. Wszystko to bez udziału klimatyzacji. Dzięki zastosowaniu tego materiału można ograniczyć
roczne wydatki na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń
od 30 do 50%. Taka szyba w zimie nie tylko nie powoduje
utraty ciepła w pomieszczeniach, lecz wręcz je dogrzewa.

Biomimetyczny materiał

Pionowe miasto, Wizualizacja: MA2 (http://www.m-a-2.com)

Dziedziną, która z całą pewnością odmieni architekturę, jest
biomimetyczna inżynieria materiałowa. Badacze na całym
świecie prowadzą prace zmierzające do wytworzenia inteligentnego, wielowątkowego materiału elewacyjnego, który w zakresie spełnianych funkcji będzie można porównać
np. do skóry organizmów żywych. Taki nowy materiał ma reagować na zmieniające się warunki atmosferyczne, w tym
chronić przed nadmiernym przegrzaniem lub wyziębieniem
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Pionowe miasto

że najwyższy poziom będzie odchylał się od pionu jedynie
o 2,45 m. Problem wiatru rozwiązano obserwując zachowania cyprysów. Zagrożenia sejsmiczne i tektoniczne wyeliminowano projektując fundamenty inspirowane systemem
korzeniowym dużych drzew. Bioniczne miasto rozbudowywane będzie etapami, w tempie dostosowanym do realnych
potrzeb. Planuje się zasiedlanie najniższych poziomów oraz
stopniową budowę wyższych, bez powodowania dyskomfortu dla już osiedlonych w Bionic Tower. Wstępnie oszacowany koszt realizacji inwestycji to nie mniej niż 16 mld dolarów
amerykańskich (0,5 mln zł na jednego mieszkańca). Wobec
wielu trudności związanych z aspektami technicznymi i socjologicznymi na razie nie zdecydowano się na przystąpienie do realizacji projektu.

Koncepcję Bionic Tower opracował zespół projektantów zebrany przez hiszpańską firmę Cervera and Pioz oraz architekta Eloya Celaya. Ideą projektu jest zwrócenie naturze
powierzchni planety oraz ograniczenie procesu przekształcania środowiska. Projekt przewiduje budowę trzystupiętrowej
struktury o wysokości 1228 metrów, która mogłaby pomieścić do stu tysięcy mieszkańców. Obiekt, którego eliptyczne
poziomy łącznie tworzą 2 mln m2 powierzchni, miałby być
wyposażony w 368 wind, przemieszczających się w pionie
oraz poziomie. Większość składowych struktury jest rozwijana w oparciu o wnikliwą obserwację żywych organizmów.
Elementy konstrukcyjne, zrealizowane z betonu o wysokiej wytrzymałości i budowie zbliżonej do ptasich kości,
mają zapewnić budowli lekkość oraz sztywność. Założono,

Rajski ptak w architekturze

Rajski ptak w architekturze, Zdjęcie: Kim Yong-kwan, Wizualizacja: Soma

W zaawansowaną biomimetyczną elewację zaopatrzono budynek Pawilonu Tematycznego One Ocean, zbudowanego
w mieście Yeosu, w południowej Korei. Inspiracją dla rozwiązania nazwanego Flectofin jest kinetyka płatków południowoafrykańskiego kwiatu strelicji królewskiej (zwanej
także rajskim ptakiem). Chodzi o naśladowanie ruchów poszczególnych części kwiatu, związanych z procesem zapylania, którego dokonują przeważnie małe ptaki. Fragment
elewacji budynku, składający się ze 108 pionowych, wykonanych z plastiku lamelek, dodatkowo wzmocniono szklanym
włóknem. Płynnie otwiera się on lub zamyka, co wygląda
jak wyrafinowana choreografia. Lamelki nie są zaopatrzone
w zawiasy, trzpienie ani inne elementy powodujące obrót
bądź ruch żaluzji. 216 małych silników elektrycznych, sterowanych za pomocą inteligentnych systemów budynkowych,

wywiera nacisk na oba końce lamelki. Właściwości materiału powodują, że pod wpływem nacisku ulega ona kontrolowanemu odkształceniu, odsłaniając znajdujące się za nią
przeszklenie. Często zdarza się, że górny i dolny silnik
pracują przeciwstawnie, to znaczy górny wywiera nacisk,
a dolny go hamuje. Skutkuje to wytworzeniem energii elektrycznej, która powraca do systemu, co obniża zużycie prądu. Grupa projektantów, pracująca pod kierownictwem
architektów z austriackiego biura Soma Architecture, przewidziała rozwiązania również na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze ekstremalnym, np. tajfunów. Geometria
elewacji oraz zastosowanie serwomechanizmów zabezpiecza lamelki przed zniszczeniem. Warto dodać, że rozwiązanie Flectofin w roku 2012 otrzymało nagrodę Bionic-Award,
przyznawaną przez fundację Schauenburg.

Gigantyczny egzoszkielet

Inspiracją dla formy oraz konstrukcji zlokalizowanego w szwedzkim Malmö 190-metrowego wysokościowca
Turning Torso była rzeźba Twisting Torso, przedstawiająca człowieka wykonującego skręt ciała. Hiszpański architekt, konstruktor i rzeźbiarz Santiago Calatrava nakłonił
do finansowania inwestycji szefa jednaj z największych firm
deweloperskich w Szwecji, dzięki czemu powstał ten jeden
z najwyższych i najdroższych apartamentowców w Europie.
Konstrukcja budynku przybrała formę gigantycznego stalowego szkieletu o łącznej wadze 820 ton. Zasadniczym
elementem szkieletu jest stalowa, skręcona kolumna
główna, stanowiąca kręgosłup, z którego wyprowadzono
żebra podtrzymujące dziewięć pięciopiętrowych segmentów, mieszczących łącznie 147 luksusowych apartamentów i 10 pięter biurowych. Każde z pięter jest obrócone

względem poprzedniego o 1,6˚. Takie przemieszczenie każdej kondygnacji sprawia, że ostatnie piętro – z fantastycznymi widokami na Malmö, a poprzez cieśninę również
na Kopenhagę – jest obrócone w stosunku do parteru
o 90˚. Elewacja składa się z 2313 paneli, z których każdy
jest gięty tak, aby perfekcyjnie pasował do krzywizn. W tak
wykonanej elewacji osadzono 2368 okien, które w zależności od umiejscowienia, nachyleniem wkomponowane
zostały w krzywizny fasady. Obiekt od razu stał się wizytówką Malmö oraz swego rodzaju symboliczną bramą
do Szwecji, widoczną z daleka w perspektywie mostu, który łączy ten kraj z Danią.
W sierpniu 2006 roku słynny Austriak Felix Baumgartner
na kilka lat przed skokiem ze stratosfery, wykonał również
skok z ostatniego, 54. piętra Turning Torso.
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Homar źródłem inspiracji

Spektakularny wizualnie jest eksperymentalny obiekt zbudowany pod kierunkiem działającego w Niemczech architekta Achima Mengesa. Celem eksperymentu była próba
odzwierciedlenia naturalnych struktur opartych na włóknach i stworzenie technologii umożliwiającej realizację
całkowicie nowych form przestrzennych w architekturze.
Inspiracją dla projektu była analiza egzoszkieletu homara (Homarus americanus). Budulcem, który wykorzystano do wykonania struktury o średnicy ok. 8 m i wysokości
3,5 m, była kombinacja włókien szklanych i węglowych.

Główna praca przy budowie została wykonana przez zaawansowanego robota przemysłowego, pracującego w sześciu płaszczyznach. Robot łącznie nawinął 30 km włókna
na tymczasową konstrukcję stalową, usuniętą po zakończeniu procesu realizacji struktury. Ostatecznie udało się wykonać formę o rozpiętości konstrukcyjnej równej 8 m, przy
grubości powłoki nieprzekraczającej 4 mm. Warto dodać,
że standardowa grubość elementów konstrukcyjnych stosowanych powszechnie przy tego typu rozpiętościach wynosi
przeważnie nie mniej niż 40 cm, czyli aż sto razy więcej.

Pamiętajcie o ogrodach!

Homar źródłem inspiracji, Wizualizacje i zdjęcia: ICD / ITKE University of Stuttgart, Roland Halbe

W wielu miejscach na świecie można obejrzeć biomimetyczne, pionowe ogrody elewacyjne. Prekursor takiego rozwiązania, francuski botanik Patrick Blanc, podczas swoich
licznych podróży zaobserwował, że istnieje duża grupa roślin, które potrafią egzystować w trudnych warunkach, przy
małej dostępności wody i składników odżywczych oraz praktycznie bez podłoża w postaci ziemi. Efektem jego badań
było stworzenie technologii, którą z powodzeniem najpierw
wykorzystano we wnętrzach budynków, by następnie przenieść ją również na zewnątrz. W przypadku ciepłych klimatów konstrukcja ściany jest dość prosta, sprawa komplikuje
się w lokalizacjach charakteryzujących się dużymi wahaniami temperatur. Konieczna jest bowiem ochrona korzeni
źle reagujących na mroźne zimy. Wegetację roślin wspomaga system monitorowania i podtrzymywania życia. Na system składają się sensory badające temperaturę i wilgotność
w różnych miejscach elewacji oraz automatyczny układ nawadniający i odżywiający, sterowany za pomocą komputera.
Przeprowadzone badania dowiodły, że ściana w postaci pionowego ogrodu jest świetnym izolatorem termicznym, który
zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne budynku, ociepla
go w sezonie zimowym i chłodzi latem. Dodatkowo elewacja
wiąże zanieczyszczenia powietrza, a mikroorganizmy w niej
bytujące, także z uwagi na ich dużą liczbę, powoli przetwarzają i mineralizują te zanieczyszczenia, zamieniając je w nawóz

dla roślin. Do najbardziej znanych obiektów w Europie, przy
budowie których zastosowano technologię pionowego ogrodu, należy znajdujące się w Paryżu Muzeum Quai Branly
zaprojektowane przez Jeana Nouvela oraz Centrum Sztuki
Caiaxaforum w Madrycie autorstwa szwajcarskiego biura
Herzog&de Mouron. Pierwsze w Polsce biomimetyczne elewacje zostały zamontowane w Warszawie, na budynku siedziby Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autorem projektu jest
warszawskie biuro FAAB Architektura. Równolegle z realizacją budowy wdrożono dwie technologie, które mają zapewnić
właściwą wegetację roślinom i zabezpieczyć je przed zmienną temperaturą, szczególnie w okresie zimowym. Pierwsza
z technologii opiera się na istniejących już rozwiązaniach holenderskich. Druga, opracowana w całości w Polsce, mająca
charakter eksperymentalny, wykorzystuje substraty glebowe o właściwościach termoizolacyjnych oraz zaawansowane
rozwiązania materiałowe stosowane m.in. przez amerykańską armię.
Źródła:
www.turningtorso.se
www.bionictower-bvs.com
www.torrebionica.com
www.schauenburg.com
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Hobbit w wielkim mieście
Budownictwo naturalne to architektura, która wrasta w pejzaż,
stając się jego częścią. Zamiast kontrastów proponuje symbiozę, uniwersalny
idiom zamienia na język lokalny. Czy chatki z gliny, słomy, ziemi mają szansę
na znalezienie zastosowania w gęstej tkance miejskiej? Czy też budownictwo
naturalne to przygoda zarezerwowana dla hobbitów i samotników?
Tekst: Agata Morka, Zdjęcie po lewej: Andrey Evadeenko

nowym pomysłem. Technologie kostki słomianej, COB
czy adobe znane są od tysiącleci. Wie o tym każdy, komu
dane było pojechać na Bliski Wschód i zobaczyć jedne
z najstarszych budowli zrobionych z ziemi. Zdaje sobie
sprawę z tego także i ten, kto przechadzał się kiedyś uliczkami departamentu Finistère w Bretanii, podziwiając ściany domów wykonanych z mieszaniny ziemi, gliny i słomy.
Dbałość o „niepozostawienie śladu” plasuje ten rodzaj budownictwa w szerszym nurcie tzw. „zielonej architektury”
bądź architektury zrównoważonej – pod ten modny i pojemny termin zwykło się podczepiać wszelkie realizacje,
których twórcy są mniej lub bardziej zaniepokojeni stanem
naszej planety i wpływem architektury na jej przyszłość.
Tym, co odróżnia budownictwo naturalne od przedsięwzięć
w rodzaju Centrum Kultury Kanaków Renza Piano, jest
na pewno skala i typ budynków. O ile „zielone” drapacze
chmur pną się pod niebo wielkich miast, o tyle realizacje wykonane w duchu budownictwa naturalnego to zazwyczaj małe projekty mieszkalne, które zamiast się piąć,
wolą przycupnąć ledwo zauważone, czasem nawet schowane pod ziemią i przykryte dachem pokrytym roślinnością. Są, ale jakby ich nie było. Ich istotą jest bowiem
niezauważalność, jak najmniejsza ingerencja w otoczenie.
Podstawowe założenie to umiar, zarówno w sensie wizualnym, jak i ekologicznym.
Nie da się pisać o budownictwie naturalnym, nie wspominając o ludziach. Ten typ tworzenia budynków to przede
wszystkim praca ich rąk i ich bardzo indywidualne historie.

Budownictwo naturalne to nie krzykliwe formy rysowane
nonszalancką kreską przez drogich architektów, ale głos
oddolny, pochodzący od pasjonatów, którzy odwracają się
od miejskiej dżungli w poszukiwaniu harmonii z naturą.
To sposób wznoszenia struktur, które nie pozostają obojętne na to wszystko, co składa się na genius loci. Biorąc
pod uwagę właściwą danemu miejscu rzeźbę terenu, naturalne materiały, ich unikalne właściwości, ten ruch stara
się stworzyć architekturę w ścisłej symbiozie z otoczeniem.

Być i nie być

GLINIANE DOMKI
PRZYKRYTE ZIELONYMI,
POROSNIETYMI DARNIA DACHAMI,
POSROD DZIKICH LASOW.
IDEALNA SYMBIOZA!

Zgrabna zasada less is more nabiera w przypadku budownictwa naturalnego nowego znaczenia. Nie chodzi
już o umiarkowanie i minimalizm form estetycznych, ale
o ograniczenie szkodliwego wpływu architektury na środowisko. Projektowane w zgodzie z przyrodą, ekologiczne
budynki, czerpią z sił natury: produkują energię elektryczną przy użyciu paneli słonecznych, wykorzystują wodę
deszczową, ale przede wszystkim budowane są z jak najmniej przetworzonych materiałów, których wytwarzanie
nie wymaga produkcji dwutlenku węgla i które ulegają szybkiej biodegradacji. Słoma, glina, ziemia, drewno stają się podstawą tych konstrukcji, zapewniając ich
mieszkańcom ciepło zimą i chłód latem. Dobrze wykonane konstrukcje nie są ani łatwopalne, ani nie stają się
siedliskiem gryzoni. Jeśli zostaną schowane pod szerokim okapem dachu, nie przemakają i mogą trwać setki
czy nawet tysiące lat. Tego rodzaju wykonanie nie jest
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EKOHOTEL FRIEND HOUSE (PRZYJAZNY DOM) JEST MALOWNICZO POŁOŻONY
NA TRZYHEKTAROWEJ LEŚNEJ DZIAŁCE, MIESZCZĄCEJ SIĘ OBOK RZEKI OREL, 30 km OD DNIEPROPIETROWSKA. KOMPLEKS SKŁADA SIĘ Z GRUPY JEDNOPIĘTROWYCH
BUDYNKÓW Z TARASAMI, PRZEPIĘKNYMI SADAMI, PARKAMI (AŻ 1750 m2) I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI. PRZED WYBOREM LOKALIZACJI DO TEGO PROJEKTU PRZEPROWADZONO SZCZEGÓŁOWĄ ANALIZĘ TERENU, ŁĄCZNIE Z BADANIEM POLA ENERGETYCZNEGO ZIEMI. ARCHITEKCI POŚWIĘCILI RÓWNIEŻ DUŻO CZASU ANALIZIE
REAKCJI, W JAKIE MOGĄ WCHODZIĆ MIĘDZY SOBĄ STOSOWANE SUROWCE. FRIEND HOUSE ZOSTAŁ WIĘC ZAPROJEKTOWANY W KAŻDYM ZNACZENIU TEGO SŁOWA.
ZDJĘCIA: ANDREY EVADEENKO, PROJEKTANT: YURIY RYNTOVT, BIURO ARCHITEKTONICZNE: RYNTOVT DESIGN

EKOHOTEL FRIEND HOUSE ZOSTAŁ WYKONANY Z MATERIAŁÓW ZUPEŁNIE NIESZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO – TO TYLKO GLINA, TRZCINA, DREWNO I KAMIEŃ. KONSTRUKCJĘ ZROBIONO Z DREWNA
I POWŁOKI KAMIENNEJ. CZĘŚĆ POKOI ZNAJDUJE SIĘ W OLBRZYMICH KULACH, WYKONANYCH Z GLINY, WZMOCNIONYCH POZOSTAŁYMI MATERIAŁAMI. KOKONY
ZOSTAŁY POŁĄCZONE DREWNIANĄ PŁYTĄ DACHOWĄ. ASCETYCZNY, NIEBANALNY WYSTRÓJ WNĘTRZ ZNAKOMICIE DOPEŁNIA CAŁOŚCI. FRIEND HOUSE IDEALNIE
WKOMPONOWUJE SIĘ W OTOCZENIE. HARMONIZUJE Z LASEM, RZEKĄ I CAŁĄ DZIKĄ PRZYRODĄ. ZDJĘCIA: ANDREY EVADEENKO, PROJEKTANT: YURIY RYNTOVT,
BIURO ARCHITEKTONICZNE: RYNTOVT DESIGN

Słomiany(?) zapał

zielenią dach. Dale użył wyłącznie naturalnych materiałów: ściany wzniesiono w technice strawbale z podtrzymującym szkieletem drewnianym, a następnie pokryto
tynkiem wapiennym. Dom jest całkowicie „ekologiczny”:
do ogrzewania wykorzystuje nie tylko termoizolację ze słomy, lecz także piecyk na drewno, lodówka działa dzięki
zimnemu powietrzu przedostającemu się z fundamentów,
a elektryczność uzyskuje się dzięki panelom słonecznym.
Wybory estetyczne podyktowane zostały przede wszystkim funkcją poszczególnych pomieszczeń i naturalnymi
kształtami użytych materiałów. Dalekie od geometrii kątów prostych formy mają w sobie nieco infantylny urok,
nadając budynkowi bajkowy charakter.
Podobne krągłości form można także uzyskać budując
z ziemi. Technologia ta pozwala na dosłowne „wyrzeźbienie” domu.

Barbara Jones jest uznawana za eksperta w zakresie budownictwa z kostek słomy (strawbale). Początkowo chciała poświęcić się pracy z dziećmi. Szybko jednak odkryła,
że bardziej niż wymyślanie ciekawych zabaw maluchom interesuje ją technika budowania dachów. Od tego się zaczęło.
Jones stopniowo oddawała się studiowaniu technik budownictwa naturalnego, by wkrótce rozwinąć Amazonails
i Straw Works – organizacje zajmujące się rozpowszechnianiem budownictwa ze słomy. Dziś Barbara jest autorką
około trzystu realizacji wykonanych w technice strawbale
na terenie Europy. W czasie swoich prezentacji ta drobna
dama wywija drewnianym młotkiem, który z wrodzonym
humorem nazywa „przekonywaczem”, by udowodnić publiczności, że budować ze słomy każdy może.
Projekty Barbary Jones prezentują najwyższy poziom techniczny i estetyczny, czego dowodem jest Spiralny Dom
(The Spiral House) stojący na pustkowiach hrabstwa Mayo
w Irlandii. Ta unikalna, dwupiętrowa konstrukcja jest
zbudowana w technice load bearing, czyli bez dodatkowego szkieletu konstrukcyjnego. Wyróżnia się także odcieniem zastosowanych tynków. Intrygujący kształt budynku,
oparty na kształcie muszli ślimaka, w połączeniu z różowawym odcieniem ścian, komponuje się z pejzażem, nie
znika w nim jednak, dyskretnie zachowując swoją odrębność. Nad domem, ukończonym w 2003 roku, pracowała
nie tylko sama Jones, ale i jego właścicielka, a także – co
najciekawsze – setki wolontariuszy.
Ludzie zainteresowani tą alternatywną architekturą tworzą
na całym świecie wspólnoty i stowarzyszenia, a nowych
członków, zwabionych nie tylko ekologicznymi zaletami
budynków, ale też perspektywą szybkiego, taniego i własnoręcznego zbudowania domu, wciąż przybywa. W Polsce
warsztaty budownictwa naturalnego prowadzą m.in. Paulina
Wojciechowska i Jarema Dubiel z organizacji Earth hands
& houses. Z kolei towarzystwo Cohabitat, promujące zarówno budownictwo naturalne, jak i permakulturę, regularnie organizuje cykle webinariów, które wprowadzają
początkujących w arkana technologii budowlanej. Bo domy
z gliny, słomy czy ziemi można zbudować samemu i w dodatku mieć z tego frajdę. Zresztą idea zrób to sam przyświeca całemu nurtowi budownictwa naturalnego. To ruch,
który sprzyja budowaniu relacji, zachęca do współpracy, dobrze sprawdzając się jako projekt rodzinny czy coś,
co można zrobić z małą pomocą przyjaciół.
Brytyjczyk Simon Dale zbudował swój pierwszy dom
naturalny z myślą o powiększającej się rodzinie. Kilka
miesięcy spędzonych pod namiotem na polach Walii
z żoną, dwójką dzieci i teściem(!) zaowocowały realizacją rodem z Władcy Pierścieni.
Dom hobbita, jak nazywa swoje dzieło sam Dale, powstał
w zaledwie cztery miesiące, a koszt budowy autor oszacował na około 3000 funtów brytyjskich. Budowla, wtopiona w naturalne wzniesienie terenu, doskonale łączy
się z pejzażem, a tę jedność podkreśla jeszcze porośnięty

Ziemia obiecana, ziemia ubijana

Ianto Evans, brodaty Walijczyk o wyglądzie czarodzieja, założyciel Cob Cottage Company, promuje technologię COB odkąd wybudował w Stanach Zjednoczonych
pierwszy dom przy jej użyciu. Z wykształcenia architekt
krajobrazu, odszedł od tej profesji, bo podobno się nudził.
Zamiast spędzać niekończące się godziny za biurkiem, wolał w sposób bardziej organiczny doświadczać powstawania
budynków. COB to metoda polegająca na mieszaniu ziemi i słomy z wodą, czasem z piaskiem i gliną, w ten sposób, by komponenty dobrze się połączyły. Mimo, że jest
to ciężka praca fizyczna, to także dobra zabawa. Składniki
wysypywane są na płachty folii, po której chodzi się bosymi stopami, żeby wyrobić materiał. Z tak przygotowanej
mieszanki, na fundamentach zrobionych z odzyskanych
cegieł, kawałków chodnika czy skał, rzeźbi się ściany. Dom
zbudowany w technologii COB jest ciepły zimą i chłodny
latem, a wytrzymałość materiału na zmiany pogody sprawia, że w tej technice można budować zarówno w wilgotnym, jak i suchym klimacie. Budowle wyrzeźbione przez
Evansa wraz z Lindą Smiley wyróżnia żywa kolorystyka
i bijący od nich optymizm. Ich Śmiejący się dom (Laughing
House), ukryty w lasach Oregonu, zadziwia wielością kolorów i detali, jego ściany ozdobione są mozaikami i freskami, a ościeżnice okalają gliniane motywy roślinne.
Kto jednak nie czuje się na siłach, aby ubijać ziemię gołymi stopami, ten doceni technologii earthbag. Wywodząca
się z wojskowych doświadczeń budowania m.in. schronów,
polega na układaniu na sobie worków z ziemią tak jak
układa się cegły. Technologię tę w latach 70. rozpowszechnił irański architekt Nader Khalili, a potem udoskonalił,
wprowadzając tak zwaną metodę superadobe. W naturalnym budownictwie Khalili odnajdywał prostotę i poezję,
powtarzając, że ziemia zamienia się w złoto w ręku mędrca.
Jednak pracom Khalili nie przyświecały tylko ekologiczne
przesłanki. Była to również architektura zaangażowana
społecznie, proponująca alternatywne sposoby budowania schronień dla tych, którzy najbardziej ich potrzebują.
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BUG DOME POWSTAŁ NA OPUSZCZONYM PLACU BUDOWY W SHENZEN W CHINACH. DO JEGO
WYKONANIA WYKORZYSTANO BAMBUS, DREWNO, ŻWIR ORAZ ROZBIÓRKOWY BETON. PROJEKT INSPIROWANY BYŁ BUDOWĄ KOKONU OWADA, KTÓRY CHOĆ CHRONI GO PRZED
OTOCZENIEM, TO JEST KRUCHY I DELIKATNY. DZIEŁO SPEKTAKULARNIE KONTRASTUJE Z OTACZAJĄCYMI JE INDUSTRIALNYMI RUINAMI, STAJĄC SIĘ RODZAJEM PIĘKNEGO AZYLU, LUDZKĄ WYSPĄ W NIELUDZKIM OTOCZENIU. ZDJĘCIA: NIKITA WU, ARCHITEKCI: HSIEH YING-CHUN, MARCO CASAGRANDE, ROAN CHING-YUEH, ZNANI POD NAZWĄ WEAK!

ENVIRONMENTAL VILLAGE (NATURALNA WIOSKA) TO KOMPLEKS POŁOŻONY
W KOROBOV KHUTOR, NAD BRZEGIEM RZEKI DONIEC, TUŻ PRZY LEŚNYM PARKU NARODOWYM GOMOLSZN NA UKRAINIE. WIOSKA JEST IDEALNYM
PRZYKŁADEM EKODESIGNU. WSZYSTKIE KONSTRUKCJE WYKONANO Z DREWNA, ŚCIANY DOMÓW Z GLINY, A DACHY POKRYTO ZIELONĄ DARNIĄ LUB SŁOMĄ.
OKNA SĄ NIEWIELKIE, CZĘSTO ZASTĘPUJĄ JE WYŻŁOBIONE W GLINIE, NIEREGULARNE OTWORY, PRZEZ KTÓRE WPADA ŚWIATŁO. KOMPLEKS PRZYWODZI NA
MYŚL BAJKOWĄ KRAINĘ, ZAMIESZKANĄ PRZEZ TAJEMNICZE LEŚNE ISTOTY. PROJEKTANT: YURIY RYNTOVT, BIURO ARCHITEKTONICZNE: RYNTOVT DESIGN
PIĘKNO SZCZEGÓŁU, SZACUNEK DLA ŻYCIA, POSZUKIWANIE DUSZY MIEJSCA, POSZUKIWANIE MĄDROŚCI LASU, MIŁOŚĆ DO NASZEJ PLANETY – TO KLUCZOWE
ZASADY RYNTOVT DESIGN. PIERWSZA ZASADA BRZMI: WSŁUCHAJ SIĘ W SZEPT MATKI ZIEMI. EKODESIGN TO MYŚLENIE O ŚWIECIE I SOBIE JAKO JEDNOŚCI.
TU NIKT NIE BOI SIĘ MÓWIĆ O DUSZY, MIŁOŚCI CZY WDZIĘCZNOŚCI. DOM JEST NASZYM MIEJSCEM W KOSMOSIE. TU MIESZKAMY, ZACHOWUJĄC SZACUNEK
DO OTACZAJĄCEJ NAS NATURY. POSZUKIWANIE HARMONII W TEJ SAMEJ MIERZE DOTYCZY KOMPONOWANIA MIEJSC, W KTÓRYCH SPĘDZAMY DANY NAM
CZAS, CO WEWNĘTRZNEGO UKŁADANIA SIĘ Z SAMYM SOBĄ.

Superadobe wykorzystano na stokach Nepalu, budując
kompleks mieszkalno-szkolny dla tamtejszych bezdomnych
dzieci. O tym, czy projekt sprostał oczekiwaniom, najlepiej świadczyć może amatorski film – rozmowa z jednym
z chłopców uczestniczących w budowie. Zapewniając, że nigdy niczego podobnego nie widział, dodaje z uśmiechem:
I wiesz co? To jest bardzo proste.

kolisty spacer wokół tego, co tak naprawdę stanowi serce obiektu: samej kaplicy, okolonej potężną ścianą z ubitej
ziemi i cegieł pozostałych po zburzonym kościele. Bazując
na kontrastach naturalnych materiałów, wykorzystanych tak,
aby jak najlepiej podkreślić ich właściwości, niemieccy architekci pokazali, że budownictwo naturalne nie tylko znajduje
przełożenie na środowisko miejskie, lecz także doskonale sprawdza się w kameralnych realizacjach publicznych.
A zatem można. Żeby obcować z budownictwem naturalnym, nie trzeba uciekać w lasy, na pola, na bezdroża ani
kurczyć się do rozmiarów hobbita. Ten sposób budowania
da się niemal bezboleśnie przeszczepić także do wielkich
miast. Możliwe, że ten trend, z uwagi na jego ekologiczne,
ekonomiczne i społeczne zalety, stanie się istotnym nurtem
w miastach przyszłości. I niewykluczone, że każdy z nas
będzie mógł mieć swój kawałek Śródziemia w śródmieściu.

Śródziemie w śródmieściu

Rzut oka na realizacje budownictwa naturalnego nasuwa
jednak niepokojącą konkluzję. Wygląda na to, że jego uroki
w pełni docenią tylko mieszkańcy Śródziemia lub eremici.
Większość budynków wykonanych w technikach naturalnych mieści się bowiem daleko poza skupiskami miejskimi. A co z mieszczuchami? Co z hobbitami miejskimi? Czy
oni też mają szansę na mieszkanie w domach zbudowanych ze zdrowych materiałów? I czy budownictwo naturalne nadaje się tylko na struktury mieszkalne? Żeby się
o tym przekonać, trzeba pojechać do dwóch europejskich
stolic: Berlina i Amsterdamu.
Jeśli Amsterdam, to wysokie wąskie domy, upchane gęsto
na wyspach pociętych siatką kanałów. W jednej z rozwijających się wschodnich dzielnic miasta, Ijburgu, można
zobaczyć zaskakujące zbiorowisko architektury eksperymentalnej. Oprócz pływających domów, które w całości
dają się przenosić z jednego miejsca na drugie, wciśnięty w pierzeję jednej z ulic stoi budynek Dave’a Lamberta
i Barbary Reign. Na jego fasadzie widnieje dumny napis:
Jestem zrobiony ze słomy. Jest on przykładem pierwszej
w XXI-wiecznej Holandii konstrukcji stworzonej z prefabrykowanych materiałów słomianych. Technologia ta pozwala
na niezwykle szybkie ukończenie budowy zewnętrznej skorupy (w tym przypadku zajęło to zaledwie tydzień). Oprócz
słomy do konstrukcji budowli użyto także metalu i drewna. Słomiane ściany pokryte są glinianym tynkiem, który
pozwala im oddychać i utrzymuje właściwe nawilżenie powietrza wewnątrz domu. Basen na dachu pełni funkcję rezerwuaru wody deszczowej, którą następnie wykorzystuje
się do spłukiwania toalet. Słoma zapewnia ciepło, zaś panele słoneczne – energię.
Jeśli natomiast Berlin, to mur. A jeśli mur, to miejsca pamięci, których wiele w tym niezabliźnionym mieście. Na jednej
z takich blizn, tam, gdzie kiedyś wznosił się kościół (został zniszczony w czasach NRD po to, by zwiększyć strefę
wokół muru, zwaną pasem śmierci), stoi jedna z najciekawszych współczesnych konstrukcji budownictwa naturalnego. I nie jest to dom.
Architekci Rudolf Reitermann i Peter Sassenroth wybudowali tutaj Kaplicę Pojednania, niewielki obiekt sakralny
na planie owalu. Złożona z dwóch warstw budowla dyskretnie wpisuje się w pejzaż miejski, pozostając daleka
od ostentacji. Budynek zaskakuje swoją pozorną otwartością: jego drewniana prześwitująca „skóra” złożona z belek, emanuje lekkością i zaprasza do środka. Jednak jest
to lekkość pozorna. Kształt drewnianego ambitu wymusza

A od redakcji – polska Hobbitówa...

Również w naszym kraju – i to wcale nie tak rzadko – możemy spotkać domy wykonane z naturalnych materiałów.
Polakom nie brakuje pomysłowości, odwagi i kreatywnego podejścia.
Jeden z bardziej urokliwych domów z gliny, drewna, słomy i kamieni powstał na wzgórzu tuż za Krzywczą w województwie podkarpackim. Zaprojektował go i własnymi
rękami wybudował Bogdan Pękalski.
Hobbitówa (bo tak się ów domek Hobbita nazywa), to miejsce żywcem wyjęte z opowieści fantasy. Chata wyłania się
ze skarpy jednak stapia z otoczeniem. Konstrukcja wykonana została z drewna sosnowego, a ściany ze słomy pokrytej gliną. Dach powstał ze słomy i ziemi – dziś porasta
go trawa i mech. Posadzone przed rozpoczęciem budowy
słupy wierzbowe, zapuszczając korzenie, wzmacniają konstrukcję z każdym rokiem coraz solidniej. Wiosną i latem,
po wypuszczeniu liści, wierzby dają przyjemny cień, a całość wygląda tak, jakby istniała tam od zawsze i została
stworzona przez naturę.
Dom wkopany częściowo w ziemię jest rozwiązaniem wyjątkowo ekonomicznym – niezależnie od pory roku, już kilkanaście centymetrów pod powierzchnią ziemi utrzymuje
się stała temperatura kilku stopni powyżej zera. Zimą łatwiej takie mieszkanie ogrzać, a latem praktycznie nie trzeba klimatyzować, bo temperatura rzadko przekracza 25°C,
nawet w bardzo upalne dni.
To miejsce naprawdę warto zobaczyć, przenosi w czasie, pobudza wyobraźnię i skłania do refleksji nad tym, że na naszej Matce Ziemi możemy rozrabiać trochę mniej.
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HOBBITÓWA. (WWW.HOBBITOWA.PL) DOMEK MA OKOŁO 38 M 2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ.
W TEJ PRZESTRZENI ZMIEŚCIŁY SIĘ DWIE DWUOSOBOWE SYPIALNIE, SALONIK (KTÓRY WIDAĆ NA ZDJĘCIU PONIŻEJ) I ŁAZIENKA Z UBIKACJĄ. W SALONIKU
PRZEWIDZIANO MIEJSCE DO SPANIA, WIĘC HOBBITÓWA POMIEŚCIĆ MOŻE DO 6 OSÓB. POMIESZCZENIA OGRZEWANE SĄ KOMINKIEM, KTÓRY ZAPEWNIA
CIEPŁO NAWET W BARDZO MROŹNIE NOCE. ZAPIECEK SKUSI NAWET SCEPTYKÓW POPOŁUDNIOWYCH DRZEMEK. PROJEKT I WYKONANIE: BOGDAN PĘKALSKI,
ZDJĘCIE NA GÓRZE: BOGDAN PĘKALSKI, ZDJĘCIE NA DOLE: MALWINA JAROSZ

DESIGN

HILLA SHAMIA {28}, MACIEK GĄSIENICA GIEWONT {30}
KASPAR HAMACHER {32}, SLOW ME THE WAY {34}, HORKA DOLLS {40}

Zdjęcie: Ido Adan
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Od tej wspólnoty nie da się już odejść, stopione ze sobą drewno i aluminium wchodzą bowiem w zupełnie inny etap istnienia,
przenikają się nawzajem, nadając kompozycji niecodziennego wymiaru. Tą właśnie
drogą podąża izraelska projektantka Hilla
Shamia, która tworzy prawdziwe artystyczne
perełki w postaci mebli, dokonując połączenia pozornie dwóch przeciwstawnych
żywiołów. Materiały, których artystka używa
do urzeczywistniania swoich niezwykłych
koncepcji, pochodzą z odzysku. Ekologiczny
aspekt twórczości Hilli Shamii jeszcze bardziej podkreśla innowacyjność i oryginalność
przedmiotów codziennego użytku, które
wytwarza.
Jak twórczyni rodem z Izraela wyczarowuje
takie cuda?
Roztopione aluminium rozlewa na drewnie,
które uprzednio zostaje osadzone w specjalnych formach. Dzięki różnorodności tych
ostatnich możliwe jest stworzenie rozmaitych mebli, począwszy od krzeseł, taboretów, poprzez stoły, aż po konsole. Uzyskane
efekty przekraczają najśmielsze oczekiwania.
Powstałe w ten sposób sprzęty cieszą się
niezwykle wysoką jakością wykończenia
i zupełnie wyjątkową estetyką. Ich faktura przenosi nas w kompletnie inny wymiar
myślenia o wyposażeniu wnętrz, bo też wykracza poza nawias jakichkolwiek przyjętych
dotąd norm. To co szczególnie zachwyca,
to detale w postaci zwęglonej obwódki,
jaka powstaje w miejscu spotkania drewna
i rozgrzanego aluminium, czy też naturalnie
spękane wpływem czasu słoje. Ze względu
na ręczny sposób wytwarzania mebli, każdy
z nich jest jedyny w swoim rodzaju i można
z powodzeniem napisać, że jest dziełem sztuki. Co za tym idzie, nie każdego na nie stać.
Skomponowane w ten sposób sprzęty pięknie prezentują się we wnętrzach o industrialnym lub loftowym charakterze, ponieważ
w naturalny sposób korespondują z ich minimalistyczną i chłodną tonacją. Jednak dzięki
połączeniu drewna z aluminium przedmioty
tego typu z pewnością odnalazłyby się również w innych nowocześnie urządzonych
przestrzeniach, jako interesujący i kontrastujący element wystroju domowych terytoriów.

Zdjęcia: Ido Adan

www.hillashamia.com
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Zdjęcia: Maciek Gąsienica Giewont

Tajemnice drewna, jego kształty i zapachy, poznawał od dziecka. Ten zawód po prostu go wybrał.
Maciej Gąsienica-Giewont urodził się w Zakopanem,
pochodzi ze stolarskiej rodziny, stąd też mądrze zaszczepiona miłość do drewna przerodziła się w pełną pasji życiową drogę. Zaczynał od okien i drzwi,
lecz to nie przynosiło mu satysfakcji. Sięgnął więc
po rzemiosło wytwarzania mebli, ale i to nie było
w stanie wyczerpać jego potrzeby wyzwań. Odnalazł
właściwą sobie ścieżkę w połowie lat 90., kiedy
zaczął wykorzystywać metodę woodturningu, którą
sam autor określa jako pośrednią drogę między toczeniem drewna a rzeźbą. Jej początki mają źródło
w latach 30. w Stanach Zjednoczonych, kiedy to
James Prestini wykonywał naczynia z drewna, kładąc
nacisk na formę przy jednoczesnym wykorzystaniu
oryginalnej struktury materiału.
Wszystko co pozornie wydaje się być wadą, Maciej
przekuwa w zaletę. To właśnie wszelkiego rodzaju
ubytki, pęknięcia, sęki, a także oryginalny układ
słojów i przebarwień, mają dla niego kluczowe znaczenie. Ponadto sam materiał wyznacza twórcy
ostateczną formę i ścieżkę, którą podąża. Jeśli jednak
chce zrealizować pomysł na konkretne naczynie, do
upadłego poszukuje właściwego kawałka drewna.
Zafascynowany możliwościami, jakie daje metoda
toczenia drewnianych naczyń, oddał się jej bez pamięci. Zachwyt i niezwykła pasja rozogniły w nim
chęć do eksperymentowania, a wieloletnia praktyka
pozwoliła podporządkować technikę własnemu
stylowi. Dziś Maciej Gąsienica-Giewont tworzy unikatowe drewniane przedmioty, które stały się jego
znakiem firmowym i zyskały rangę dzieł sztuki. Nic
dziwnego, że jest znany i zapraszany na wystawy
w kraju i zagranicą. Jego prace mozna było podziwiać
m.in. w Korei Południowej, Izraelu czy Danii.
http://giewontstudio.pl/
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JEDEN
DOTYK
UJAWNIA
PIEKNO
DREWNA
Zdjęcia: Christine Bongartz

Kaspar Hamacher
Mówi Wam coś termin: meble samorodne? Otóż są to jedne z najwcześniejszych przedmiotów codziennego użytku, jakie człowiek wymyślił
i przystosował do swoich wymogów. Posiadają prostą konstrukcję zbudowaną z kawałka gałęzi, korzenia czy też pnia drzewa. Nie da się ukryć,
że dla wielu współczesnych projektantów stanowią one źródło inspiracji.
Jednym z nich jest Kaspar Hamacher, młody belgijski designer i autor
kolekcji mebli, które swoje źródło znajdują we fragmentach naturalnego
drewna. Będąc synem leśniczego, środowisko drzew jest mu szczególnie
bliskie. Dzieciństwo zdeterminowało jego przyszłość. Najpierw uzyskał
zawód stolarza (2004), a następnie projektanta (2008, ABK Maastricht).
Połączenie miłości do drewna oraz zmysłu artystycznego pozwoliły
Kasprowi Hamacherowi stworzyć niezwykłą kolekcję mebli o symbolicznej
nazwie Ausgebrannt, co w języku niemieckim oznacza: wypalone. Jednak
to tylko część jego twórczości, wyrabia bowiem sprzęty, które mają
doskonale wyprofilowane, gładkie powierzchnie i pełnią funkcję dekoracyjną i/lub użytkową. Bez względu jednak na formę, Kaspar Hamacher
jest jednym z tych artystów, którzy poszukują rozwiązań w naturze.
W procesie wytwarzania wspomnianych sprzętów dużą rolę odgrywa
przypadek. Projektant w pierwszej kolejności przygotowuje drewniane
bale, które pozbawia kory. Następnie tnie je na różnej wielkości pniaki, nadaje im określoną formę i wypala ogniem ich wnętrze. Całość operacji wymaga niebywałej precyzji i ostrożności, aby nie zniweczyć jednym niefrasobliwym ruchem planowanej kompozycji. Staranność i doskonały zmysł
artystyczny autora owocuje wieloma unikatowymi projektami, dzięki którym niejedna przestrzeń otrzymała sowity zastrzyk natury i oryginalności.
www.kasparhamacher.be
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Slow me the way
Czy wiesz, że człowiek odwiedzający muzeum spędza przeciętnie około ośmiu sekund
przed każdym obrazem, a przed arcysławną mona lisą „aż” piętnaście? A może
jeszcze gdzieś na świecie są tacy artyści i odbiorcy, którzy programowo, wręcz
bezczelnie się nie spieszą? Zamiast tego wolą z rozmysłem smakować sztukę.
Tekst: Aleksandra Czapla-Oslislo, Zdjęcia: National Museum Stockholm

Kiedy Skandynawowie chcą uzmysłowić innym, co znaczy
cierpliwe planowanie rzeczywistości dla przyszłych pokoleń, opowiadają historię króla Szwecji Gustawa Wazy, który
w XVI wieku zasadził dęby z przeznaczeniem na budowanie okrętów w kilkusetletniej perspektywie. W 1975 roku
szef szwedzkiej marynarki ogłosił, że inne drzewa posadzone w tym samym celu w 1830 roku są „już” gotowe,
by wykorzystać je jako cenny budulec. Kto dziś ma odwagę wprowadzać w życie tak śmiałe scenariusze? Pozostaje
nam zazdrościć Skandynawom długofalowego planowania
– nie tylko w sprawach gospodarki drewnem, ale i w sztuce.
W 2012 roku, w sztokholmskim muzeum Moderna Museet,
Cilla Robach zorganizowała nietypową wystawę pod nazwą Slow Art. Ze zgromadzonych w szwedzkim Muzeum
Narodowym w ciągu ostatnich trzech dekad eksponatów,
skomponowała ekspozycję prawie trzydziestu obiektów
(przedmioty codziennego użytku, biżuteria, ceramika, rzeźba
itp.). Wszystkie eksponaty związane były z designem i sztuką skandynawską. Chodziło o to, by pokazać komplementarny do ruchów slow food, slow travel czy slow parenting nurt
w obszarze sztuki. Przyzwyczailiśmy się do zainicjowanego
przez Włochów celebrowania posiłków z najlepszej jakości
nieprzetworzonych produktów. Polubiliśmy podróżowanie
do miast z certyfikatem Cittàslow, w których potrzeby turystów mają harmonizować ze środowiskiem naturalnym
i życiem lokalnych społeczności. Ruch slow przeniósł się
też np. na świadome rodzicielstwo jako odwrót od ciągłego nadzorowania i wysyłania dzieci na niezliczoną ilość dodatkowych zajęć. A co ze sztuką? Czy artyści i projektanci
potrafią, a przede wszystkim, czy chcą zwolnić?
po{WOLNI} artyści

Ci, którzy uważają się za nowoczesnych i obeznanych z najnowszymi technologiami, postrzegają ich jako dziwaków.
Jednak kiedy podziwia się efekt ich – często żmudnej – pracy, tym, co przede wszystkim przykuwa uwagę, jest doskonałe wykonanie. Na artystyczne efekty czekają czasem
latami. Wystawa Slow Art w sztokholmskim muzeum była
próbą kompleksowego zaprezentowania prac skandynawskich twórców, którzy świadomie sprzeciwiają się działaniu pod presją czasu, artystów, którzy często nie potrafią

znaleźć racjonalnych argumentów, dlaczego sami sobie
wręcz utrudniają proces tworzenia. Większość woli przecież, by było szybciej, łatwiej, a co za tym idzie – taniej.
Z tej perspektywy rzeczywiście trudno wyjaśnić, dlaczego jeden ręcznie tworzy misterną biżuterię z tysięcy papierowych krążków, a drugi wybiera jako materiał do swojej
pracy artystycznej drewno czterystuletniego dębu, które
po obróbce schnie jeszcze dobre pół roku. Dlaczego owi
„dziwacy” pozwalają sobie na ryzyko błędu w ręcznym wycinaniu papieru (technika psaligrafii), skoro dobry ploter
wytnie ten sam wzór z ogromną dokładnością w zaledwie
kilka minut? Na te pytania jest tylko jedna odpowiedź:
wśród nas są tacy, którzy nie ścigają się z czasem, co więcej, lubią tę powtarzalną i mozolną „nudę”.
Helena Edman z Kopenhagi stworzyła swoją pracę dyplomową z tysiąca siedmiuset tytanowych rureczek, z których
każdą barwiła elektrolitycznie. Zmieniając natężenie, uzyskała różne odcienie metalu. Jej kolia, inspirowana sztuką
egipską, mieni się w zależności od kąta padania światła.
Artystka połączyła wszystkie elementy jedwabną nicią.
Tytanowo-złota biżuteria waży zaledwie 35 dkg. Co istotne, najciekawsze prace wystawy Slow Art to właśnie wyroby biżuteryjne. Inna twórczyni ozdób, Janna Syvänoja,
postanowiła poeksperymentować z czasem podwójnie.
Odważyła się stworzyć kolię, której sznur składa się z tysięcy nawleczonych krążków papieru wyciętego z encyklopedii. Jak podkreśla artystka, jej dzieło nie jest jeszcze
ukończone, ponieważ wraz z upływem czasu kartki papieru będą żółknąć, zmieniając tym samym barwę naszyjnika. Prawdziwym manifestem slow artu jest jednak praca
Heleny Sandström. Jej inspiracją było... jajko. Naszyjnik
tworzą łączone złotym drutem skorupki z nanizanymi delikatnie perłami. Sandström nie tylko zaprojektowała oryginalną biżuterię, lecz także wpisała w dzieło zachowanie
kobiety, która będzie je nosić. Wymusił na niej absolutny brak pośpiechu i jakichkolwiek gwałtownych ruchów.
Kolejni zaprezentowani w Sztokholmie artyści to prawdziwi
mistrzowie swoich dyscyplin. Mats David pracuje w dębowym drewnie, które ma ponad czterysta lat. Kiedy po obróbce uda mu się uzyskać pożądany kształt misy, musi odczekać
jeszcze ponad pół roku, ponieważ drewno schnie powoli.
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Helena Sandström – Naszyjnik ze skorupek jajek

foodu, wszyscy zainteresowani siedli razem do posiłku
i rozmawiali o swoich wrażeniach. Zaczęli bardzo skromnie w 2009 roku. Na akcję Slow Art Day zdecydowała się
słynna MoMA (Museum of Modern Art), a na sam event
przyszła garstka ludzi. Jednak do kolejnej edycji postanowili wykorzystać potęgę internetu. Ruszyła m.in. akcja na Facebooku, a sama idea z czasem stała się bardzo
popularna. Pod koniec lutego 2016 roku udział w kwietniowym wydarzeniu zadeklarowało 255 instytucji. O pewnym paradoksie sytuacji Phil Terry mówił otwarcie: Sporo
ironii w tym wydarzeniu. Po pierwsze, Slow Art Day powstał w Nowym Jorku, mieście, które ma reputację miejsca,
w którym wszystko dzieje się niezwykle szybko i dynamicznie. Po drugie – to zabawne, prawda? – użyliśmy internetu,
by zachęcić ludzi do przyjścia do muzeów, które czekają
na nich otwarte od tylu lat.
Jak dziś wygląda Slow Art Day na całym świecie? We wskazanym dniu muzeum lub galeria wybiera tylko pięć prac
do ekspozycji. Na oglądanie każdego obiektu uczestnicy
mają dziesięć minut. Przy dziełach często stoi pracownik
muzeum, jednak nie usłyszymy od niego formułek o biografii autora lub historii powstawania danego obrazu, rzeźby itd. Jego celem jest stawianie pytań, mających wspomóc
samodzielne oglądanie i sprowokować u odbiorców refleksję nad własnymi wrażeniami. To jeden ze sposobów,
by przekonać zwiedzających, że sztukę można kontemplować, nie posiadając szczególnej wiedzy o danym dziele
czy wykształcenia w dziedzinie historii sztuki. Po indywidualnej wizycie na gości czeka wspólny posiłek, podczas
którego nieznajomi dzielą się swoimi odczuciami. Trzeba
przyznać, że to naprawdę kusząca perspektywa, zwłaszcza w opozycji do tłumnego muzealnego maratonu, po którym niewiele pamiętamy z tego, co widzieliśmy.
Czy Slow Art Day ma szansę stać się w Polsce równie
popularnym wydarzeniem co Noc Muzeów? Czy zarządzającym galeriami da to do myślenia i czy uwzględnią
tych, którzy mają ochotę podziwiać wybrany obraz przez
godzinę? W berlińskiej Gemäldegalerie widziałam w niektórych salach lekkie składane krzesełka, podobne do tych,
jakich używają wędkarze. Takie przenośne siedzisko można zabrać pod ramię, by następnie rozłożyć je przed dowolnym Rembrandtem czy Vermeerem. Czy to nie idealna,
leniwa perspektywa?
Wystawa Slow Art w Sztokholmie zakończyła się bardzo
dawno, jednak Slow Art Day (www.slowartday.com) odbywa się każdego roku w kwietniu, także w polskich muzeach i galeriach – szczegóły na www.dzienwolnejsztuki.pl.

Na ostatnim etapie prac misa zostanie naoliwiona. Ponad
dwieście godzin pracy zafundowała sobie także Malou
Andersson. Zaczęło się od fotografii śladów na topniejącym
śniegu wykonanych gdzieś na przedmieściach Sztokholmu.
Andersson postanowiła odtworzyć wierny obraz śladów
w błocie i utkać ten wzór na dywanie. Do swojej pracy
użyła wełny, którą barwiła w dziesięciu różnych odcieniach bieli, trzydziestu wariantach szarości, z odrobiną
fioletu i różu. Potrzebowała 35 555 węzełków, by odtworzyć rozmokłe śniegowe błoto ze śladami ludzkich butów.
Przyglądanie się tej pracy z bliska budzi prawdziwy szacunek dla autorki i jej cierpliwości.
po{WOLNI} widzowie

Co ciekawe, owo spowolnienie dotyczy także odbiorców.
W tym samym muzeum, gdzie trzydzieści obiektów z wystawy schowano już do magazynów, 27 kwietnia 2013 roku
(jak w wielu innych miejscach na świecie) obchodzono Slow
Art Day. Dziennikarze w amerykańskich artykułach zapowiadających to wydarzenie często przewrotnie powtarzają zdanie Slow me the way, zamiast Show me the way.
Aż trudno uwierzyć, że na pomysł specjalnego dnia „wolnej” sztuki wpadł przypadkowo mężczyzna, który nie miał
nic wspólnego z życiem kulturalno-artystycznym, a do muzeów siłą zaciągała go żona. Pewnej soboty w 2008 roku
Phil Terry, prezes jednej z amerykańskich firm doradczych,
znalazł się na wystawie Action/Abstraction w Muzeum
Żydowskim w Nowym Jorku. Niespodziewanie dla samego
siebie, zupełnie spontanicznie usiadł i zapatrzył się w pełen kolorów abstrakcyjny obraz Hansa Hoffmana Fantasia
z 1943 roku. Trwało to godzinę. Nie wiedziałem, jak patrzeć
na sztukę, robiłem to jak wszyscy ludzie: szybko – przyznał Terry w jednym z wywiadów. Jednak tego popołudnia
wszystko się zmieniło.
Godzinne oglądanie jednego obrazu w skupieniu nie dawało mu spokoju. Zaczął zgłębiać temat. Terry dotarł do badań, z których wynika, że statystycznie bywalcy muzeów
i galerii spędzają osiem sekund przed jednym obrazem,
a przed słynną Mona Lisą w Luwrze – piętnaście. W tym
przypadku często jest to związane z presją tłumu, podobnie jak w watykańskiej Kaplicy Sykstyńskiej. Tam strażnicy, nie zezwalając na siadanie, uniemożliwiają spokojne
oglądanie sklepienia z freskami Michała Anioła – trzeba
bowiem szybko ustąpić miejsca kolejnym zwiedzającym.
Zresztą powszechna jest turystyka muzealna, podczas której ludzie odczuwają presję, że powinni zobaczyć wszystkie obrazy w dziesiątkach sal, by niczego nie pominąć.
Może i Phil Terry nie do końca znał się na sztuce, ale
z dyplomem MBA na Harvardzie i firmą specjalizującą się m.in. w mediach społecznościowych wiedział, jak
zabrać się do tego, by zarazić innych swoim odkryciem.
Powiedział o idei organizowania „niespiesznych” wystaw koleżance z pracy. Mary Cleaver przyklasnęła pomysłowi i doradziła, by spotkanie nie kończyło się tylko
na długim oglądaniu, ale by następnie, zgodnie z ideą slow

Aleksandra Czapla-Oslislo – kulturoznawczyni, od lat pisze teksty krytyczne na temat teatru oraz recenzje teatralne
do katowickiej „Gazety Wyborczej”. Pracuje także w kadrze zespołu projektu Design Silesia oraz prowadzi autorskiego bloga o jedzeniu pod nazwą Ostryga.
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Cecilia Levy – Papierowa mis a, 2011

Lalki kryją w sobie niespotykaną wewnętrzną siłę i indywidualność,
spotęgowane wyeksponowaną ekspresją, która może budzić skrajne
emocje. Ich diaboliczność, groteskowość i wyrafinowanie prowokują
do podjęcia interakcji. Uruchamiają w odbiorcy zmysły i nie pozostawiają go obojętnym na swe przewrotne wdzięki. Ich życie zaczyna
się zupełnie spontanicznie, wraz z myślą autorki nadającej im kształt.
Dalej czyha już tylko żmudna praca. Tchnięcie ducha w te baśniowo
wyglądające postaci wymaga cierpliwości i precyzji, ale konkretne
etapy powoływania ich na świat wynikają przede wszystkim z potrzeby ducha samej twórczyni. Efekt końcowy zapiera dech w piersiach.
W pierwszej kolejności Klaudia Gaugier tworzy twarz lalki, najchętniej
z gliny porcelano-szamotowej. Brak form wyklucza powtarzalność,
artystka nadaje kukle unikatowy charakter, raz z premedytacją manipulując bryłką gliny, gdy ma określony zamysł, a w innych przypadkach
pozwalając ponieść się intuicji i emocjom. Twarz lalki determinuje
całą jej postać. Charakterystyczne pęknięcia czy zadrapania wynikają z fascynacji autorki średniowieczną rzeźbą sakralną i ludową.
Wszystkie ceramiczne elementy wypala rozgrzany do 1230 stopni
Celsjusza piec. Jednak nie to wymaga najwięcej czasu. Wyjątkowo
złożonym procesem jest nadawanie głębi i szklistości oczom lalek,
które mają kolosalny wpływ na ich charakter. Korpus, uda i ramiona
tworzone są ze starannie dobranych materiałów i tkanin: szarego
płótna lnianego, wyszukanej tafty, pluszu, aksamitu i wełny. Z kolei
wnętrze postaci wypełniane jest włóknem silikonowym w kulkach,
które, dzięki swojej sprężystości, znakomicie utrzymuje kształt lalki.
Horka Dolls są nie z tego świata, ale ich rzekoma demoniczność
powoduje, że chce się je przygarnąć, pocieszyć i się nimi zająć.
www.horkadolls.com
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Zdjęcia: Klaudia Gaugier
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Po drugiej stronie lustra
Kochaliśmy je w dzieciństwie. Ukazywały alternatywną wizję rzeczywistości, pomagały
zasypiać, przenosiły w świat pełen przygód i magii. Lecz czy ktokolwiek może powiedzieć,
że słuchając ich, nigdy nie czuł się zaniepokojony? Baśnie, bajki, kołysanki – czas stawić
czoła lękom sprzed lat i przyjrzeć się ciemnej stronie literatury dla dzieci i młodzieży.
Tekst: Karolina Borys, Zdjęcia: Katarzyna Widmańska

Podobnie było z rozwijającą się również w XVII wieku baśnią.
W wyobraźni przeciętnego odbiorcy tekstów kultury pojęcie baśń łączy się z tym, co magiczne i niezwykłe. O księciu
na białym koniu marzy każda mała dziewczynka, a baśniowe zakończenie kojarzy się ze słynnym: i żyli długo i szczęśliwie. Baśnie w adaptacjach wielkich wytwórni filmowych,
takich jak Walt Disney Pictures czy DreamWorks Pictures,
skutecznie utrwalają ten schemat. Są to opowieści wciągające, pełne zabawnych akcentów, doprawione szczyptą grozy skupiającej się przede wszystkim wokół postaci głównego
antagonisty. Zawsze kończą się dobrze, nawet jeśli szanse
na takie zakończenie na początku historii zdawały się nie
istnieć. Należy przy tym pamiętać, że filmowe wersje baśniowych historii mają zwykle niewiele wspólnego ze swoimi literackimi pierwowzorami.
Baśnie narodziły się w drugiej połowie XVII wieku na dworze francuskim. Miały przede wszystkim bawić dworskie
towarzystwo, lecz także w zawoalowany i intrygujący sposób poruszać kwestie związane ze sferą erotyki i seksualności. Właśnie w tamtym okresie powstały pierwsze wersje
popularnych do dzisiaj baśni, takich jak: Śpiąca Królewna,
Czerwony Kapturek czy Kopciuszek. Niekiedy były to jednak
opowieści, w których trudno teraz rozpoznać ukochane przez
dzieci historie. I tak np. Śpiąca Królewna wcale nie obudziła się dzięki magicznej mocy pocałunku prawdziwej miłości.
Piękność rzeczywiście uległa straszliwej klątwie i obudziła się za sprawą mężczyzny, jednak jego rola była zupełnie
inna. Książę, podróżując w pobliżu zamku, w którym leżała
uśpiona dziewczyna, posłyszał plotki o jej cudownej urodzie.
Wdarł się do zamku i oczarowany jej wdziękami po prostu
ją zgwałcił. W wyniku tego wydarzenia poczęte zostały bliźnięta, a królewna ocknęła się na skutek bólów porodowych,
które po dziewięciu miesiącach zaczęły wstrząsać jej wiotkim ciałem. Czerwony Kapturek to z kolei opowieść, którą
jeszcze w XX wieku można by uznać za skandalizującą. Wilk
najpierw wypytuje małą dziewczynkę o przyczyny jej samotnej wędrówki przez las, a następnie biegnie do domku babci,
by ją pożreć. Leżąc w łóżku staruszki, oczekuje nieświadomej
zagrożenia „lolitki”. Kiedy ta się zjawia, prosi ją, by rozebrała się do naga i położyła obok niego, pod kołdrą. Dopiero,
gdy dziecko spełnia jego prośbę, potwór je zjada. Historia
ta miała być przestrogą dla młodych dziewcząt, które powinny uważać na mężczyzn usiłujących zagrozić ich cnocie.

Kochał ją król, kochał ją paź – królewską tę dziewoję. I ona
też kochała ich. Kochali się we troje – to nie są słowa perwersyjnej przyśpiewki żołnierskiej, ale fragment jednej z najbardziej znanych polskich kołysanek. Fabuła opowieści dla
dzieci została skonstruowana w oparciu o klasyczny miłosny trójkąt, na który składają się: para zakochanych bohaterów, najczęściej królewna i rycerz lub paź, oraz czarny
charakter. Nie byłoby nic dziwnego w wykorzystaniu baśniowego schematu w kołysance, ale w tym utworze tkwi
coś jeszcze. Królewna kochała zarówno pazia, jak i króla.
W tekście nie ma też mowy o rywalizacji między bohaterami męskimi. Czarny charakter nie istnieje, co sprawia,
że trójkąt miłosny zaczyna tu funkcjonować w zupełnie inny,
„dorosły” sposób. Idźmy dalej. Lecz straszny los, okrutna
śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł
kot, królewnę myszka zjadła. Nie da się ukryć, że przywoływana scena jest makabryczna. Co prawda w dalszej części
tekstu okazuje się, że król, królewna i paź byli w rzeczywistości słodkimi figurkami z cukru, piernika i marcepana.
Nie można jednak bagatelizować komunikatu wynikającego
z przytoczonej zwrotki, gdyż słuchające piosenki dziecko
już odebrało obraz pełen przemocy i bólu. Jest to niezwykle
ciekawe zjawisko, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę
fakt, że przecież rymowanka ma ułatwiać małemu słuchaczowi spokojne zasypianie.
Wbrew powszechnemu przekonaniu utwory dla najmłodszych wcale nie opisują świata, w którym wszystko jest
dobre, proste i uporządkowane. W tej rzeczywistości jest
również miejsce na zło i niedoskonałość. Zadziwia jednak
natężenie tego, co brutalne i tajemnicze, w stosunku do całej reszty środków wyrazu, którymi posługują się autorzy.
Cytowana kołysanka nie jest odosobnionym przykładem.
Literatura dziecięca nie stroni od obrazów rodem z najbardziej koszmarnego snu.

Stara baśń

Początki literatury dla dzieci i młodzieży często wiąże się
z drugą połową XVII wieku, kiedy to popularność zaczęły
zyskiwać bajki. Jednak utwory zaliczane do tego gatunku
pierwotnie nie były pisane z myślą o młodych odbiorcach,
ale miały edukować dorosłych czytelników. Nie poruszały też tematów szczególnie istotnych dla człowieka dorastającego, skupiały się na dosyć ogólnie pojętej moralności.
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O leśniczym, zabijającym wilka oraz wyrywającym babcię i dziewczynkę z trzewi bestii, nie mogło oczywiście być
mowy. Miało to związek z morałem baśni. Gdyby utwór
kończył się pozytywnie, czyli Czerwony Kapturek zostałby uratowany, ostrzeżenie przed mężczyznami nie miałoby
już takiej siły jak to, które zawiera pierwotna wersja historii, a młode dziewczęta nie czułyby „przymusu”, by gorliwie strzec swego dziewictwa.
Jak widać, pierwsze baśnie zdecydowanie nie były opowieściami „dla dzieci”. Z drugiej strony spotkały się z niezwykle
dobrą recepcją i już wkrótce doczekały się kolejnych, nieco złagodzonych wersji. Zmiany dotyczyły przede wszystkim pozbawienia baśni „nieobyczajnych” elementów. Nie
ujmowały opowieściom natomiast nic z ich makabrycznego charakteru. Pierwszej „cenzury” baśni dokonał francuski pisarz Charles Perrault w swoim tomie pt. Bajki babci
Gąski. Jego utwory, mimo że pozbawione erotycznego wydźwięku, pełne są wstrząsających wizji i makabrycznych
obrazów. Śpiąca Królewna Perraulta, przyprowadzona
do zamku przez księcia jako jego żona, rodzi mu dwójkę dzieci i wraz z nimi pada ofiarą zawiści matki bohatera, która wywodzi się z rodu wilkołaków. Gdy mężczyzna
wyrusza na wojnę, królowa żąda, aby służący zabił żonę
księcia i jej dzieci, przyprawił ich i podał jej do zjedzenia. Służący, który lituje się nad dziewczyną i bliźniętami,
ukrywa ich w odległej części zamku. Gdy królowa odkrywa prawdę, rozkazuje ukarać nieposłusznych, zanurzając
ich w kadzi wypełnionej ropuchami, wężami i robakami.
Kiedy książę niespodziewanie wraca do zamku, królowa
sama rzuca się do naczynia przygotowanego dla synowej,
bliźniąt i służącego. Stworzenia wijące się wewnątrz natychmiast ją pożerają.
Motyw kanibalizmu pojawia się w baśniach niezwykle często, podobnie jak sceny, w których postaci zjadane są przez
zwierzęta, samym wyglądem budzące w odbiorcy obrzydzenie lub grozę – robaki, płazy i gady czy wilki. Jednak
na bohaterów baśni czyha również całe mnóstwo innych
niebezpieczeństw, a przedstawienie rozszarpywania postaci przez zwierzęta lub baśniowe stwory nie jest jedynym makabrycznym obrazem, z jakim można się spotkać
w tekstach „dla najmłodszych”. Przede wszystkim bracia
Grimm i Hans Christian Andersen, którzy tworzyli swoje
dzieła w XIX wieku i dedykowali je dzieciom i młodzieży,
nie szczędzili małym odbiorcom opisów scen okrucieństwa i przemocy. Siostry Kopciuszka w opowieści braci
Grimm, by włożyć swoje za duże stopy w mały pantofelek, poobcinały sobie pięty i palce. Jaś i Małgosia mieli
zostać upieczeni w piecu chlebowym – w tym celu wiedźma, uwięziwszy dzieci, tuczyła je słodyczami. Czarownica
w końcu zostaje spalona przez rodzeństwo. Baśń kończy
się tryumfem głównych bohaterów, jest to jednak zwycięstwo okrutne i krwawe.
Prawdziwą skarbnicą makabry i ohydy jest baśń Andersena
Mała syrenka. W tekście duńskiego pisarza, bohaterka
marzy o ludzkim życiu na lądzie i miłości księcia, lecz

za marzenie to płaci bardzo wysoką cenę. Dom czarownicy, która pozwoli jej zyskać człowieczy wygląd, zbudowany
jest z ludzkich kości i otoczony lasem macek wyglądających jak gałęzie pokryte larwami. Na podłodze wiją się
węże o obrzydliwych żółtych podbrzuszach i ropuchy, które czarownica karmi, podając im jedzenie z własnych ust.
Gdy dziewczyna wypija napar mający dać jej nogi, czuje ból, jakby obosieczny miecz przeszył jej delikatne ciało.
Chodząc po ziemi, cierpi, jakby chodziła po szpiczastych
szydłach i ostrych nożach. Dodatkowym szokiem dla dziecka musi być fakt, że cierpienie bohaterki jest zupełnie bezcelowe, gdyż książę zakochuje się w innej i tamtą poślubia.
Wtedy też ma miejsce upiorny incydent: syrenka otrzymuje od sióstr sztylet, którym ma przebić pierś żony księcia.
Nie decyduje się jednak na to, gdyż widzi szczęście swojego ukochanego. Jej serce pęka, a ciało zamienia się w pianę morską.
Szczególne miejsce w baśniowym świecie zajmuje motyw
brzydoty fizycznej. Stąd popularność takich postaci jak
wiedźmy, złoczyńcy czy potwory. Czarownica musi być
stara i pomarszczona, powinna także mieć haczykowaty nos z wielką naroślą oraz żółte, krzywe zęby. Nawet jeżeli w utworze, jak np. w Królewnie Śnieżce, zła królowa
odznacza się niezwykłą urodą, to jednak na końcu opowieści, w momencie jej zdemaskowania i tryumfu dobra
nad złem, piękna powłoka opada niczym maska, ukazując głęboko ukrytą, odrażającą prawdę. Macocha Śnieżki
w rzeczywistości jest tak brzydka, że sama nie może oglądać się w lustrze.
Nie można zapominać także o tym, że przemoc fizyczna
nie jest jedynym aspektem literatury dla dzieci i młodzieży,
który może zdumiewać. Niezwykle interesujące są książki,
które mają niewiele wspólnego z makabrą, ale z całą pewnością ciężko je nazwać „lekkimi powiastkami”. Ich celem
jest nie tyle wywołanie u odbiorcy uczuć strachu czy obrzydzenia, ile ugodzenie w jego psychiczny komfort oparty
na poczuciu porządku w świecie. Dwa przykłady wystarczą, aby uwidocznić specyfikę tych utworów.
W 1881 roku Carlo Collodi pisze Pinokia – historię drewnianego pajaca, który mówi, czuje i zachowuje się jak zwykłe
dziecko. Książka do dzisiaj figuruje na liście lektur w szkole
podstawowej, budząc wiele kontrowersji. Trzeba przyznać,
że postać chłopczyka z drewna, którego nos wydłuża się
po każdym kłamstwie, to motyw niezwykle pobudzający wyobraźnię. Poza tym sam Collodi cierpiał na alkoholizm i pisał
Pinokia, pogrążony w głębokiej depresji. Według psychoanalitycznej interpretacji utworu pisarz stworzył ułomnego,
drewnianego chłopca, by opowiedzieć o własnym upadku,
dać wyraz wizjom, które go dręczyły. Drugim utworem
z tej kategorii jest Alicja w krainie czarów. Każdy, kto kiedykolwiek sięgnął po tę książkę, musi przyznać, że czytać
ją, to jak mieć bardzo dziwny sen. Lewis Carroll z prawdziwą wirtuozerią odtworzył świat sennych marzeń, w którym
wszystko jest możliwe. Przepełnił książkę dziwacznymi obrazami, nadającymi jej niezwykły, surrealistyczny charakter.
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Nowa baśń

autorka książki Włosy mamy. Jest to baśniowa opowieść
o dziewczynce, której mama stanowi prawdziwy wzór do naśladowania dla wszystkich mam na świecie, jednak pewnego dnia dziewczynka spostrzega, że coś się zmieniło. Mama
coraz częściej leży w łóżku i nie zwraca uwagi na dziecko.
Jej niezwykłe, długie włosy, kiedyś piękne, teraz są skłębione i poczochrane. Dziecko nie wie, że mama ma depresję, ale domyśla się, że wszystkie problemy znikną, kiedy
włosy mamy znowu będą ułożone. Gdy dziewczynka próbuje je rozczesać, zostaje przez nie wciągnięta i wędrując
przez puszczę z włosów, musi zmierzyć się z problemami,
które nie dają mamie spokoju.

Trudno się dziwić, że literatura dla dzieci i młodzieży, wyrastając na gruncie mrocznych, makabrycznych tekstów, pozostaje zbiorem bardzo niejednorodnym. Z jednej strony
w ostatnich czasach wychodzi dużo przesłodzonych opowieści, które nie szokują i nie wywołują strachu. Z drugiej,
tych strasznych również nie brakuje.
Jedną z pozycji, w której wciąż żywa jest tradycja baśniowa,
łącząca to, co niezwykłe i fascynujące, z tym, co smutne
i przerażające, jest Seria niefortunnych zdarzeń Lemonego
Snicketa. Najważniejszymi środkami wyrazu wykorzystywanymi przez autora są czarny humor i ironia. Nadają one
powieści posępny charakter, ale także równoważą uczucia smutku, strachu i rozbawienia, których doznaje młody czytelnik. Poza tym autor, wydając Serię..., posłużył się
pseudonimem artystycznym i napisał alternatywną autobiografię, czyniąc się w ten sposób jednym z bohaterów
własnej historii. Sprawił tym samym, że dziecko czytające książkę mierzy się z aurą tajemniczości, która spowija
zarówno sam tekst, jak i jego autora. Wrażenie potęguje
zamieszczona na pierwszej stronie pierwszego tomu enigmatyczna dedykacja: Dla Beatrycze – ukochanej, upragnionej, umarłej. A także początek utworu, w którym narrator
stwierdza: Jeśli szukacie opowieści ze szczęśliwym zakończeniem, poczytajcie sobie lepiej coś innego.
Historia opisana przez Snicketa przedstawia dzieje trójki
rodzeństwa, które po śmierci rodziców nie może znaleźć
nowego domu. Wszyscy pozytywni bohaterowie, którzy
chociaż na chwilę dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa,
giną lub przepadają bez wieści. Powieść pełna jest groteskowych przedstawień, a jej głównym problemem jest
kwestia braku stałości i opieki. Bohaterowie szybko dochodzą do wniosku, że po utracie rodziców mogą liczyć
tylko na siebie nawzajem i że rodzina to największa wartość w życiu człowieka.
Od makabry nie stroniła również autorka najpopularniejszej w ostatniej dekadzie powieści dla młodzieży,
Joanne K. Rowling, twórczyni sagi o Harrym Potterze.
Dokonała ona niezwykłej rzeczy, sprawiając, że jej utwór
rósł wraz z czytelnikiem. Kolejne tomy książki ukazywały się przez dziesięć lat. Autorka dawkowała obrazy przemocy wprost proporcjonalnie do wieku odbiorcy, który
czytał jedną część powieści rocznie. Już w początkowych
tomach główny bohater (sierota) zmaga się z „dorosłymi” problemami, takimi jak: samotność, niedopasowanie, odtrącenie. Od czwartego tomu zaczynają natomiast
ginąć pozytywni bohaterowie, a scena powrotu do władzy
Lorda Voldemorta, głównego antagonisty Harry’ego, stała się przyczyną wielu dyskusji na temat satanistycznych
motywów w książkach dla młodzieży.
W najnowszej literaturze dziecięcej istnieje jeszcze jedna
tendencja, o której warto wspomnieć: próba oswojenia tematu choroby i umierania. W jaki sposób opowiedzieć ciekawą i zrozumiałą dla dziecka historię o chorobie i śmierci?
Można to zrobić tak jak Gro Dahle, norweska pisarka,

My z nich wszyscy...

Od wielu lat słychać głosy oburzonych pedagogów i rodziców, którzy żądają usunięcia z listy lektur niektórych
pozycji lub poddają ostrej kontroli książki czytane przez
dzieci. Dorośli robią to w trosce o najmłodszych. Jednak
czy na pewno odcięcie małych odbiorców od pełnych przemocy opisów zawartych w utworach, często wywołujących
odrazę lub smutek, jest dobrym pomysłem?
Angielski pisarz Gilbert Keith Chesterton konkludował:
Baśnie są bardziej niż prawdziwe, nie dlatego, iż mówią nam,
że istnieją smoki, ale że uświadamiają, iż smoki można pokonać. Odczytując te słowa w kontekście dzisiejszego sporu
o literaturę dziecięcą, można powiedzieć, że dziecko, czytając baśnie, uświadamia sobie, że można walczyć z potworami
i strachami. Teza ta zgadza się z opinią Brunona Bettelheima,
amerykańskiego psychologa, który twierdził, że mały czytelnik tylko wtedy nauczy się wartościować dobro i zło, kiedy
będzie miał obraz tego drugiego przedstawiony w jak najwyrazistszej formie. Nigdzie nie jest o to łatwiej niż w literaturze. Profesor Grzegorz Leszczyński, kierownik Pracowni
Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie
Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wypowiada się niezwykle krytycznie na temat cenzurowania literatury dziecięcej, twierdząc, że w baśniach zawarta jest
cała mapa etyki młodego człowieka. Jeżeli ten w dzieciństwie nie dostanie odpowiedniej porcji emocji w literaturze,
jako nastolatek będzie sięgać po pełne przemocy gry i filmy, w których nic nie jest czarno-białe i na których trudno
zbudować podstawy moralności. Tę tendencję Leszczyński
nazywa czytelniczym wahadłem.
Ponadto dzieci, którym rodzice oszczędzają smutku i strachu przekazywanego przez literaturę, mogą mieć problemy
z przeżywaniem i wyrażaniem tych uczuć w realnym życiu.
Powołując się po raz kolejny na słowa Chestertona, można powiedzieć, że dziecko po tym, jak oswoi się z obrazem
smoka zawartym w utworze literackim, dochodzi do wniosku, że można bać się smoka i żyć normalnie. Stwierdza,
że strach, smutek, gniew i empatia nie są niczym wstydliwym, a wręcz przeciwnie: stanowią one stałe elementy życia, których doświadcza każdy człowiek. To najważniejsza
nauka, którą niesie literatura dla dzieci i młodzieży. Niech
więc dzieci nie boją się bać.
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Ikonoklazm
„Chcemy zburzyć muzea, biblioteki, akademie wszystkich rodzajów (…) Niechże więc
nadejdą radośni podpalacze o zwęglonych palcach. Oto oni! Nuże! Kładźcie ogień pod
szafy biblioteczne! Zmieńcie bieg kanałów, aby zatopić muzea! Co za radość widzieć
pływające po wodzie, zdane na łaskę fal, podarte i wypłowiałe dawne wspaniałe płótna”.
Tekst: Karolina Borys, Ilustracja: Marta Ruszkowska

Pragnienie futurystów wyrażone przez Marinettiego w manifeście grupy może wydawać się szalone, ale artystom właśnie
na tym zależało. Ożywić sztukę. Oderwać ją od skostniałych
tradycji. Uczynić nowoczesność, wojnę i pośpiech głównymi tematami twórczości artystów. To najogólniejsze założenia twórców, którzy tak bardzo upodobali sobie szybkość
XX wieku. Jednak akty zniszczenia, do których namawiał
Marinetti, miały głównie wymiar symboliczny. Chodziło
przede wszystkim o to, by odciąć się od przeszłości i dostrzec piękno w tym, co dzieje się tu i teraz. Niszczenie dzieł
sztuki jako takie nie leżało w interesie piewców codzienności. Sam pomysł, by przyzwolić na taki wymiar wandalizmu,
sprawia wrażenie absurdu posuniętego do granic możliwości. Zdaje się, że każdy odbiorca tekstu kultury, nawet
jeśli nie posiada wykształcenia w dziedzinie historii sztuki, pojmuje dzieło jako istotne dziedzictwo wcześniejszych
wieków, które zasługuje na szacunek choćby ze względu
na swoją ogromną wartość materialną. Jednak ta, zdawałoby się, niepodważalna prawda nie zawsze znajduje odbicie
w rzeczywistości. Losy niektórych obrazów, rzeźb, instalacji i innych przejawów twórczej działalności artystów są
dowodem na to, że dzieła sztuki nie tylko padają ofiarami
krytyki słownej ze strony znawców tematu, lecz niekiedy
stają się przedmiotem niezwykle brutalnych, świadomych
aktów mających na celu ich unicestwienie, a więc zniszczenie w sensie dosłownym lub przynajmniej ukrycie. Dlaczego
pewne dzieła budzą tak skrajne emocje? Motywy są różne.

że pewnego dnia mężczyzna wpadł w furię. Podczas napadu
szału roztrzaskał wazę, która pękła na ponad 600 kawałków.
Nieco bardziej zagadkowe motywy kierowały zachowaniem
Australijczyka, który w 1972 roku uszkodził jedną z najbardziej znanych rzeźb świata: Pietę watykańską Michała Anioła.
Mężczyzna dostał się do Bazyliki św. Piotra w Rzymie wraz
z grupą zwiedzających, po czym rzucił się na posąg, krzycząc: Ja jestem Chrystusem, a to nie jest moja matka!, uderzając przy tym figurę młotkiem.
Opisane wydarzenia mają nieco anegdotyczny czy nawet groteskowy charakter i jako takie są dziś pamiętane. Jednak niektóre historie dotyczące aktów niszczenia dzieł sztuki mają
zupełnie inny wymiar. Zwłaszcza te pozostające w związku
z rzeczywistością polityczną lub stanowiące ekspresję przekonań obyczajowych i światopoglądowych osób, które się
takich aktów dopuszczają. Przedmiotem agresji stają się
wówczas dzieła mające symboliczny związek z wartością
czy ideą, której negacją lub wyparciem ma być atak na dany
obiekt artystyczny. W tym celu burzy się pomniki, pali obrazy, a nawet niszczy budynki. Zapewne wciąż żywa w pamięci wszystkich jest dyskusja na temat pomysłu zburzenia
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, który dla wielu jest
tragiczną pamiątką po znienawidzonym ustroju.
Niezwykle ciekawe są formy tego typu zachowań. Obserwując
je, można odnieść wrażenie, że chodzi nie tyle o wykluczenie przedmiotu z przestrzeni publicznej, ile o wymierzenie
pewnego rodzaju kary. Kary godzącej nie tylko w ideę reprezentowaną przez dzieło sztuki, lecz także bezpośrednio
w samo dzieło.

Zniszczone – okaleczone

Dzieła sztuki nie od dziś budzą w widzach skrajne uczucia.
Praktyki związane z ich niszczeniem mogą mieć rozmaite
podłoże. Czasem ta nienawiść jest podyktowana szaleństwem.
Tutaj jako przykład można podać słynną wazę François.
Przepiękne czarnofigurowe naczynie zostało odnalezione
w 1844 roku w Chiusi we Włoszech. Krater ozdobiony przedstawieniami scen z mitów grecko-rzymskich, odkopany w niemalże idealnym stanie, został przewieziony do muzeum we
Florencji i tam oddany pod opiekę stróża. Ponieważ w XIX
wieku w Europie panowała moda na zabytki starożytności,
wieść o niezwykłym znalezisku rozeszła się na kontynencie niezwykle szybko. Florenckie muzeum zaczęły oblegać tłumy zwiedzających, którzy pragnęli obejrzeć obiekt.
Presja spoczywająca na stróżu chroniącym wazę przed rozentuzjazmowanymi grupkami turystów była tak ogromna,

Niechęć do Feliksa

17 listopada 1989 roku zburzono stojący na placu Bankowym
w Warszawie pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. Wydarzenie
to miało miejsce przy okazji usuwania symboli socjalistycznych z przestrzeni miasta. Nie była to pierwsza scena, w której figura krwawego Feliksa odegrała główną rolę. Już dużo
wcześniej stawała się ona celem ataku. Na początku lat 50.
w geście sprzeciwu wobec władzy ręce posągu zostały pomalowane na czerwono. Sprawców nie minęła oczywiście
kara. Zburzeniu pomnika również towarzyszyła niezwykła atmosfera. Na placu Bankowym zebrała się duża grupa
ludzi, która głośno wyrażała swój entuzjazm, gdy kolejne
fragmenty statuy spadały na ziemię. Na cokole wypisano
słowa: Feluś, tak musi być.
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Bezkrwawa egzekucja

Opisana scena przywodzi na myśl nastrój panujący podczas
publicznej egzekucji. Wszak burzenie pomnika to nic innego jak bezkrwawa egzekucja, której dokonuje się na dziele
sztuki. Rozliczenie się z sensem, jaki ono ze sobą niesie.
Warszawianie przyszli obejrzeć, jak wizerunek znienawidzonej przez nich postaci rozpada się na kawałki. Jednak historia zna przypadki takiego „uśmiercania” tekstów kultury,
przy okazji których zrobiono wszystko, by przekonać publiczność, że nie chodzi wyłącznie o zburzenie pomnika.
Jeden z takich aktów egzekucji dzieł sztuki został uwieczniony przez Jana Piotra Norblina na jego obrazie pt. Wieszanie
portretów zdrajców. Na płótnie przedstawiono epizod mający miejsce podczas insurekcji kościuszkowskiej, kiedy to
powieszono większość uczestników Targowicy. Jednak niektórzy skazani próbowali uniknąć kary, ratując się ucieczką.
Postanowiono więc zastąpić zbiegłych delikwentów ich podobiznami. Karę za zdrajców poniosły obrazy, które powieszono na szubienicach. Ciekawsze od samego aktu jest
to, że kara wymierzona portretowi, który, pozostając martwym przedmiotem, nie odczuwa bólu i nie ma świadomości
tego, że znika, usatysfakcjonowała świadków w porównywalnym stopniu co prawdziwa egzekucja. Tak jakby wraz
z obrazami rzeczywiście ginęła sportretowana na nich osoba. Podobna historia wydarzyła się w 1789 roku w Paryżu.
Kiedy tłum popychany nienawiścią do monarchii i wszystkiego, co się z nią wiązało, dotarł do Île de la Cité, jego
agresja skupiła się na stojącej tam katedrze Notre Dame,
a konkretnie na tzw. galerii królów. Jest to stały element
dekoracji fasad katedr gotyckich, który w postaci horyzontalnego pasa pokrytego płaskorzeźbą ukazuje poczet królów
Izraela. Niewykształceni, powodowani złością mieszkańcy
Paryża wiedzieli tylko tyle, że patrzą na wizerunki władców. Dlatego, niewiele myśląc, zrobili z rzeźbami to, czego
gorąco życzyli wszystkim przedstawicielom obmierzłego
ustroju – poobcinali im głowy. Dali w ten sposób upust
swojemu gniewowi, wycelowanemu w monarchię jako taką.
Opowieści o niszczeniu bezcennych zabytków wywołują
niedowierzanie i niepomierne zdziwienie w słuchaczach,
którzy najchętniej potraktowaliby podobne wydarzenia
jako zjawisko marginalne, mające rację bytu dawno temu,
w burzliwych momentach historii lub też w środowiskach
niezwykle prymitywnych. Nie można jednak zapominać,
że również dziś ma miejsce wiele podobnych incydentów,
których dopuszczają się niekiedy osoby dobrze wykształcone i powszechnie szanowane. Często ataki na teksty kultury przybierają formę happeningów, a ich charakter stanowi
komentarz do przedstawienia lub odpowiedź na przekaz
niesiony przez dzieło.
Jako przykłady przywołajmy całkiem niedawne sytuacje,
które odbiły się szerokim echem w mediach. Ciekawość
budziły nie tylko akty „wandalizmu”, lecz także same
dzieła, które można określić mianem kontrowersyjnych.
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Pierwszym z nich jest instalacja Maurizio Cattelana pt.
La Nona Ora, przedstawiająca papieża Jana Pawła II przygniecionego przez meteoryt. Ekspozycja pracy w Zachęcie
Sztuk Pięknych w Warszawie stała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych kulturalnych wydarzeń ostatnich
lat. Oburzeni wizją Cattelana odbiorcy „pielgrzymowali”
do figury papieża, wyrażając swój sprzeciw wobec takiego ujęcia tematu. Przy rzeźbie składano kwiaty, oddawano
jej hołdy, ale to, co najbardziej wstrząsające, miało się dopiero wydarzyć. Najpierw do instalacji dostał się Wojciech
Cejrowski, który próbował ukryć ją pod prześcieradłem.
Punktem kulminacyjnym aktów sprzeciwu wobec dzieła
Cattelana było natomiast wtargnięcie na wystawę polityka
Witolda Tomczaka, który wyminąwszy ochronę, podbiegł
do postaci papieża i począł ściągać z niej przygniatający
ją kamień. Niestety, „uwalniany” papież doznał niemałych
obrażeń i pod wpływem działań europosła stracił nogę.
Oczywiście sprawca zniszczenia został ukarany, ale do końca deklarował, że po prostu nie mógł już dłużej wytrzymać publicznego upokarzania Jana Pawła II. Przypadek
instalacji Cattelana to dowód na to, że w oczach odbiorcy zaciera się granica między dziełem a tym, co lub kogo
ono uosabia. Witold Tomczak nie chciał zniszczyć rzeźby.
Przeciwnie, próbując chronić papieża, walczył w obronie
jego dobrego imienia. Nieco innym sposobem posłużył się
Wojciech Cejrowski. Jego działanie trudno nazwać inwazyjnym, bo też nie chodziło o uszkodzenie dzieła, ale o jego
unicestwienie poprzez usunięcie z pola widzenia odwiedzających. W takim geście wyraża się przekonanie, że to, co
niewidoczne, nie może szkodzić, ponieważ nie oddziałuje
na otoczenie. Nie zobaczyliśmy, nie uwierzyliśmy.

„Nie uczynisz sobie rzeźby ani żadnego
wizerunku...”

Inny wariant „walki” z tekstem kultury zaprezentował aktor Daniel Olbrychski podczas wystawy Piotra Uklańskiego,
na której pokazano słynną pracę artysty pt. Naziści. Na zdjęciach rozwieszonych wzdłuż ścian widniały portrety znanych
aktorów, ubranych w niemieckie mundury – wśród nich
również portret gwiazdy Potopu. Olbrychski wszedł na salę
w towarzystwie ekipy filmowej, wyciągnął szablę Kmicica
i zaczął ciąć wiszące w muzeum płótna. Przyprowadzenie
kamerzystów to jasny sygnał, że aktorowi chodziło o coś
więcej niż tylko o zniszczenie dzieła Uklańskiego. Pragnął,
aby teatralna forma, w jaką ujął swoją niezgodę na przekaz artysty, została rozpowszechniona przez media, a więc
prawdopodobnie również ona sama miała nieść jakieś przesłanie. Uklański w swoim projekcie posunął się daleko.
Dopuścił się sugestii, jakoby każdy z aktorów ukazanych
w jego dziele mógł w odpowiednich okolicznościach wcielić się w rolę nazisty. Siła prowokacji takich twierdzeń zawsze jest niezwykle duża. Jednak akt Olbrychskiego, choć
przez wielu odbierany jako niepoważny, pokazuje aktora,
który z sarmacką zapalczywością walczy z „nazistą” będącym nim samym. Postawa, jeśli nie godna podziwu, to
z pewnością skłaniająca do refleksji.

Z biegiem czasu

Lęk przed obrazowaniem sięga czasów starożytnych. Platon
gardził obrazami, gdyż uważał, że skoro realne przedmioty są wyłącznie odbiciem ideału, to obraz, który je naśladuje, jest tylko kolejnym przedstawieniem powielającym
już powielony wzór.
Także tradycja biblijna w negatywny sposób odnosi się
do obrazowania i oddawania czci wizerunkom. Stary
Testament nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości: Nie
będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego,
co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz
oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ
Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Słowa te
stały się przedmiotem nieustannych sporów dotyczących
tego, czy obrazy w ogóle powinny powstawać. Dały też
początek ruchowi zwanemu ikonoklazmem. Słowo ikonoklazm pochodzi od dwóch greckich wyrazów oznaczających ikonę i łamanie. Określenia: łamanie ikon czy też
spór o obrazy początkowo odnosiły się do wydarzeń mających miejsce w VIII i IX wieku w Bizancjum, kiedy to
pierwszy raz rozpętała się dyskusja dotycząca dzieł sztuki. Stawiano pytania o to, czym właściwie jest dzieło. Czy
obraz jest uosobieniem świętości, czy wyłącznie jej miernym wyobrażeniem? Kwestia była szczególnie istotna ze
względu na to, że w Bizancjum zaczęto czcić ikony, które
uważano za reprezentację bóstwa w świątyni. Spory o obrazy miały wyjątkowo burzliwy charakter. Towarzyszyły
im akty masowego niszczenia przedstawień o charakterze religijnym.

Rozważania na temat istoty obrazu podjęto na nowo w XVI
wieku. Sprawę dzieł sztuki podnieśli przedstawiciele reformacji, z których najbardziej fanatycznym wydaje się
Andreas Bodenstein von Karlstadt. W swoim tekście z 1522
roku Karlstadt udowadniał, że obecność obrazów w kościołach jest zwykłym nieporozumieniem, ponieważ istnieje dekalogowy zakaz tworzenia podobizn, a poza tym obrazy
sprowadzają wiernych na manowce, ukazując im wyłącznie iluzję prawdy. Bardziej łagodny w swoich opiniach był
Marcin Luter, który zwracał uwagę na drugą część przykazania dotyczącego wizerunków, ostrzegającą, że gorsze od ich tworzenia jest adorowanie. Poza tym zakonnik
twierdził, że skoro lud jest przywiązany do przedstawień
bóstwa, to niemądrze byłoby odbierać mu siłą tak istotny
element religijności i należy raczej skupić się na wyrwaniu idola z serca prostaczków, a nie z wnętrz kościołów.
Karlstadt jednak posądził Lutra o opieszałość, a tymczasem zwolennicy gwałtownych reform zdążyli już zlikwidować pewną część dzieł sztuki.
Myli się jednak ten, komu wydaje się, że ikonoklazm dawnych epok skupiał się wyłącznie na usuwaniu dzieł. Osoby,
które dokonywały zniszczeń, były ludźmi wychowanymi
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w tradycji, zgodnie z którą od najmłodszych lat wpajano
im w najgorszym razie szacunek do świętych przedstawień.
Kierowani pragnieniem poprawy sytuacji Kościoła lub
nienawiścią wobec kleru, Rzymu i papieża, szli pełnić
swą powinność, pchani chyba mocniej przez imperatyw
większości niż przez autentyczny brak wiary w potęgę kościelnych malowideł. Taką tezę można postawić w oparciu o obserwacje rodzaju zniszczeń, których dokonywali
ci „rycerze reformacji”.
Głównymi elementami ulegającymi niszczycielskiej działalności przeciwników obrazów były fragmenty ukazujące
twarz, a konkretniej – oczy przedstawianej postaci, ręce
oraz genitalia. Oczy, ponieważ są narzędziem nawiązywania kontaktu z widzem. Ręce, gdyż w tej części ciała wyraża się sprawcza moc postaci. Niszczenie partii genitalnych
jest natomiast ciekawe przez swoją analogię do sposobu karania obalanych królów. Okaleczano ich w ten sposób, by
nie mogli przedłużać swojego rodu. Próba uniemożliwienia reprodukcji ikonie jest sama w sobie pomysłem dość
osobliwym, z drugiej jednak strony jednoznacznie określa
stosunek wiernych do religijnych przedstawień: jeżeli obraz trzeba unicestwiać tak, jak unicestwia się człowieka,
to znaczy, że malarska wizualizacja rzeczywiście ma moc
oddziaływania. Może to właśnie dlatego sam Karlstadt
przyznawał: Boję się malowanego diabła.

Eviva l'arte

To, co robili zwolennicy reformacji, nie różni się znacząco od tego, czego dopuszczają się współcześni niszczyciele
dzieł sztuki. Można odnieść wrażenie, że ludzkości od zawsze towarzyszy lęk przed aktami artystycznej ekspresji.
Zabiegi polegające na burzeniu pomników, zakrywaniu
rzeźb, niszczeniu obrazów mają prawdopodobnie jeden
cel: uniemożliwić dziełu dalsze przekazywanie pewnych
treści oraz nieustanne obrastanie w nowe interpretacje.
Dzieło zniszczone, zakryte lub uszkodzone nie tylko przestaje wysyłać odbiorcy komunikat zamierzony przez jego
twórcę, lecz – co więcej – w nowej, uzyskanej po doznanym akcie wandalizmu formie może pracować na korzyść
swojego oprawcy i zgodnie z jego intencjami. Czym jest
bowiem papież Cattelana bez przygniatającego go meteorytu? Razem z tą ingerencją w dzieło zmienia się także
jego wymowa.
Niszczenie tekstów kultury jest specyficznym rodzajem
ich cenzurowania. Ukrywanie, uszkadzanie, unicestwianie – wszystkie te akty biorą się z obawy przed wielką szkodą, którą dzieło może wyrządzić w umysłach odbiorców.
Na świecie roi się od Karlstadtów, którzy gotowi są walczyć o czystość duszy, spojrzenia i myśli całego społeczeństwa, nawet wbrew jego woli. W wyniku tej walki ludzkość
ponosi jednak niepowetowaną stratę w postaci dzieł sztuki, których już nigdy nie da się odtworzyć. Marmur, deska, płótno – to materiały nietrwałe, w pewnym sensie
ulotne, a na nich właśnie zapisana jest ogromna część historii, której nikt inny już nie opowie.

Armenia

Świst kul i płacz dziecka
Armenia żyje jakby była zawieszona wpół drogi. Choć jej mieszkańcy uważają,
że wszystko tam jest najlepsze i wyjątkowe, to w rzeczywistości krajowi tak
samo blisko do nieba i świętości, jak do piekła i nikczemności. Ich gorliwą miłość
do miejsca pochodzenia surowo weryfikuje życie. Zazwyczaj bowiem jest to
uczucie jednostronne, nieodwzajemnione. Mimo wszystko. trwają w nim całymi
pokoleniami. Choć trudno też nie zauważyć, że instynkt i przymus codzienności
coraz skuteczniej wpływają na Ormian, nakłaniając ich do emigracji.
Tekst: Roger Weichert, Zdjęcia: Andrzej Brzeziecki

Świst kul i płacz dziecka

Południowy Kaukaz, Armenia. Kraj niewielki, o którym
częściej się milczy, niż mówi. Kraj wielkiej i zagmatwanej historii. Kraj nieustannego pogranicza, który dźwiga
na barkach pamięci głęboką ranę Rzezi Ormian. To właśnie
wydarzenia z 1915-1917, kiedy w Imperium Osmańskim
wymordowano około 1,5 miliona ludzi tej narodowości,
zdeterminowały przyszłość, mentalność i tożsamość następnych generacji. Dzisiejsi Ormianie są potomkami ludzi ocalonych z Ludobójstwa, tak się postrzegają i taką
prawdę o sobie przekazują następnym pokoleniom.
Pozostaje jeszcze ten nieszczęsny Górski Karabach, o który
Ormianie zaciekle walczą z Azerami. Piszę walczą, bo mimo
oficjalnego pokoju, konflikt nie został ostatecznie zażegnany, a region nadal rozbrzmiewa odgłosami wystrzałów.
Mieszkańcy Armenii zostali również dotknięci niebywałą
klęską żywiołową. 7 grudnia 1988 roku o godzinie 11:41
w północnej części kraju zatrzęsła się ziemia, skutkiem
czego życie straciło ponad 25 tysięcy ludzi, a przeszło pół
miliona obywateli pozbawionych zostało dachu nad głową.
Trudno się dziwić, że Ormianie emigrują, uciekają od życia
w biedzie, w cieniu wojny i od braku perspektyw zmiany
na lepsze. Armenia wyludnia się przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych, ludzie wyjeżdżają, ale jest to dla nich
poważne poświęcenie. Poza granicami kraju mieszka około
siedmiu milionów Ormian. Cała diaspora ma nawet swoją nazwę: Spjurk. Nawet ci, którzy urodzili się na emigracji, tęsknią za krajem.
Choć tematy polityczne i historyczne zajmują sporo miejsca w książce Andrzeja Brzezieckiego i Małgorzaty Nocuń,
to autorzy dają czytelnikowi także możliwość poznać i poczuć ormiańską obyczajowość, kulturę. Doświadczamy jak
dynamiczne i nieprzewidywalne przemiany zachodzą w tym
kraju. Dowiadujemy się, że dywany to jeden z fundamentalnych elementów kultury ormiańskiej, podobnie jak chrześcijański, własny alfabet i góra Ararat. Wraz z autorami
przemierzamy też niesamowitą dzielnicę Erywania – Kond,
która, choć nosi znamiona slamsów, to przypomina czasy, gdy stolica Armenii była miastem wielonarodowym.

Choćbyśmy ze skóry wychodzili, nie uciekniemy tej przeklętej wojnie. Niemniej Armenia. Karawany śmierci to nie
tylko opowieść o wielkiej polityce i historycznych zaszłościach. Przede wszystkim to mikrohistorie, które składają się na wspaniałą podróż, w którą zabierają nas autorzy
reportażu. To właśnie w historiach pojedynczych ludzi
Armenia rodzi się i umiera, zmienia się i pozostaje niewzruszona, emigruje i wraca.
Stale prześladują mnie relacje Ormian, którzy mimowolnie stali się uczestnikami wydarzeń o fundamentalnym
znaczeniu dla istnienia narodu i jednocześnie niechcianego przez nikogo losu. To zawsze wywiera ogromne wrażenie, jak i nie pozwala uwolnić się od pytania, jak po czymś
takim żyć? Jak spojrzeć w oczy sąsiadowi, jak spojrzeć
w lustro, jak przetrwać to zawieszenie człowieczeństwa?
Bo myli się ten, kto uważa, że okrucieństwo da się zapomnieć, odsunąć, uznać za niebyłe i czule budować nowe
życie. Ormianie w każdym razie tego nie potrafią.

Nieuchwytna kaukaska tajemnica

Armenia. Karawany śmierci Andrzeja Brzezieckiego
i Małgorzaty Nocuń to, mimo precyzji i spójności, książka owiana jakąś nieuchwytną tajemnicą. Stwarza wrażenie niedosytu, jak również pewnej niewiarygodności.
Armenia bowiem jawi się tu jako przestrzeń ociężałej powolności, peryferyjności, hiobowej defensywy, po to, by
nagle napaść na czytelnika gwałtowną, niepokojącą dynamiką. Sami powiedzcie, jak w tym rozkroku przetrwać?
Jak uchwycić równowagę w takiej pozycji? Autorzy dali
się porwać i ulegli zmienności Armenii, a następnie pozwolili się jej poprowadzić.
Jednym ta impulsywność będzie sprzyjać w czytaniu, innych wtrąci w stan konfuzji i nieufności. Mnie w zachwyt
nie wprawiła. Spowodowała coś gorszego. Tej niepewności i magii chcę więcej.
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Zostałam wezwana. Czwartek, punkt dziesiąta.

Te dwa zdania rozpoczęły moją przygodę z Hertą Müller. Podróż do świata fascynującego, choć dla wielu czytelników kompletnie księżycowego.
Dlaczego? Bo autorka pisze przede wszystkim o życiu w państwie totalitarnym z jego machiną terroru, prześladowań, unicestwienia i przemocy.
O karnawale biedy, przesłuchań, podsłuchów i opresyjności paranoicznej władzy.
Spłodził mnie po II wojnie światowej esesman, który wrócił do domu.
Czytając książki Herty Müller, wyraźnie czuć nie tylko ciężar systemu,
ale również domu, z którego pochodzi. Urodziła się i dorastała w niemieckiej wiosce w rumuńskim Banacie. Pisarka tak wspomina dom
rodzinny: Ojciec opowiadał o wojnie jak o największej przygodzie swojego życia. Kiedy był pijany, śpiewał nazistowskie pieśni. Pamiętam jego
błyszczące buty. Zawsze, zanim wyszedł z domu, pluł na nie i rozcierał
ślinę szmatką. Reminiscencje drugiej wojny światowej – ojciec Herty
Müller był żołnierzem Waffen-SS, rękoczyn miał już we krwi. O matce:
Ona płakała przez męża pijaka. Ja płakałam, bo chciałam mieć mamę.
Byłam dla niej czymś drugorzędnym.
Przez całe dzieciństwo posługiwała się językiem niemieckim. Rumuński
poznała dopiero w szkole. Być może dlatego wszystkie swoje książki napisała po niemiecku. Lepiej czuła język, co nie jest jednoznaczne z poczuciem niemieckiej tożsamości. Herta Müller jest gdzieś pomiędzy,
jak niezwykły, przedstawiany przez nią świat.

Herta
Müller

literacki
jednorożec
Literatura chroniła ją od definitywnego szaleństwa.
Była jedną z tych osób, którą reżim Nicolae
Ceaușescu postrzegał jako zagrożenie, element
społecznie niepożądany, który należy unicestwić.
Nie uległa naciskom ze strony władz i cenzury.
Stworzyła niezwykłą przestrzeń dla języka,
w której odreagowywała, rozliczała się ze swoim
pochodzeniem, jak i nikczemnościami dyktatury.
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H. Müller, Dziś wolałabym siebie
nie spotkać, tłum. K.Leszczyńska,
wyd. Czarne, Wołowiec 2004, s. 7.
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Przećwiczyłam śmierć – wywiad
Angeliki Kuźniak z Hertą Müller,
Duży Format nr 23/831, 18.06.2009.
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Przećwiczyłam śmierć – wywiad
Angeliki Kuźniak z Hertą Müller,
Duży Format nr 23/831, 18.06.2009.
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H. Müller, Król kłania się i zabija, tłum. K. Leszczyńska, wyd.
Czarne, Wołowiec 2005, s. 33.
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H. Müller, Sercątko, tłum. A. Buras,
wyd. Czarne, Wołowiec 2009, s.9.

Pornografia dyktatury

Tekst: Roger Weichert, Okładka: Agnieszka Pasierska

Sierpień 2006 roku, dzień nieznany. Księgarnia Arsenał w samym sercu Starego Rynku w Poznaniu. To był właśnie jeden z tych dni, w których wolałbym siebie nie spotkać. Właściwie to był w ogóle czas, kiedy
nie chciałem mieć ze sobą zbyt wiele wspólnego. To co trzymało mnie
przy życiu, to literatura. Stąd też co najmniej raz w tygodniu odwiedzałem księgarnie. Częściej, żeby popatrzeć, poszperać, ponapawać się zapachem papieru i świeżego druku, aniżeli po to, by coś kupić.
Z reguły zwracam uwagę najpierw na tytuł, następnie zawartość, a dopiero później na sposób wydania. Tym razem było inaczej. Mój wzrok
zatrzymał się na twardej zielonej oprawie książki, która przedstawiała
nagą kobietę z głową ptaka na tle pokoju z obskurną szafą oraz ścianą
upstrzoną niezidentyfikowanymi zdjęciami i portretami. Bardzo długo
nie mogłem otrząsnąć się z wizualnego wrażenia, jakie wywarła na mnie
okładka autorstwa Agnieszki Pasierskiej, które zostało spotęgowane
intrygującym tytułem Dziś wolałabym siebie nie spotkać. Zacząłem
przeglądać treść książki i nawet teraz, po 10 latach, czuję ten dreszcz,
który wówczas mnie przeszywał.
Właśnie wtedy dowiedziałem się o istnieniu kogoś takiego jak Herta
Müller. Zdjął mnie strach, że więcej tej książki nie zobaczę, że nie będę
miał okazji jej nigdy przeczytać. W portfelu trzeszczało ostatnie 50 zł,
jakie miałem. Trudno, stwierdziłem. Najem się słowami.

}

}

H. Müller, Dziś wolałabym siebie
nie spotkać, tłum. K. Leszczyńska,
wyd. Czarne, Wołowiec 2004.

Securitate bardzo starało się, aby być wszędzie, widzieć wszystko,
słyszeć też. Czego służba bezpieczeństwa nie wiedziała, to zmyśliła.
Jeśli fakty się nie zgadzały, tym gorzej dla faktów i ich uczestników.
Regularne wizyty, zapluskwione mieszkania, podsłuchy, kontrola korespondencji, nękanie i zastraszanie, to tylko skromna zapowiedź tego,
do czego aparat państwowy był zdolny się posunąć, by wyegzekwować posłuszeństwo.
Znam meble z nogami jako celowo pozostawione znaki Securitate.
Przychodziłam do domu, a krzesło przeszło podczas mojej nieobecności z pokoju do kuchni. Obraz spadł ze ściany na łóżko na ukos
przez cały pokój.
Podglądactwo władzy nie brało się z czystej ciekawości, lecz z paranoicznej potrzeby kontroli obywateli, która realizowała się poprzez
obserwowanie najdrobniejszego skrawka ich prywatnych poczynań.
System chciał regulować wszystko, łącznie z antykoncepcją, zmuszając kobiety do urodzenia pięciorga dzieci, zanim pozwalano usunąć
im kolejną ciążę. Inną przyczyną aktu łaski w tym zakresie było przekroczenie przez nie 45. roku życia.
Herta Müller pisząc o doświadczeniach z dyktaturą Ceaușescu i dając świadectwo okrucieństwa reżimu, nazywa dramat rumuńskiego
społeczeństwa i nadaje mu wiarygodny obraz. Jej literatura to nie tylko akt oskarżenia wobec komunistycznego tyrana, to również próba
uwolnienia się od stygmatyzujących wspomnień i doświadczeń lub
dość rozpaczliwy wysiłek, który ma na celu przynajmniej pozwolić
autorce jakoś z tym żyć.
Kiedy milczymy (…) – stajemy się nieprzyjemni.
Kiedy mówimy – śmieszni.

Wymykający się język

Sposób pisania Herty Müller uchodzi jakiejkolwiek skali standardowego pisania. Wszystko w jej literaturze żyje, słowa przepełnione są
zmysłami. Człowiek w przedstawionym świecie jest samotną oblężoną
twierdzą, skąpaną w złowrogim otoczeniu, sprowadzonym do formatu
funkcji, trybu w społeczeństwie lub mniejszej zbiorowości, w którym
nie ma miejsca na nieprawomyślność.
Muszę czasami ugryźć się w palec, żeby poczuć, że jeszcze żyję.
Pisanie było sposobem na przetrwanie, choć wcale nie gwarantowało
większego poczucia bezpieczeństwa. Nieobliczalna codzienność powodowała lęk, frustrację i przygnębienie. Z drugiej zaś strony pisanie pozostawało ostatnim szańcem walki z przytłaczającym aparatem terroru
i z huśtawką własnego oddechu, który chwiał się w posadach, chwilami niepokojąco słabnąc.
Bezkompromisowy język, który nie ugina się pod odium, jakim naznaczone są wulgaryzmy, dokonuje inwazji na autorytet władzy i kondycję
systemu polityczno-społecznego, w który obywatele zostali wrzuceni.
Chociaż nie pisze otwartym tekstem, wiadomo, w kogo Herta Müller
gniewnie uderza, z kim rozlicza swój ból, strach i zadaną krzywdę.
Dyktatura Ceaușescu i wszelkie jej przejawy stały się tematem jej literackiego rewanżu.
On cię pieprzy na zlecenie, chciał mieć nas obie, mówi, jedną w lecie,
drugą w zimie, on ma, kiedy wstaje rano, dwie myśli w głowie, jak dwoje oczu – dla mężczyzn twardnieje mu pięść, dla kobiet kutas.

Angelika Kuźniak: Jest w pisaniu Herty Müller coś hipnotyzującego.
Cierpienie, radość, miłość, samotność, bezsilność, literatura… Wszystko
się tu przenika, szturcha, boksuje. I wszystko jest po coś. Tu „każde
zdanie rozpoznaje swój puls”.

Literacki jednorożec

}

H. Müller, Król kłania się i zabija, tłum. K. Leszczyńska, wyd.
Czarne, Wołowiec 2006, s. 59.

}

H. Müller, Lis już wtedy był myśliwym, tłum. A. Rosenau, wyd.
Czarne, Wołowiec 2005, s. 194.

Biorąc do ręki książki Herty Müller trzeba mieć na uwadze, że to nie
jest literatura dla każdego. Rzecz rozbija się bowiem o wyobraźnię,
wrażliwość, otwartość i gotowość na przyjęcie zupełnie niespotykanego
sposobu opowiadania, przedstawiania rzeczywistości. Nie każdy czytelnik gotów jest na taką narrację, metaforyczność, rozstrzyganie meandrów państwa totalitarnego, splątanego chorobliwą kontrolą służb
bezpieczeństwa i paranoją tyrana. Z Hertą Müller nie każdemu i nie
zawsze jest po drodze, ale nie należy się na nią obrażać. To absolutny
literacki jednorożec, który już się nie powtórzy. Zachowajcie tę myśl
w pamięci, szczególnie jeśli będziecie przedzierać się przez karty jej
niesamowitych książek.

Klatka po klatce

Sarkazmowi i ironii, wymierzonym przeciwko władzy, towarzyszył chwilami czarny humor i nieustannie wyjątkowa nieregularność budowana za pomocą obrazów. Całość przypomina mozolnie przesuwające się
filmowe kadry, będące przy tym perfekcyjnie skomponowane, spójne,
a przez to niezwykle realne. Autorka tak konstruuje fabułę, że ta integruje czytelnika z wydarzeniami, które mają miejsce na stronach jej
książek. W ten sposób stajemy się świadkami, niemymi uczestnikami
wydarzeń, o których opowiada Herta Müller. Chronologia zdecydowanie przegrywa z metaforą, bardzo bogatą, wymagającą, czasami tak
daleko posuniętą, że aż nieuchwytną. Jej opowieści wypełnione są retrospekcją, która choć burzy harmonię utworów, to paradoksalnie nie
pozbawia narracji przyjętego rytmu. Może dlatego, że przekaz wypełniony jest zamiarem. W tym wypadku brak kontynuacji lub związku
przyczynowo-skutkowego przemyca sygnał, że zdarzenia w opisywanym świecie znajdują się w oderwaniu od woli i świadomości jednostki.
Myśli pozostają w transie, a czytelnik zahipnotyzowany jednostajnym
pulsem wypowiadanych historii przemierza dotkliwie realne obrazy wykoślawionej przez terror rzeczywistości. Metaforyczność treści
Herty Müller wynika również z jej skondensowania, wstrzemięźliwości. Kompozycja słów odpala lont wyobraźni, detonuje emocje, grając
przy tym naturą i nadając jej poważną rolę równoprawnego uczestnika oraz moderatora wydarzeń.
Słońce nie mogło znaleźć końca dnia we własnym upale.
Czujna cenzura i nachalna inwigilacja rumuńskiej bezpieki wyćwiczyły
pisarski warsztat Herty Müller, która dopuszcza się kontrabandy głębokiego przekazu pod płaszczem różnorodności znaczeń. Tworzy tym
samym tak wielką przestrzeń do interpretacji, jak również wątpliwości.
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H. Müller, Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie, tłum. K. Leszczyńska, wyd.
Czarne, Wołowiec 2006, s. 34.

Herta Müller — jedna z najwybitniejszych postaci współczesnej literatury niemieckiej. Urodzona w 1953 r. w Nitzkydorf w rumuńskim
Banacie, dzieciństwo i młodość spędziła w kraju komunistycznej dyktatury. Tam rozpoczęła się jej kariera literacka, szybko przerwana zakazem publikacji spowodowanym odmową współpracy z tajnymi służbami
(Securitate). Prześladowana przez władze, w 1987 roku wyemigrowała do Niemiec. Zdobyła uznanie na arenie międzynarodowej, o czym
świadczą liczne przekłady oraz kilkadziesiąt nagród. W 2009 roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Na polski przetłumaczono dotąd 9 książek autorki i wszystkie ukazały się nakładem wydawnictwa Czarne:
Sercątko (2003), Dziś wolałabym siebie nie spotkać (2004), Lis już wtedy był myśliwym (2005), Król kłania się i zabija (2005), Niziny (2006),
Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie (2006), Głód i jedwab
(2008), Huśtawka oddechu (2010), Nadal ten sam śnieg i nadal ten sam
wujek (2014). Ponadto dzięki wydawnictwu Korporacja Ha!art w 2010
roku ukazał się zbiór poetyckich kolaży autorki pt. Strażnik bierze swój
grzebień, natomiast trzy lata później Biuro Literackie wydało Kolaże.

}

H. H. Müller, Nadal ten sam
śnieg i nadal ten sam wujek, tłum.
K. Leszczyńska, wyd. Czarne,
Wołowiec, s. 228 (tylna okładka)

Mateusz
Kołek

Rocznik 1981

Wszystko zaczęło się od Yakuza Daddy.
Mieszkałem wtedy w Hiszpanii i zajmowałem się rysowaniem storyboardów dla polskich agencji reklamowych. To była wygodna, dobrze płatna, ale też zupełnie
niesatysfakcjonująca i monotonna praca. Byłem zmęczony rysowaniem spotów dla banków, postanowiłem więc,
że wrócę do Polski, był to świetny moment na zmianę.
Pozbierałem ilustracje, które robiłem dla siebie przez
ostatnie lata, i złożyłem z nich portfolio. Cały czas
czułem jednak, że brakuje mi jednego rysunku, który
mógłby zawojować internet. Wpadł mi wtedy do głowy pomysł z ogromnym, wytatuowanym facetem i jego
synkiem. Wrzuciłem go na dwa duże portale z ilustracją i po cichu liczyłem, że może się komuś spodoba.
Odzew totalnie mnie zaskoczył. Z dnia na dzień mogłem rzucić storyboardy i zająć się ilustracją na dobre. Pojawiły się propozycje od klientów ze Stanów,
Anglii, Niemiec. Odezwał się też świetnie wtedy prosperujący „Przekrój”, a ja, rysując dla nich ilustracje
i okładki, mogłem znów pojechać do Walencji. Od tamtej pory dostaję coraz ciekawsze tematy i staram się
wybierać te, przy których mogę nauczyć się czegoś
nowego. Ostatnio przygotowałem np. wielką grafikę
na longboardy i krótkie animacje do gry w klimatach
demoniczno-samurajskich.
Skąd fascynacja grafiką? Szczerze mówiąc nie pamiętam, bo zaczęła się bardzo wcześnie. Podobno jako dzieciak potrafiłem godzinami wpatrywać się w znaczki
pocztowe, ornament na kanapie czy ilustracje książkowe. Te ornamenty do dziś mi zostały, często wykorzystuję je w swoich pomysłach jako furtkę do równoległej
rzeczywistości. Pokazuję te zabawne rzeczy, które pojawiają się u mnie w głowie. Wymyślanie tematów jest
dla mnie mniej atrakcyjne, bo oznacza pracę nad pomysłem, który znam. Zupełnie inaczej jest, kiedy znikąd, w sekundzie, pojawia się w mojej głowie obraz,
a ja muszę za nim gonić, żeby go złapać. To świetna
zabawa. Z zewnątrz ciężko sobie wyobrazić bardziej
statyczną pracę: biurko, krzesło, kartka, ołówek, monitor i godziny spędzone w jednej pozycji.
W środku jest dużo ciekawiej.
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Ilustracja: Aga Pietrzykowska
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Goniąc własny ogon,
czyli zrównoważone zarządzanie zasobami

Zrównoważone zarządzanie zasobami globalnymi to temat niezwykle
interesujący. Między innymi dlatego, że relatywnie niewiele osób faktycznie
się nim interesuje, chociaż wszyscy jesteśmy od niego zależni – konsumenci,
producenci, usługodawcy, rządy, organizacje pozarządowe. Mówiąc językiem
konsultanckim jesteśmy wielką grupą interesariuszy zasobów Ziemi.
Tekst: Barbara Makuch, Ilustracje: Aga Pietrzykowska

Raporty takie jak Let them eat cake – Satisfying the new
consumer appetite for responsible brands Worlf Wildlife
Foundation z 2006 roku alarmują, że skala konsumpcji
globalnej wioski przez jej obywateli, wielokrotnie przekracza wydolność ekosystemu – nie tylko do odradzania
zasobów, ale nawet do przetwarzania tych, które wskutek
ciągle pobudzanego u konsumentów popędu zakupowego,
pojawiają się jako pozostałości po produktach wysokiego przetworzenia. Ten sam ekosystem, z którego pochodzą odpady, nie jest w stanie utylizować ich na bieżąco,
a to oznacza, że przydałby się nam ogromny kosmiczny
śmietnik, w którym moglibyśmy umieszczać wszystkie
elementy obciążające kulę ziemską. Znalezienie rozwiązań na powstrzymanie procesów destrukcyjnych, które
wychodzą nam jak ohydny wrzód w postaci pływającej
wyspy śmieci wielkości stanu Teksas, nie jest w tej sytuacji żadną fanaberią, to konieczność. Przez wzgląd na tę
zależność tak ważne jest budowanie grupy świadomych
interesariuszy.

wraz z jego zasobami. Pytanie, które się pojawia, brzmi:
co to znaczy, że jestem konsumentem świadomym? Można
ich podzielić z grubsza na dwa stany świadomości: endocentryczny i egzocentryczny – różnica leży w motywacji
stojącej u podstaw postawy świadomej. Endocentryczny
konsument swoje świadome wybory zawdzięcza głównie
egoizmowi: podejmuje wybory dobre dla siebie, dla własnych korzyści zdrowotnych, zdrowia najbliższych. Z kolei
egzocentryczny swoje motywacje lokuje w przekonaniach
pochodzenia światopoglądowego mając na sercu, sumieniu i względzie Matkę Ziemię wraz z jej mieszkańcami.
Każda motywacja jest dobra, choć modelowy, utopijny
odpowiedzialny konsument powinien raczej wywodzić
się z nurtu egzocentrycznego. Dlaczego? Bo taka postawa niesie za sobą poczucie współodpowiedzialności za to,
czym jako mieszkańcy ziemi dysponujemy, czyli za Matkę
Naturę wraz z jej zasobami.
Faza głębokiej konsumpcji, w której wciąż pozostaje przeciętny reprezentant polskiego grona konsumentów, jest
mikroskalą zjawiska masowego pochłaniania zasobów.
Każdy z nas swoimi decyzjami wpływa na to, w jaki sposób obciążane jest środowisko. Upraszczając nieco, wybór między plastikiem a szkłem, bidonem a jednorazową
butelką, gruszką a ananasem przekłada się na ślad środowiskowy każdego z nas, a suma tych śladów – na skalę wykorzystania zasobów globalnych.

Homo consumens i ślad środowiskowy

Zacznijmy od najpowszechniejszej roli w jakiej występuje każdy z nas – roli konsumenta. Rozpatrując, co współcześnie oznacza bycie konsumentem świadomym, warto
zastanowić się, co to znaczy dla mnie, dla mojego stylu życia, dla tego w jaki sposób funkcjonuję i konsumuję świat
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Od kołyski do kołyski

nakładów niezbędnych do pozyskiwania certyfikowanych
surowców do produkcji. Łatwiej też pogodzić się z dodatkowymi kosztami tego, że komuś nie dzieje się krzywda.

Coraz częstsze i silniejsze procesy społeczne zmieniają świadomość i pozwalają dostrzec przełożenie działań
jednostki na system społeczny i środowiskowy. Brakuje
jednak rozwiązań systemowych umożliwiających pojęcie wzajemnych zależności, a kapitał społeczny wynikający ze specyfiki polskiego społeczeństwa rzadko skłania
do poszukiwania konsekwencji panującego stylu konsumpcji dalej niż na własnym podwórku. Czy mamy w związku z tym konsumować mniej? Być może. Czy inaczej?
Z pewnością tak.
Traktując globalną wioskę jako dobro wspólne, z którego
chcąc nie chcąc czerpiemy, musimy zacząć myśleć o aspekcie współodpowiedzialności za dzieło, jakim jest efektywne,
a nie agresywne wykorzystywanie tego, co mamy. W przeciwnym razie ukrócimy gałąź, na której z przyjemnością
zasiadamy popijając napój gazowany z plastikowej butelki jednorazowego użytku. Definicja zrównoważonego
rozwoju mówi o pożyczaniu zasobów przez obecne pokolenia od przyszłych pokoleń. Dobrze się przyglądając
można powiedzieć, że jesteśmy zacnym ugrupowaniem
osobników zaciągających kolejne pożyczki bez szans spłaty. Przeciętna reakcja konsumenta brzmi: Ja nie jestem
częścią tego procederu. Ale czy na pewno?
Co ciekawe, tak jak pojedynczy człowiek nie uświadamia sobie tego, że pozostawia swój ślad środowiskowy,
również błoga nieświadomość dotyka wielu przedsiębiorców. Pytani wprost o temat łańcucha dostaw często twierdzą, że nie mają czegoś takiego, bo są firmą usługową.
Uzmysławianie, w jaki sposób wyglądać powinno odpowiedzialne funkcjonowanie w biznesie czy rozsądne konsumowanie, jest kluczowe.
W zależności od branży czy sektora, następstwa tego,
co nazywa się zrównoważonym rozwojem, są inne.
Konsekwencje prawne dla branż przekładają się na podatki, podatki przekładają się na ceny. Innego rodzaju obciążenia z tego tytułu wynikają dla organizacji świadczących
usługi, inne dla producentów FMCG, uprawiających każdego dnia masową iniekcję wszelkiego rodzaju odpadów
na rynek, po producentów opon, którzy odpowiedzialni
są za ogromny, w skali globalnej, udział w emisji dwutlenku węgla. Dodatkowe wydatki oznaczają najczęściej
wzrost cen dla odbiorcy finalnego. Może zatem pojawić
się pytanie, czy konsumentowi opłaca się zrównoważony rozwój i czy chce on płacić więcej. Konflikt wartości
z wartością materialną jest w tej sytuacji bardzo prawdopodobny. W tym momencie pojawia się kolejne pytanie:
czy konsument jest w stanie biernie go unikać poprzez odmawianie dodatkowych kosztów. Problem polega na tym,
że brak zrównoważonego rozwoju niesie za sobą konsekwencje m.in. dla innych osób, które wskutek nieetycznych,
nieekologicznych praktyk krzywdzą swoich pracowników.
Odpowiedź na pytanie, czy pracownik też jest zasobem,
którym należy zarządzać w sposób zrównoważony, jest
znacznie łatwiejsza, niż zaakceptowanie zwiększonych

Opłacalność vs odpowiedzialność

Odpowiedzialność w biznesie musi przekładać się na opłacalność. Opłacalność natomiast wymaga nabywcy, dla którego produkt odpowiedzialny będzie wartością dodaną.
Dlatego m.in. ta część sektora biznesu, dla której świadomy konsument jest wartością, edukuje swojego odbiorcę,
podając mu systematycznie różnego rodzaju komunikaty,
które wywołują efekt w postaci zmiany rozumienia aspektów środowiskowych i powodują, że wraz z rozumieniem
budowana jest preferencja. Ta niestety bywa wykorzystywana przez rynek, który ekologię umieścił w koszyku premium i produkty o znamionach ekologicznych wycenia
stosownie do tego pozycjonowania. Co ciekawe na rynku istnieje sporo nazw, które dla klienta mają być wskaźnikiem, że dany produkt jest zielony. Produkty bio, eko,
fair trade czy proekologiczne są nam oferowane na porządku dziennym. Problem w tym, że produkt proekologiczny to potworek lingwistyczny, który nic nie znaczy,
jest w praktyce formą greenwashingu czyli zielonego mydlenia oczu konsumentowi i doklejaniem sobie listka figowego. Z kolei konsument zapytany o to, czym różni się
bio od eko prawie na pewno odpowie, że nie wie. Także
przy takich certyfikatach jak FairTrade, które pojawiają
się na wielu opakowaniach, istnieje duży deficyt wiedzy
na temat tego, co sobą reprezentują – jakie wartości idą
za tym produktem. Jeżeli konsument nie rozumie oznakowania, dlaczego miałby preferować tę markę, a nie inną?
I jeżeli jako biznes inwestujemy w etyczny i społecznie
odpowiedzialny łańcuch dostaw – dlaczego o tym nie powiedzieć głośno?

System naczyń połączonych –
współodpowiedzialność za efekt
Oczywiste jest, że skala odpowiedzialności jest inna dla
produkcji, inna dla konsumenta, jeszcze inna dla UE czy
dla organizacji pozarządowych. Przekładając indywidualny ślad środowiskowy na sektor biznesu wchodzimy
w analizę tego, co nazywa się łańcuchem dostaw i również oznacza świadome śledzenie swojej odpowiedzialności za straty środowiskowe. Firmy w związku z tym
w zależności od branży identyfikują kluczowe dla siebie
obszary śladu środowiskowego i społecznego, stawiają sobie cele, usprawniają procesy i poprawiają efektywność.
Niektóre firmy rzecz jasna. Są też takie, i one należą niestety wciąż do większości, dla których zajęcie się łańcuchem dostaw wymaga dodatkowej motywacji zewnętrznej
– katastrofy ekologicznej, protestów konsumenckich, nacisków rządowych nakładających na producentów normy
środowiskowe, które wpływają na konieczność modyfikacji oferty, modernizacji zakładów produkcyjnych czy płacenie dotkliwych kar za niespełnianie nakładanych norm.
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Grzebanie pod dywanem

klient. Wiadomo, że niestety w dalszym ciągu głównym kryterium przetargowym jest cena, podczas gdy aspekty środowiskowe czy społeczne są ignorowane. Drogą do zmiany
jest rozpowszechnianie praktyki „zielonych zamówień publicznych”, w ramach której podmioty publiczne włączają
kryteria lub choćby wymagania środowiskowe, do procedur zamówień. Poszukują rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym
cyklu życia. Są one wdrażane obecnie w ramach zaleceń
Komisji Europejskiej. Niemniej jednak, zgodnie z danymi,
które można znaleźć na stronie www.przetargipubliczne.pl,
obecnie aspekty środowiskowe są brane pod uwagę niewiarygodnie rzadko, jedynie przy ok. 5% zamówień. Pozostaje
zatem ogromna przestrzeń do pobudzania rynku, zapotrzebowania i obecności produktów o niższym śladzie
środowiskowym. Taka zmiana wymaga jednak rozwiązań systemowych, a zatem poważnego zainteresowania
tą kwestią wielu środowisk opiniotwórczych, w tym również politycznych.

czyli ogólnosystemowa praca nad procesami

Żeby podnosić efektywność środowiskową, konieczna jest
analogiczna zmiana w sektorze biznesu. Do narzędzi, które mają wspierać zrównoważone zarządzanie zasobami
należy m.in. koncepcja craddle to craddle design – od kołyski do kołyski. Powstała ona jako przeciwieństwo zarządzania produktem od kołyski do grobu, czyli do końca
życia produktu i ma na celu tworzenie systemów, które są
wolne od odpadów. Model C2C nie ogranicza się do projektowania i produkcji przemysłowej. Przykładem może
być Belu water – woda sprzedawana w butelkach ze skrobi
kukurydzianej, które biodegradują się w ciągu 8 tygodni.
Na polskim rynku działa firma produkująca jednorazowe
naczynia z otrąb, które po skompostowaniu ulegają całkowitej biodegradacji już po 30 dniach. W procesie produkcji nie są używane żadne chemikalia, a jedynie woda,
otręby pszenne i wysoka temperatura.
Inną formę podnoszenia efektywności środowiskowej
niesie podejście do zarządzania w oparciu o model LCA
– life cycle assesment. Czym jest to narzędzie? Procesem
analizy cyklu życia produktu z perspektywy jego obciążeń środowiskowych od wytworzenia półfabrykatów aż
do wprowadzenia go na rynek. To dzięki LCA m.in. możliwe jest oszacowanie, ile litrów wody potrzeba do wyprodukowania jednej pary jeansów czy jednego plastikowego
kubeczka z logotypem kawiarni, w którym popijamy pyszną cafe latte. Temat kawiarni jest interesujący szczególnie
w kontekście znanej sieci Starbucks. Swoją przygodę z odpowiedzialnością za ślad środowiskowy podjęła w chwili
wybuchu sporego fermentu na kilku kontynentach jednocześnie. Konsumenci restauracji, w różnych jej lokalizacjach, zwrócili uwagę, że codziennie od rana do nocy
woda bieżąca w kranie nie jest zakręcana. Przeliczywszy tę
praktykę przez liczbę kawiarni na całym świecie, a następnie na miliony litrów wody dziennie, klienci dali mediom
znać o braku akceptacji takiej praktyki, uzasadnianej wówczas względami higienicznymi. Pikanterii sprawie dodawał
fakt, że fundacja korporacyjna sieci zajmowała się w tym
czasie podnoszeniem dostępności wody pitnej w Afryce.
W takich chwilach pojawia się pytanie czy prezentowane wartości przekładają się na realne działania. Bo przecież gdy zabraknie tej spójności, naturalną reakcją jest
utrata zaufania.
To samo pytanie dotyczy konsumenta, który chcąc być
świadomy. Powinien podejmować świadome wybory zakupowe, po to by realizować swoje wartości i wspierać
ich rozwój. Jest to przestrzeń, gdzie zakupami oddajemy
głos konsumenckiego wyboru, wspierając dane marki lub
przeciwnie – okazując im dezaprobatę.
Z kolei sektor publiczny także ma do odegrania istotną
rolę w rozwijaniu zrównoważonego zarządzania zasobami,
nie tylko poprzez skłanianie prawodawstwem obywateli
i przedsiębiorców do bardziej odpowiedzialnego podejścia do zasobów, ale także wtedy, gdy sam występuje jako

Perspektywa (nie)abstrakcyjna

Coraz częściej mówi się o tym, że kolejne wojny z wysokim prawdopodobieństwem mogą zacząć się od walki o dostęp do wody pitnej. O czym mało kto wie, zasoby
wody w Polsce są najbardziej zbliżone do tych, którymi
dysponuje Egipt. Według Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej na jednego mieszkańca Polski rocznie przypada
około 1600 m³ wody, podczas gdy statystyczny Europejczyk
ma jej do dyspozycji 4560 m³.
Trudno w to uwierzyć, prawda?
Już od dawna wiele firm na całym świecie prowadzi intensywne prace nad technologiami pozwalającymi na masową skalę przetworzyć słoną wodę w pitną – od sukcesu
w tym obszarze może faktycznie zależeć stan pokoju w krajach szczególnie zagrożonych deficytami, a w efekcie, nas
wszystkich. To oczywiste, że zasoby wody skończą się najpierw tam, gdzie jest ich najmniej. Jeżeli jednak nic nie
zmieni się w sposobie ich pochłaniania, efekt domina dotknie wszystkich. Można powiedzieć, że stoimy przed nie
do końca nową, ale coraz bardziej realną perspektywą,
którą traktowano zwykle w kategoriach abstrakcji w myśleniu o środowisku i jego zagrożeniach.
Obecnie cywilizacyjnym wyzwaniem jest także przeludnienie. Dziś na świecie jest ponad 7 miliardów ludzi, a przewiduje się wzrost zaludnienia globu o 50% na przestrzeni
45 lat począwszy od 1999 roku. Zgodnie z szacunkami już
w 2044 roku osiągniemy liczbę 9 miliardów. Z każdym nowym obywatelem pojawią się nowe tony odpadów, nowe zapotrzebowanie na zasoby, pożywienie i wodę. Negatywne
skutki procesu przerostu zaludnienia odczuwalne będą
dotkliwie dla żyjących obecnie pokoleń. Nie dbamy już
o wnuki naszych dzieci, lecz o nas samych i nasze dzieci.
Jakie deficyty mogą pojawić się w związku z tym? Wszelkie.
Kto jest odpowiedzialny za to, żebyśmy podołali cywilizacyjnym wyzwaniom? Wszyscy.
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Cała prawda o kłamstwie
Ile razy zastanawiamy się nad myślami swojego rozmówcy, jego intencjami czy
prawdomównością? Jak często dajemy się oszukać? Czy można temu zapobiec?
Nikt przecież nie lubi być okłamywany. W dzisiejszych czasach szczerość jest
jedną z najbardziej pożądanych cech i – niestety – rzadko spotykaną.
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Trudno wyobrazić sobie człowieka, który w całym swoim
życiu ani razu nie skłamał. Ot, choćby pochwalenie „smacznej” potrawy, którą przygotowała bliska osoba. Albo wymówka na temat ogromnej ilości pracy, by wyjść wcześniej
z nudnej imprezy. Czy nie jest rodzajem kłamstewka udawany śmiech ze słabego dowcipu szefa? W takich okolicznościach ujawnienie prawdy mogłoby wręcz zostać odebrane
jako elementarny brak kultury osobistej. Chociaż więc dajemy przyzwolenie na „uprzejme kłamanie” w codziennych
sytuacjach, to raczej nikt nie życzyłby sobie, aby bliscy,
znajomi czy współpracownicy mówili nieprawdę w bardziej istotnych kwestiach, kiedy oczekujemy szczerych opinii. Ludzie chcą wierzyć, że zapewnienia o uczuciach czy
składane obietnice są prawdziwe. Problem polega na tym,
że celowe wprowadzanie kogoś w błąd jest ostatnio w modzie, a według wielu firm dobry łgarz jest na wagę złota.
Ludzie są przekonani, że potrafią bezbłędnie wychwycić
kłamstwo, jednak badania wskazują, że szanse przeciętnego dorosłego człowieka wynoszą tutaj zaledwie 50%. Stoimy
zatem na granicy zwyczajnego zgadywania. Są jednak osoby, które posiadają umiejętność wyłapania nawet do 90%
fałszywych informacji. Jak one to robią? Są na to jakieś
pewne sposoby?

przeżywanych emocji. Oszust przybiera pewnego typu maskę w postaci ekspresji fałszywej emocji, by ukryć tę prawdziwą. Często jednak szczera emocja, pomimo tłumienia,
zostaje nieświadomie wyrażona za pomocą mowy ciała.
To właśnie nazywamy „przeciekami”.

Mowa ciała

Każdy kłamca stara się kontrolować swoje zachowanie.
Dobiera słowa z wyjątkową ostrożnością, mając świadomość, że odbiorca zwraca szczególną uwagę na podstawowe źródło informacji, jakim jest przekaz werbalny.
Wypowiedź można jednak łatwo fałszować. Wystarczy wcześniej przećwiczyć swoją wersję, zapisać ją i przeredagować. Zły scenariusz będzie zawierał błędy logiczne, które
można wytknąć oszustowi. Ten w swojej obronie zastosuje wymyślne uniki lub zaprzeczy wcześniejszym stwierdzeniom. W przypadku dobrej historii wartościowym sygnałem
są przejęzyczenia, które zestawione z kontekstem wypowiedzi powinny dać jasny przekaz, czy komunikat jest fałszywy, czy też nie.
Kolejnym źródłem „przecieków” jest głos. Ciężko jest ukryć
zmiany w jego brzmieniu. U większości ludzi jego ton podnosi się, a mowa staje się głośniejsza i szybsza, gdy czują złość lub strach. Natomiast obniża się, gdy jesteśmy
smutni czy zmartwieni, wtedy również wypowiedź jest
cicha i spowolniona. Konkretne brzmienie głosu nie jest
zawsze przejawem kłamstwa, a jedynie wyrazem przeżywanych emocji. Człowiek prawdomówny może odczuwać
strach przed niesprawiedliwym oskarżeniem, co przejawia się np. podniesionym tonem głosu. Innymi sygnałami
mogą być: wahanie się z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, robienie przy tym zbyt długich lub za częstych
pauz czy wydawanie dźwięków takich jak mmm…, aaa…,
eee… etc. Mogą być one oznaką strachu przed przyłapaniem na kłamstwie, zwłaszcza gdy oszust nie spodziewał
się danego pytania i nie przygotował odpowiedzi podtrzymującej jego wersję. Nie zapominajmy, że mogą jednak
być skutkiem jakichś zupełnie innych emocji, np. tremy.
Wiarygodnym „przeciekiem” są nieświadome emblematy – gesty posiadające precyzyjne znaczenie, które mogą
być wykonywane zamiast słów, np. pionowe kiwanie głową
oznaczające „tak” czy pokazanie środkowego palca. Z reguły są one świadome. Natomiast gdy został wykonany jedynie fragment takiego gestu, w dodatku poza miejscem
jego standardowej prezentacji (większość emblematów jest
pokazywana między talią a szyją), wówczas mamy do czynienia z „przeciekiem”. Innym sygnałem może być spadek
liczby ruchów ilustracyjnych danej osoby w porównaniu
do ich standardowej ilości, jakiej używa podczas komunikowania. Ilustrowanie ułatwia wyjaśnienie pojęć trudnych
do wyrażenia samymi słowami. Chodzi np. o kreślenie
w powietrzu kształtów, pstrykanie palcami etc. Przeważnie
występuje wtedy, gdy człowiek jest zaangażowany w to,
co mówi, oraz gdy odczuwa silne emocje, jak np. wściekłość, przerażenie czy podniecenie.

Ekman prawdę ci powie

Jednym z najbardziej znanych naukowców zajmujących się
wykrywaniem kłamstw za pomocą wskazówek behawioralnych jest amerykański psycholog Paul Ekman. Początkowo
planował zostać psychoterapeutą, jednak podczas obserwacji sesji grupowych jego zainteresowanie wzbudził sposób, w jaki mimika, ruchy ciała oraz ton głosu zdradzają
przeżywane emocje. Zafascynowany tym faktem, rozpoczął badania. Wykazały one, że niektóre zachowania niewerbalne są bardziej wiarygodne, niż wypowiadane słowa.
Teoria Ekmana była rewolucyjna jak na lata 60. XX wieku.
Zwłaszcza że w tym czasie popularną ideologią był imperializm poznawczy. Opierał się on na założeniu, że zachowanie człowieka można wyjaśnić intelektualnie, całkowicie
pomijając sferę emocjonalną. W czasie kiedy większość psychologów zajmowała się wyłącznie procesami poznawczymi, Ekman badał mowę ciała. Najpierw koncentrował się
na wykonywanych przez człowieka gestach, potem skupił
się na mimice, a wreszcie na samej naturze emocji. Wtedy
też odkrył mikroekspresje, czyli mimowolne „przecieki”
mimiczne, które pojawiają się na twarzy w czasie krótszym niż 0,25 sekundy. Z początku wyniki przeprowadzonych przez niego badań były traktowane z przymrużeniem
oka. Dopiero w 1991 roku Amerykańskie Towarzystwo
Psychologiczne doceniło jego pracę i przyznało mu prestiżową nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe.
Wiedza, jaką Paul Ekman przekazuje w publikacji Kłamstwo
i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, została potwierdzona licznymi eksperymentami. Naukowiec
wyraźnie zaznacza, że żadna ze wskazówek behawioralnych
nie oznacza kłamstwa jako takiego. Jest jedynie przejawem
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Dobra mina do złej gry

Pocieszające jest jednak to, że są takie mięśnie twarzy, które potrafi kontrolować bardzo mały procent ludzi. Dlatego
nazywa się je wiarygodnymi. Rachunek jest prosty. Jeśli
nie możemy intencjonalnie poruszyć jakimś mięśniem, aby
przybrać fałszywą ekspresję, to nie będzie też nam łatwo
zahamować ruchu takiego mięśnia w celu ukrycia pewnego rodzaju emocjonalnej ekspresji. Przykładem może
być charakterystyczny układ mięśni podczas przeżywania
smutku, żalu czy cierpienia, gdzie wewnętrzne końce brwi
pozostają uniesione. Zwykle będzie to także nadawać trójkątny kształt górnym powiekom i powodować wystąpienie
zmarszczek na środku czoła. Mniej niż 12% badanych przez
nas osób potrafi w ten sposób świadomie, intencjonalnie
poruszać tymi właśnie mięśniami. Także ekspresja strachu, lęku, przerażenia czy nawet zaskoczenia jest trudna
do ukrycia: brwi są podniesione i często ściągnięte ku sobie. Połączenie takich ruchów jest niezwykle trudne do intencjonalnego wykonania. Mniej niż 10% badanych przez
nas osób potrafiło zrobić to na życzenie.

Zaraz po słowach ludzie mimowolnie analizują twarz mówiącego. Jest ona wyróżnikiem jednostki oraz stanowi główną przestrzeń ujawniania emocji, dlatego poświęcamy jej
dużo uwagi. Niestety mimikę również można fałszować,
chociaż nie jest to łatwe. Wynika to z faktu, że twarz jest
bezpośrednio powiązana z obszarami mózgu, które zawiadują emocjami. Gdy zostanie wzbudzona emocja, to mimowolnie uruchamiane są mięśnie twarzy. Wyłaniające się
wyrazy mimiczne nie powstają intencjonalnie, chyba że są
elementem jakiejś gry i zostały wywołane świadomie, z premedytacją, w celu odniesienia określonego efektu u odbiorcy. Ekspresje twarzy są podwójnym systemem – pojawiają
się mimowolnie i dowolnie, kłamią i przekazują prawdę,
często równocześnie. Wyrazy mimiczne, oznaczające np.
radość, strach, złość, wstręt, smutek czy zakłopotanie, są
takie same u wszystkich ludzi. Tutaj nie jest istotna płeć,
rasa czy kultura. Te ekspresje są uniwersalne i stanowią
najlepsze źródło informacji na temat emocji. Każda osoba
jest uczona od dziecka, jak okazywać uczucia za pomocą
mimiki. Te nawyki są tak głęboko zakorzenione w psychice człowieka, że działają automatycznie, nieświadomie.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, kiedy obdarzyć kogoś
uśmiechem, a kiedy zmarszczyć brwi i przybrać groźny
wyraz twarzy. Jednak szczere wyrażanie emocji to tylko
jedna z możliwości. Druga polega na udawaniu i maskowaniu uczuć. Także tego rodzice uczą swoje dzieci. Przykłady
można mnożyć: Uśmiechnij się i daj cioci buziaka (podczas gdy maluch czuje przerażenie i niechęć); Nie bądź
beksa, uśmiechnij się (gdy dziecko odczuwa żal i smutek)
itd. W takich sytuacjach dochodzi do maskowania negatywnych emocji poprzez pozytywną ekspresję. Nie powinniśmy być zatem zaskoczeni faktem, że w dorosłym życiu
nagminnie robimy, nomen omen, dobrą minę do złej gry.

Kłamstwo trwa dłużej?

Jak rozpoznać „przecieki”

Jednym z najbardziej wiarygodnych „przecieków” mimicznych są wspomniane już mikroekspresje. Zdradzają ukrywaną emocję w czasie krótszym niż 0,25 sekundy. Dlatego
ich wychwycenie jest niezwykle trudne. Drugi rodzaj wskazówek mimicznych to ekspresje stłumione. Trwają one niewiele dłużej. Gdy dana osoba uświadomi sobie przeżywaną
emocję, przerywa ekspresję i tłumi ją poprzez „przykrycie”
jej inną. Każdy może nauczyć się dostrzegać mikroekspresje, wystarczy odpowiedni trening uważności i precyzyjna
analiza. Należy przez ułamek sekundy pokazywać fotografię
z konkretnym wyrazem mimicznym. Oglądający ma za zadanie określić, jaka emocja jest przedstawiona na zdjęciu. Taki trening wymaga jednak mnóstwo cierpliwości.
By można było dostrzec wyraźne rezultaty, trzeba obejrzeć
i przeanalizować minimum około tysiąca fotografii twarzy,
każda emocja bowiem posiada kilkadziesiąt, czasem nawet kilkaset ekspresji. Wszystko zależy od intensywności
przeżywanego uczucia i możliwości kontrolowania emocji
przez daną osobę – co jest sprawą bardzo indywidualną.
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Według Ekmana wskazówką fałszywej emocji jest także
asymetryczna ekspresja, w której ruchy mięśni są silniejsze z jednej strony twarzy. Kolejny przejaw fałszu to czas
trwania ekspresji. Nieprawdziwe potrafią utrzymać się nawet do dziesięciu sekund. Te szczere są znacznie krótsze.
Ostatni sygnał to osadzenie ekspresji w stosunku do mowy,
głosu i ruchów ciała. Jeżeli wyrazy mimiczne nie są zsynchronizowane z gestami, oznacza to, że prawdopodobnie
są fałszywe. Kiedy wyraz twarzy i pozycja ciała „mówią co
innego”, czujemy zwykle, że rozmówca próbuje coś przed
nami ukryć.
Zarówno twarz, jak i ciało mogą przekazywać wiele wskazówek. Niektóre z nich sugerują, że coś jest ukrywane, jednak
nie do końca można stwierdzić co. Inne pokazują fałszywą
emocję, pod którą kryje się prawdziwa ekspresja, chociaż
często trudno określić jaka. Jeszcze inne pozwalają nazwać
jej rodzaj, ale nic ponadto. Wszystkie sygnały przybliżają
jedynie do stwierdzenia, że ktoś jest słabo przygotowany
i doświadcza emocji, które nie pasują do jego wypowiedzi.
Dlaczego? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, należy dokładnie przeanalizować zachowanie danej osoby, wziąć pod
uwagę jej indywidualne cechy osobowości, sposób mówienia, gestykulację i wiele innych czynników, by uczciwie powiedzieć, że rzeczywiście powodem było właśnie kłamstwo.

Źródła:
Paul Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie,
polityce i małżeństwie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003.
www.paulekman.com

Nieustająca (de)presja

Mam napisać artykuł o presji. Mam napisać artykuł o presji. Mam napisać artykuł
o presji. To jest presja! Presja czasu, bo zbliża się termin złożenia tekstu. Presja
jakości, bo chciałabym, żeby efekt mojej pracy był dobry. Dodatkowo mam poczucie
obowiązku, bo się do czegoś zobowiązałam i powinnam dotrzymać słowa. Presja!
Tekst: Rubi Birden, Grafika: Jr_Casas (Fotolia.com)

Wszyscy mają Barbie! Wszyscy mają irokeza!

Presja – oddziaływanie na kogoś mające go skłonić lub
zmusić do czegoś – taką definicję podaje Słownik języka
polskiego. W wielu językach słowo presja brzmi tak samo
jak ciśnienie. I przecież nie bez powodu. W sumie to dokładnie to samo.
Presja towarzyszy nam od zarania dziejów. Mieliśmy z nią
do czynienia, odkąd pojawiły się pierwsze oznaki zachowań
społecznych. A może jeszcze wcześniej? Na początku były
to dość proste – jak to się nam dzisiaj wydaje – mechanizmy: obrona terytorium, konieczność ucieczki przed wrogami,
zdobywanie pożywienia, przestrzeganie reguł narzucanych
przez społeczność. Teraz rodzajów presji jest znacznie więcej. Trudno je wszystkie nazwać i wymienić. Jesteśmy zewsząd atakowani różnymi wymaganiami, oczekiwaniami,
nakazami i zakazami. Czasami sprostanie im jest bardzo
trudne, ale z drugiej strony, czy bylibyśmy w stanie bez
nich funkcjonować? Skąd się bierze presja i jak z nią żyć?

Już we wczesnym dzieciństwie zaczynamy funkcjonować
jako istoty społeczne. Pojawia się rodzeństwo, środowisko rówieśnicze, a wraz z nimi – presja grupy. Dziecko
idzie do przedszkola i spotyka się ze skomasowanymi
oczekiwaniami zewnętrznymi. Przedszkolanki wymagają
posłuszeństwa i grzecznego zachowania, rówieśnicy – dostosowania się do grupy. To wtedy rodzice zaczynają też słyszeć pierwsze „wszyscy”. Mamo, kup mi Barbie. Wszyscy
mają Barbie! Chcę mieć laptopa, wszyscy mają laptopy!
I tak dalej. Potrzeba dopasowania się do reszty dzieci jest
niezwykle silna, tym bardziej że mali, nawet trzy lub czteroletni ludzie potrafią być bardzo okrutni. Odstawanie
od ogółu może skończyć się ostracyzmem. A nikt nie chce
być odrzucony.
Im dziecko jest starsze, tym częściej samo wybiera sobie
znajomych i przyjaciół. Często kluczem bywa muzyka i towarzysząca jej ideologia. Albo odwrotnie – najpierw idee,
a potem styl i koncerty. Odmienność podkreśla się przez
wygląd – odpowiedni strój, fryzurę, ozdoby i gadżety. Tak
funkcjonują subkultury – punki, metalowcy, rastamani,
hipsterzy, goci, emo, itd. Wsiąknięcie w subkulturę wiąże
się z przyjęciem pewnych zasad rządzących daną grupą.

Mamę kochaj bardziej

Słynna psycholog Alice Miller w książce Dramat udanego
dziecka pisze, że rodzicom, którzy nie zaznali ciepła i szacunku w domu rodzinnym, zdarza się oczekiwać od własnych
dzieci, że zrekompensują im ten brak. Zastąpią rodziców,
dadzą miłość bezwarunkową, zapewnią poczucie bliskości i przywiązania. Mały obywatel świata, zawinięty w pieluchę, już w pierwszych dniach swojego życia może paść
ofiarą presji, której skutki będzie odczuwał przez wiele lat.
Początki są proste. Jeśli matka będzie oczekiwała konkretnego zachowania, niemowlę – w pełni od niej zależne – będzie starało się je spełnić. Bierzesz mnie na ręce i karmisz,
kiedy się uśmiecham? Proszę bardzo, będę się uśmiechać.
Zajmiesz się mną, jeśli będę płakał? Nie ma sprawy, mogę
płakać. Kiedy dziecko zaczyna mówić, pojawia się często
szantaż emocjonalny: Kogo kochasz bardziej – mamusię
czy tatusia? Co powiedzieć, żeby mama była zadowolona?
Dziecko pada ofiarą manipulacji, a nie ma jeszcze zasobów,
które pozwoliłyby mu stawić jej odpór. Dorosły wymusza
na bezbronnej istocie zachowanie, które sprawi mu przyjemność. Czy można odpowiedzieć, że bardziej kocha się
tatę? Albo oboje tak samo? Można, ale później trzeba poradzić sobie z tym, że mama jest smutna. A jeśli jest smutna,
to znaczy, że zrobiliśmy jej jakąś krzywdę. Może następnym razem lepiej będzie skłamać? W późniejszym życiu
dzieci takich rodziców często stają się ich „partnerami”.
To im się zwierzają, to od nich oczekują wsparcia. Takie
zagranie nie jest fair, to przecież rodzice powinni pozostawać podstawowym wsparciem, pociechą, ostoją, gwarantem bezpieczeństwa i akceptacji.

Fuzja Einsteina z Jamesem Bondem

Kiedy dziecko ma trzy lata, babcia, ciocia albo mama prosi:
Powiedz wierszyk! Wszystko w porządku, jeśli dziecko lubi
się popisywać. Gorzej, jeśli taki występ wiąże się ze stresem. Kiedy dziecko zaczyna chodzić do szkoły, zaczynają
się oczekiwania dotyczące wyników w nauce. A często im
zdolniejsze dziecko, tym większej presji podlega, tym wyżej stawia mu się poprzeczkę.
W dorosłym życiu, kiedy wchodzimy w nowe role społeczne, ulegamy też nowym rodzajom presji. Od singla oczekuje się ustatkowania. Kiedy już się z kimś zwiąże, zawisa
chmura z pytaniem: Kiedy dzidziuś? W ogóle życie rodzinne
aż kipi od różnych przymusów. Najpierw imieniny u cioci,
kiedy wolelibyśmy pograć w piłkę z kolegami. Potem oczekiwania związane z założeniem rodziny. Następnie oczekiwania partnerki lub partnera odnośnie wspólnego życia.
I tak dalej. To się nigdy nie kończy.
Kiedy już się starzejemy, również podlegamy presji. W naszych czasach króluje kult młodości. Kobieta w wieku
sześćdziesięciu lat, kiedyś babcia, bywa dziś seksbombą.
Wystarczy spojrzeć, jak wyglądają Tina Turner, Meryl
Streep czy Jane Fonda, a żeby młodo wyglądać po sześćdziesiątce, często trzeba pomóc naturze – botoks, lifting,
odsysanie tłuszczu, farbowanie włosów.
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Kultura masowa lansuje styl życia, modę, ideały urody,
wzmacniając dodatkowo istniejącą już presję środowiska. I w drugą stronę – społeczne wyobrażenia kształtowane są właśnie w znacznej mierze przez media masowe.
Reklamy wmawiają, że mając samochód marki x, będziemy lepsi, pijąc napój gazowany marki y, będziemy sobą,
a w ogóle to nasze życie nie ma sensu bez najnowszego
miksera, kremu, perfum, komputera czy jeszcze innego
gadżetu. Reklama kusi, obiecuje, namawia, a nawet straszy. A wszystko w sumie po to, żebyśmy poszli do sklepu
i wyciągnęli portfel.

się inni i ich oczekiwania. Brzmi banalnie, ale wcale takie nie jest. Jak nauczyć się zaglądać w siebie? Można rozmawiać z przyjaciółmi, chodzić na terapię, medytować.
Każdy sposób, który pozwoli zwiększyć kontakt z samym
sobą, jest dobry.

{200 pages, Polish and English language version}

Szantaż

Nikt nie jest odporny na presję. Ci, którzy mieli to szczęście
i byli wychowywani przez świadomych rodziców, są wyposażeni w narzędzia, które pozwalają im sobie radzić
z zewnętrznymi naciskami. Im wyższa samoocena, tym
mniejsze uleganie presji. To właśnie ona jest kluczem
do niezależności. Kiedy wiem, kim jestem i czego chcę,
wiem też, że mogę powiedzieć „nie”, gdy ktoś próbuje
mnie zmusić lub nakłonić do czegoś, na co nie mam ochoty.
Presja lubi przebieranki. Czasem występuje w postaci
manipulacji albo np. szantażu emocjonalnego. Trudniej
ją wtedy zobaczyć, bo pojawia się w zawoalowanej formie. Nie zostawiaj mnie, nie mogę bez ciebie żyć, to właśnie przykład presji w przebraniu.
Chyba najtrudniej walczyć z wypaczonym obrazem samego
siebie, który ma swoje źródło w systemie fałszywych przekonań. Niejednokrotnie są to zdania przyswajane od dzieciństwa, typu: tylko człowiek, który ciężko pracuje, jest
czegoś wart; jedynym sensem życia są dzieci; miejsce kobiety jest w kuchni i tak dalej. Asymilujemy takie poglądy i uważamy je za własne. Problem zaczyna się wtedy,
kiedy nasze prawdziwe pragnienia nie pasują do gotowego obrazka, który przyjęliśmy z zewnątrz i do którego próbujemy się dopasować. Sami sobie narzucamy coś,
co nam nie służy.

Ja jestem macho

Presja niejedno ma imię i niejedną twarz. W zależności
między innymi od kultury, religii, grupy zawodowej, zmieniają się oczekiwania wobec członków społeczności. Tam,
gdzie rządzi kultura macho, wymaga się od mężczyzn, żeby
byli silni, stanowczy, przejawiali inicjatywę i nie okazywali uczuć. Mają być twardzi i basta. To oni muszą uwodzić
i zdobywać, a jeśli kobiety stawiają opór, istnieje społeczne
przyzwolenie na stosowanie przemocy. Nadal są na świecie miejsca, w których porwanie sobie przyszłej żony jest
czymś całkowicie normalnym.
Społeczności zamknięte, takie jak amisze, ortodoksyjni
muzułmanie i Żydzi, mają bardzo rozbudowany system
zasad. Jednak nie wszyscy ludzie urodzeni w takich społecznościach chcą podporządkować się obowiązującym
w nich regułom. Chcą żyć inaczej, po swojemu. Buntują
się i nie zgadzają na zastaną żeczywistość. Zamknięte enklawy nie tolerują jednak niesubordynacji. Surowo karzą
wywrotowców, czasem wykluczając ich ze wspólnoty lub
nawet zabijając. Presja społeczna i kulturowa jest obecna wszędzie, jak świat długi i szeroki, ale inaczej wygląda to w Japonii, inaczej w Afganistanie, a jeszcze inaczej
w Izraelu czy Argentynie. Prawie zawsze jednak w inny
sposób dotyka ona kobiet, a w inny mężczyzn.

Kij ma dwa końce

Dzięki presji możemy się rozwijać, dojść w czymś do perfekcji, zrzucić parę kilogramów, nauczyć się japońskiego, mimo że czasem nam się nie chce. Możemy też wpaść
w depresję albo popełnić samobójstwo. Wszystko zależy
od tego, czy nauczymy się, kiedy presji ulegać, a kiedy mówić jej stanowcze „nie”.
Żyjemy w czasach, w których wolność jednostki jest największa od stuleci i, paradoksalnie, jesteśmy w pewnym
sensie zniewoleni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Ciągle słyszymy: schudnij, bądź idealny, zarób, kup, inni
już to mają, urodź dziecko, zrób karierę!
Kiedy ludzie dowiadują się, że są nieuleczalnie chorzy,
że niedługo umrą, często przewartościowują swoje życie.
Nagle okazuje się, że to nie praca jest najważniejsza, ale
urodziny wnuka albo wakacje z przyjaciółmi. Żona, która
przez wiele lat była wrogiem numer jeden, staje się na powrót najbliższym człowiekiem. Przychodzi pora na realizację młodzieńczych marzeń. Ktoś zawsze chciał pojechać
do Indii, ktoś inny grać na saksofonie, skoczyć ze spadochronem, malować, tańczyć albo kupić sobie bułanego konia. Tylko czy naprawdę warto czekać, aż los postawi nas
pod ścianą? Może już od dzisiaj żyjmy w zgodzie ze sobą!

Woda na dwusetnym piętrze

W wielu językach nie ma osobnych słów rozróżniających
presję i ciśnienie. Może to dokładnie to samo? Dzięki ciśnieniu możemy odkręcić kran i cieszyć się bieżącą wodą
nawet na szczycie drapacza chmur, ale to samo ciśnienie
może nas wgnieść w ziemię. Dzięki zakazom i nakazom
świat jest uporządkowany, jednak nadmierna presja może
prowadzić do nieszczęścia. To nieumiejętność radzenia sobie z nią sprawia, że nastolatki odchudzają się i wpadają
w anoreksję, dorośli cierpią na pracoholizm, zatracają się
w nałogach, trwają w nieszczęśliwych związkach, popadają w depresję, a nawet popełniają samobójstwa.
Jak sobie poradzić z presją? Przede wszystkim trzeba mieć
świadomość jej istnienia. Zdawać sobie sprawę z tego,
że wzięcie nadgodzin czy kolejne dziecko, to mój wybór
(ale i moja odpowiedzialność), że nie muszę się na to decydować. Do tego potrzebujemy samoświadomości, która
pozwala określić, gdzie się kończę ja, a gdzie zaczynają
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Magazyn {slow}8 dostępny jest tylko w przedsprzedaży, na stronie www.beslow.pl/magazyn-slow
Drukujemy wyłącznie zamówioną ilość, aby nie zmarnować ani jednego egzemplaża.
{slow}8 zwiększa swoją objętość do 200 stron i będzie także w angielskiej wersji językowaj.
Jesteśmy fundacją ‒ organizacją non-profit ‒ bez zysku, bez prowizji, bez kompromisów.
Tworzymy magazyn, który sami chcemy czytać.
Zamów {slow}8 w pierwszej tuże, w niższej cenie i z przesyką gratis!

www.beslow.pl/magazyn-slow
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Zdjęcie: Missisya (Fotolia.com)
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Gospodarka rynkowa

Programowanie
przydatności
rozważania o genezie

Jak to możliwe, że technologia pędzi naprzód, a otaczające nas sprzęty zdają się
być coraz bardziej tandetne? Jak to się dzieje, że niewielka sonda przesyła z Marsa
na ziemię wspaniałe zdjęcia, a telefon komórkowy z trudem dociąga na jednym ładowaniu
do wieczora. Dlaczego pralka Polar, wędrując po całej łazience przez 30 lat,
pierze kolejne sterty ubrań z podobną skutecznością, podczas gdy nowoczesne
modele wiodących firm wymagają wymiany po kilku latach od ich zakupu?
Tekst: Dexter Wols, Grafika: Anna Jan

Palenie zabija

Mądry biznes

Jakiś czas temu wprowadzono obowiązek oznaczania
wszelkich wyrobów tytoniowych dosadnym hasłem informującym o szkodliwości palenia. Nakaz ten wszystkie
firmy produkujące papierosy wprowadziły bez większego
oporu. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź na to pytanie
może się kryć w teorii opanowania trwogi (ang. TMT czyli
Terror Management Theory) upowszechnionej w połowie
lat 80. XX wieku, przez trzech amerykańskich naukowców: Jeffa Greenberga, Sheldona Solomona i Thomasa
Pyszczynskiego. Teoria ta zakłada, że wszystkie organizmy żywe potrafią adaptować się do zastanych warunków
w sposób znacznie zwiększający ich szanse na przetrwanie. Ponieważ nieodłącznym elementem ludzkiego życia
jest śmierć, nasz mózg w sposób naturalny radzi sobie
z jej nieuchronnością. Komunikat o tym, że umrzemy, nie
jest specjalnie zaskakujący. Jednak przyspieszenie zgonu
wynikające z faktu używania szkodliwych substancji, to
sprawa poważniejsza i zmusza do zagłębienia się w psychologiczny mechanizm haseł zapisanych na paczkach
papierosów. Tu odbiorcy dzielą się na dwie grupy: tych,
co reagują nerwowo, i tych, których to stymuluje i chętniej sięgają po papierosy. Ponieważ według wielu solidnie
przeprowadzonych badań, zniechęconych jest niemal tyle
samo, co zachęconych, producenci papierosów nie uznali za stosowne podejmowania walki z niewiele wnoszącym w ich biznes przepisem. Informacje o szkodliwości
palenia zapisane czarnymi literami na paczkach papierosów stały się więc częścią komunikatu reklamowego.

Przykład papierosów, choć na pierwszy rzut oka niezwiązany z tematem tego artykułu, doskonale charakteryzuje
bezwzględne metody stosowane przez dostawców wszelkich towarów.
Biznes otrzymał do dyspozycji nie tylko technologie, ale
także potężne narzędzia psychologiczne i socjologiczne
pozwalające precyzyjnie sterować zachowaniami odbiorców, a przede wszystkim tak dopasować komunikat, aby
generował coraz większą sprzedaż. Trudno jednak mieć
pretensje do przedsiębiorcy, że w obliczu silnej konkurencji sięga po coraz to nowsze i bardziej wyrafinowane
metody, aby utrzymać zysk. Przecież to właśnie końcowy
efekt finansowy określa, co dobrym biznesem jest, a co
nie. Czy jesteśmy w stanie określić granice, których w pogoni za zyskiem nie należy przekraczać?

Perpetuum mobile

To mechanizm, który wytwarza taką samą lub większą
ilość energii niż potrzeba do jego napędzania. Mówimy
jednak o rozwiązaniu teoretyczne, bo do dziś nie skonstruowano maszyny potrafiącej pracować nieprzerwanie bez
dostarczania energii z zewnątrz. Tak to wygląda w dziedzinie fizyki – inaczej jest jednak z gospodarką i ekonomią. Tu zasadę podobną do działania perpetuum mobile
stosuje się już od dawna, a w ostatnich 100 latach doprowadzono ją niemal do perfekcji. Tak naprawdę, to jedynie
pozory, bo gospodarka, jak żadna inna machina, potrzebuje ogromnej energii z zewnątrz.
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Nie sposób odebrać Londonowi pomysłowości, choć patrząc z perspektywy czasu widać, jak krótkowzroczne było
to myślenie. Zwiększony popyt pomaga gospodarce rozwijać się, co sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy, a zatrudnieni w ten sposób, wydając zarobione pieniądze, zwracają
je swoim pracodawcom. Przymykając oko na niektóre prawa fizyki, mechanizm ten przypomina do złudzenia właśnie perpetuum mobile.

Nie mylić z kapitalizmem i gospodarką wolnorynkową.
Chodzi o ogólny model gospodarczy, w którym to głównie zasoby i efektywność decydują o kształcie jej samej,
a udział państwa jest zminimalizowany. Gdyby gospodarkę
rynkową pozbawić regulacji prawnych i wpływów politycznych, wówczas nazywałaby się wolnorynkową. Z kapitalizmem natomiast mielibyśmy do czynienia wówczas, gdyby
w mechanizmie gospodarki rynkowej pozostały wyłącznie prywatne podmioty zainteresowane realizacją jedynie własnych celów.
Jak ma się gospodarka do perpetuum mobile? Niespecjalnie.
Codziennie z wielu źródeł docierają do Was informacje
o kondycji świata ekonomii oraz o tym, który element wymaga poprawy, aby stale móc czerpać korzyści z rogu obfitości.
Najczęściej słyszymy o obniżającym się lub rosnącym wzroście gospodarczym i o tym, jak wielkie znaczenie ma fakt,
aby ów zwiększał się nieprzerwanie.

Dla kogo?

Choć oficjalnie propozycję Londona odrzucono, to model
gospodarki podobny do tego, który zaproponował, świetnie sprawdza się na świecie. Wydaje się nam, że korzystamy na tym wszyscy i że trwać to będzie bez końca. Każdego
dnia odczuwamy pozytywne skutki dynamicznie rozwijającej
się ekonomii, a zwodzeni obietnicami spotów reklamowych
niechętnie pozostawiamy sobie przestrzeń na refleksje. Jako
społeczeństwo pragniemy więcej, lepiej i szybciej – programowanie popytu polega na sprawnym manipulowaniu
tymi trzema potrzebami.
Konsumowanie oparte na pragnieniach, a nie realnych potrzebach, prowadzi do coraz większych strat w zamkniętym układzie samonapędzającej się gospodarki. Zaciągamy
na konto kolejnych pokoleń kredyt, którego spłata staje
się coraz mniej realna. To kolejne generacje zmierzą się
ze skutkami niefrasobliwego i błyskawicznego zużywania
zasobów danych nam przez naturę.

Wzrost gospodarczy

Czas wyjaśnić, że podobnie jak w fizyce, także w gospodarce energia nie bierze się znikąd.
Z definicji wzrost gospodarczy to ciągle rosnący wolumen
wytwarzanych dóbr, który ma być odpowiedzią na coraz
większe potrzeby społeczeństwa. W praktyce jednak sytuacja jest odwrotna. Dziś nie popyt określa podaż, ale
podaż steruje popytem. Dzieje się tak za sprawą bardzo
dużych możliwości sterowania zapotrzebowaniem dzięki
perfekcyjnej znajomości ludzkiej psychiki i możliwościom
szerokiego dotarcia do potencjalnych klientów, jakie dają
współczesne, masowe media.
Żyjemy w przeświadczeniu, że „wzrost gospodarczy” powinien być dodatni, czyli wszystkiego ciągle musi przybywać.
Jest w tym odrobina logiki, jeśli rozważania sprowadzić do
jednego pokolenia (25 lat). Jednak w obliczaniu sprawności gospodarczego mechanizmu zdecydowanie nie doszacowano kosztów związanych z konsumowaniem surowców
danych nam przez planetę, a których odtworzenie w rozpatrywanym okresie jest niemożliwe. Nietrudno zorientować się, że nawet w skali Ziemi, takie podejście prowadzi
do nieuchronnego i bolesnego końca.

Protoplaści postarzania

W powojennej Europie priorytetem była jakość i trwałość,
natomiast w Ameryce lat 50. rozpoczął się powrót do teorii im więcej, tym lepiej. Przy tej okazji głównym animatorem idei częstej wymiany przedmiotów codziennego użytku
stał się Brooks Steavens. Nie namawiał on jednak do kupowania kolejnych rzeczy ani nie instalował w projektowanych przez siebie sprzętach celowo osłabionych elementów.
Jego metoda polegała na prezentowaniu konsumentom pięknych sprzętów w sposób, który wzbudzał w nich nieodparte pragnienie posiadania. Projektował rzeczy funkcjonalne,
niesamowite i ponadczasowe, jednak zawsze przyświecała mu idea, którą zapoczątkował Bernard London – kupuj dużo i często.
Idea ta stała się główną motywacją w działaniach większości wytwórców, a dziś towarzyszy nam niemal w każdej dziedzinie.

Dlaczego?

W latach 1929-1933 Stany Zjednoczone zmierzyły się
z prawdopodobnie największym kryzysem gospodarczym,
jaki do tej pory miał miejsce. W obliczu głodu i groźby zmiany stylu życia tęgie głowy poszukiwały rozwiązań, które pomogłyby opanować sytuację. Wówczas, za sprawą Bernarda
Londona, nowojorskiego sprzedawcy nieruchomości, powstała pierwsza oficjalna koncepcja planowanego postarzania produktów. Twierdził on, że jedynie bezwzględne
i konsekwentne sterowanie przemysłem w zakresie trwałości wyrobów może wydobyć Stany Zjednocznone z kryzysu.
Mechanizm miał być bardzo prosty – zmusić konsumentów do kupowania więcej i częściej.

Wschodnioeuropejski kontrast

Gdy w Stanach Zjednoczonych zachłystywano się kolejnymi modelami sprzętów i poszukiwano sposobów, aby nakłonić ludzi do kupowania towarów z jakiegokolwiek powodu,
w Polsce gospodarka nie była zainteresowana konsumentem ani tym, jak wytwarzany przez nią produkt wygląda. Funkcjonowała w oparciu o narzucone odgórnie limity
i standardy. Trudno nawet oceniać jakość wzornictwa przemysłowego zarówno polskiego jak i pozostałych państw
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bloku wschodniego. Nie budowano wówczas w konsumentach potrzeby kupowania, bo przecież lokalny rynek cierpiał na permanentny niedobór wszelkich dóbr. Projektując
jakiekolwiek urządzenie skupiano się na jego cechach użytkowych i konstrukcyjnych, najczęściej pomijając aspekt estetyczny. Patrząc na ten okres z dzisiejszej perspektywy,
zazwyczaj ironicznie odnosimy się do stosowanych metod,
jednak ironia znika natychmiast, gdy ocenie poddajemy
trwałość większości PRL-owskich sprzętów w porównaniu do tych dziś wytwarzanych.

można najczęściej po fakcie, a udowodnienie, że było to
działanie zamierzone może pochłonąć dużo czasu i środków. Zjawisku celowego postarzania produktów zapobiegać należy w zupełnie inny sposób.

Odpowiedzialność za słowa

Jeśli firma oferująca produkty jednoznacznie komunikuje
o ich trwałości i jakości, a marka zbudowana jest na tych
właśnie wartościach, powinniśmy oczekiwać i konsekwentnie egzekwować każdą daną nam obietnicę. Przedsiębiorcy,
znając znaczenie marki, bardzo skrupulatnie wykorzystują ją w rozgrywkach marketingowych, a my stajemy się
wobec ich działań bezbronni. Dzięki skutecznym technikom reklamowym przyjmujemy narzucane nam dogmaty.
Jednak nie jest to układ jednostronny – obietnica staje się
umową, w chwili gdy zgadzamy się na przyjęcie jej warunków, kupując produkt. Jeśli pralka ma działać 20 lat bezawaryjnie, to fakt, iż jej gwarancja obejmuje tylko pierwszy
rok użytkowania, nie może być argumentem działającym
na naszą niekorzyść. Warto o tym pamiętać.

Wytrzymałość względna

Koła samochodu obracają się dzięki łożyskom. To najczęściej dwie tulejki, pomiędzy którymi znajdują się kulki. Do jednej tulejki przymocowane jest koło, a do drugiej
cała reszta. Łożysko wynalazł Grek, niejaki Diades, około
300 lat p.n.e. Przez kolejne niemal 2500 lat wprawdzie nie
wymyślono niczego równie skutecznego, ale za to mocno
dopracowano ów wynalazek. Dziś praktycznie nie istnieje urządzenie mechaniczne, wewnątrz którego nie znajduje się ten element.
Łożysko charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia i dużą wytrzymałością oraz – co bardzo ważne – jest proste i tanie w wykonaniu.
Koło w średniej klasy przeciętnie użytkowanym samochodzie wykonuje w ciągu 10 lat od 50 do 100 milionów obrotów. Dopiero po tym przebiegu konieczna jest wymiana
zamontowanego w nim łożyska. Każda taka część dźwiga
średnio 300 kg, a warunki, w jakich pracuje, do najłatwiejszych nie należą. W tym samym czasie bęben pralki działającej w zwykłym gospodarstwie domowym, obróci się
około 10 milionów razy. Gdyby więc zamontować w niej łożysko od pierwszego lepszego samochodu osobowego, można by śmiało założyć, że ten element przeżyje właściciela.

Odrobina rozsądku

Nie jestem w pełni przekonany, czy w interesie producentów jest celowe programowanie krótkiego życia produktów.
Poznając stosowane dziś techniki marketingowe i reklamowe, gotów jestem twierdzić, że podobnie jak dosadne hasło na paczce papierosów, informujące o rychłej śmierci
palacza, tak i inne komunikaty reklamowe posiadają moc
przynajmniej równą talentom inżynierów.
Niezależnie jednak od tego, jakie techniki względem nas są
stosowane, to my – konsumenci – decydujemy o tym, co,
kiedy i w jakiej cenie nabyć. Wystarczy świadomość i rozsądek w podejmowaniu decyzji o kolejnym zakupie. Jeśli
jednak sprzedawca czy producent dopuszcza się w stosunku do nas oszustwa bądź nieuczciwej manipulacji, reagować należy zawsze i zdecydowanie.

Co można zepsuć

Skomplikowana elektronika i proste elementy mechaniczne
przy dzisiejszej wiedzy naukowców mogą stać się obiektem
zainteresowania nieuczciwych producentów. Łożysko wykonane z niewłaściwego stopu lub z niewystarczającą precyzją ulegnie awarii znacznie szybciej. Zaprogramowany
odpowiednio czip tak zmienić może właściwości całego
układu w dowolnym sprzęcie, że ten odmówi posłuszeństwa. Łatwo korodujący materiał użyty w miejscu narażonym na niesprzyjające czynniki uszkodzi urządzenie, zanim
zdąży się ono zużyć. Brak możliwości wymiany baterii lub
niewystarczające jej parametry zmuszą nas do wymiany
całego sprzętu szybciej, niż wynikałoby to ze zużycia innych jego elementów. Zlokalizowanie wrażliwych na temperaturę układów elektronicznych w okolicach elementów
emitujących dużą ilość ciepła doprowadzi do zniszczenia
tych pierwszych niewspółmiernie szybko.
Możliwości są niezliczone, więc trudno jest walczyć z tym
zjawiskiem, poszukując potencjalnie ukrytych wad w produktach. Zaprogramowane niedoskonałości rozpoznać

Elektryczna szczoteczka do zębów

Pralka

Zalet tego urządzenia nie zna tylko ten, kto elektrycznej
szczoteczki do zębów nie używał. Służyła mi bezawaryjnie przez około 5 lat do chwili, aż bateria uległa zużyciu.
Autoryzowany serwis poinformował mnie, że wymiana
akumulatora nie jest możliwa i należy zainstalować nowy
mechanizm, którego cena wynosi 260 zł. Obecnie zaś całkowity koszt takiej samej szczoteczki to 350 zł. W sklepie
na warszawskim Wolumenie (na prawo przed bramą wejściową, od ulicy Wergiliusza) kupiłem odpowiednią baterię za 15 zł, a wymiana kosztowała kolejne 10 zł.

W 2009 roku kupiłem pralkę, wydając na nią ogromną,
jak na moje możliwości, sumę – 5000 zł. Uległem obietnicom składanym przez producenta, że sprzęt tej firmy
obliczany i testowany jest na 20 lat bezawaryjnej pracy.
Przeanalizowałem, że mimo dużej kwoty, zakup się opłaca, a renomę marki uznałem za dostateczną gwarancję.
Producenta podam dopiero w kolejnym artykule, gdy będę
już w posiadaniu kompletu ekspertyz.
Pralkę wyposażyłem w filtry, a do montażu zatrudniłem
fachowca. Regularnie przeprowadzałem przeglądy i używałem jej w 100% zgodnie z instrukcją. Robiłem to z troski o własną kieszeń i środowisko.
W lipcu 2015 roku, czyli po niespełna 7 latach funkcjonowania, zepsuła się. Autoryzowany serwis wycenił naprawę na około 3000 zł, podczas gdy ten sam model staniał
do około 3800 zł. Finalnie udzielono mi 30% rabatu na naprawę, w myśl zasady, że wysokość upustu jest proporcjonalna do tego, jak wiele lat pralce zostało do pełnej dekady.
Zastanawiające jest, że jako punkt odniesienia do obliczenia rabatu wybrano 10, a nie 20 lat, tak jak zapowiadano
w reklamie. Poprosiłem o pomoc nieautoryzowaną przez
producenta mojej pralki, lecz doświadczoną firmę zajmującą się serwisem urządzeń AGD. Wewnątrz urządzenia
niemal wszystkie elementy były jak nowe – poza jednym
– aluminiowym odlewem mocującym wewnętrzną część
bębna. Solidny kawał aluminium rozsypał się na kawałki.
Wstępna diagnoza sugerowała, że element ten skorodował w stopniu całkowicie nieadekwatnym do czasu i warunków użytkowania.
Tym razem naprawę wyceniono na 150 zł + koszt części
(160 zł). Jednak w serwisie autoryzowanym odradzono
mi takiego rozwiązania, potwierdzając, że podczas awarii uszkodzeniu ulec mógł bęben, grzałka i jeszcze kilka
innych części.

Telewizor

Mniej więcej na 3 miesiące po zakończeniu dwuletniej gwarancji telewizor jednej z topowych marek zaczął „nagrzewać
się” jak „stary, dobry” Rubin. Wycena naprawy w serwisie
firmowym, opiewała na kwotę 1200 zł. Rozkręciłem więc
go sam i natychmiast znalazłem uszkodzone kondensatory.
Wystarczyła mi do tego wiedza zdobyta na lekcjach ZPT
w szkole podstawowej i ogólne skłonności do zaglądania
w miejsca zabezpieczone śrubkami. Koszt kondensatorów
o klasę wyższych i o zdecydowanie lepszych parametrach
zbliżał się do 50 zł. Naprawa trwała niecałą godzinę.
Lutowanie we wnętrzu telewizora, gdzie napięcie i natężenie prądu mogą stanowić zagrożenie dla życia, polecam wykonywać wyłącznie osobom doświadczonym. Sprawdziłem
więc, ile taka naprawa będzie kosztować w serwisie nieautoryzowanym – w tym przypadku cena wraz z dojazdem
elektronika osiągnęła poziom 150 zł.

Nie zapominajmy też, że każdy sprawny lub łatwy do naprawienia sprzęt, który wymienimy na nowy, powiększa
ogromną górę śmieci, których zdecydowanie zbyt dużo już
nagromadziliśmy.
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Audioużywki
„Minister Zdrowia ostrzega: Słuchanie muzyki może powodować choroby psychiczne
oraz zagrażać zdrowiu i życiu”. Mało prawdopodobne, by na okładce płyty audio
umieszczono taki komunikat, nawet mając świadomość wpływu poszczególnych dźwięków
na funkcjonowanie człowieka. Nie jest przecież tajemnicą to,
że muzyka nie stanowi wyłącznie dziedziny sztuki i niewinnej rozrywki.
Tekst: Grzegorz Zduniak, Grafika: Aga Pietrzykowska

Wielość dźwięków w przestrzeni publicznej jest przytłaczająca. Już u wejścia do lokali gastronomicznych, sklepów
czy środków komunikacji czekają na nas głośniki. Dźwięki
ponadto nakładają się na siebie, interferują. Ludzkie ucho
potrafi sobie z tym poradzić, ponieważ posiada zdolność
rozróżniania poszczególnych dźwięków pochodzących
z wielu różnych źródeł. Do słuchania nie wystarczy nam
jednak sam zmysł słuchu. Wszystkie dźwięki przetwarzane są w mózgu. Aby słyszeć, niezbędna jest pamięć, która pozwala odczuwać ciągłość czasu i rytmu, wyobraźnia,
a także gust muzyczny. Umiejętność słuchania wynika więc
z predyspozycji fizycznych i psychicznych, indywidualnych
dla każdego odbiorcy. Sam dźwięk to zaś nic innego jak
wrażenie słuchowe, które odbieramy, gdy dociera do nas
rozchodząca się fala akustyczna. Częstotliwość fal akustycznych słyszanych przez człowieka mieści się w przedziale od 16 do 20 tys. Hz (1 Hz równy jest jednemu cyklowi
fali na sekundę). Granice słyszalności zależne są od wieku oraz stanu zdrowia odbiorcy. Przeciętnie przyjmuje się,
że maksymalny zakres słyszalności dźwięków – do 20 tys.
Hz – osiągają osoby w wieku około dwudziestu lat, natomiast na starość zakres ten może zmniejszyć się nawet do 5
tys. Hz. Przedział drgań w mowie ludzkiej wynosi od 100
do 10 tys. Hz, w zależności od wieku i płci.

człowieka. Dzięki aparatom, które potrafią je generować
i odbierać, działają takie urządzenia jak ultrasonograf czy
sonar. Są one powszechnie stosowane również w kosmetyce i medycynie, szczególnie w rehabilitacji.
Po drugiej stronie granicy słyszalności człowieka, poniżej
20 Hz, istnieją infradźwięki. W świecie przyrody są one
wykorzystywane w komunikacji przez słonie oraz niektóre gatunki wielorybów. Dźwięki te generowane są również w trakcie ruchów tektonicznych ziemi. Docierają też
z przestrzeni kosmicznej jako tzw. muzyka sfer niebieskich.
Zakres częstotliwości infradźwięków jest niezwykle szeroki, obejmuje przedział od 80 dni do 248 lat. Dźwięki te
mogą mieć zgubny wpływ na organizmy żywe. Powodują
one zaburzenia psychiczne, emocjonalne, a nawet zmiany
w krzepliwości krwi czy ataki jaskry.
Działanie dźwięków na organizm człowieka było badane
już pod koniec XIX wieku. Powstała wtedy między innymi rozprawa naukowa O wpływie muzyki na krwiobieg
(J. Dogiel, 1880), której autor udowadnia, że w trakcie
słuchania utworów muzycznych dochodzi do przyspieszenia oddechu oraz podwyższenia napięcia mięśniowego.
W późniejszych latach dostrzeżono, że podczas słuchania
utworów silnie zrytmizowanych, organizm reaguje podwyższonym ciśnieniem krwi oraz szybszym oddechem,
natomiast przy kompozycjach symfonicznych te objawy
są najmniej zauważalne. Tę zależność doskonale wyczuli również współcześni audiomarketerzy, profesjonalnie
przygotowujący playlisty dla centrów handlowych i supermarketów. Emitowanie energicznej muzyki, np. w sklepach odzieżowych, wywołuje u słuchaczy stres akustyczny,
który z kolei powoduje zwiększenie poziomu adrenaliny
i częściową utratę instynktu samozachowawczego. Dobór
dynamicznych, odtwarzanych głośno utworów sprawia,
że klient szybciej ma ochotę opuścić dane miejsce. Wysoka
głośność odtwarzanych utworów może warunkować dużą
rotację klientów, a także wywoływać efekt „szału zakupowego”. Warto dodać, że w przypadku nadprodukcji adrenaliny niemożliwe staje się przetworzenie jej przez enzymy.
Wówczas ludzki organizm przeobraża ją w adrenochrom,
związek mający silne działanie psychoaktywne, podobne
do LSD czy psylocybiny. Poza działaniami psychodelicznymi może on wywołać również stany lękowe i depresyjne.
Taki wpływ adrenochromu na ludzki organizm w skrajnych
przypadkach może prowadzić do schizofrenii.

Muzyka, której nie słychać

Zakres słyszalności człowieka jest niezwykle wąski, jeśli porównać go z tym występującym w świecie zwierząt. Wśród
naszych braci mniejszych istnieją gatunki posługujące się
ultradźwiękami, u których zakres drgań wynosi powyżej
20 tys. Hz, niesłyszalnych dla człowieka. Nietoperz jest
w stanie słyszeć dźwięki o częstotliwości do 100 tys. Hz,
a delfin nawet do 200 tys. Hz. Ultradźwięki wykorzystywane są przez zwierzęta w mechanizmie echolokacji. Gdy
wysłana przez zwierzę fala dźwiękowa napotka przeszkodę,
odbija się od niej i wraca do nadawcy. Na tej podstawie
zwierzę może ocenić, jak daleko znajduje się dany obiekt,
z jaką prędkością się porusza oraz jakie są jego rozmiary. Delfiny mają tak dalece rozwinięty zmysł echolokacji,
że dzięki niemu potrafią tworzyć „trójwymiarowe modele” swojego otoczenia. Dla porównania, ten sposób postrzegania środowiska jest równie precyzyjny jak ludzki
wzrok analizujący rozchodzenie się światła. Posługiwanie
się ultradźwiękami zostało również opanowane przez
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„Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal!”

lat, reżyserowane przez Leni Riefenstahl, a także powojenne
Polskie Kroniki Filmowe. Rzeczywistość powojenna została
całkowicie zawłaszczona przez reklamę wykorzystującą muzykę jako jedno z narzędzi. Świat zachodni postawił na reklamę dóbr konsumpcyjnych, zaś świat za żelazną kurtyną
– na reklamę panującego systemu politycznego. W okresie
rozwoju gospodarczego i wzmożonej konsumpcji w Stanach
Zjednoczonych i zachodniej Europie pojawili się pierwsi
audiomarketerzy. Rozwój audiomarketingu pozwolił m.in.
na prowokowanie zachowań konsumentów w dużych centrach handlowych. Dzięki specjalnemu doborowi muzyki
do danego sklepu bądź lokalu gastronomicznego możliwe
stało się stworzenie w nim unikalnej atmosfery, wzmacniającej więź klienta z miejscem.

Odpowiednie zakresy częstotliwości dźwięków mogą wpływać
na stan aktywności mózgu. Zjawisko to występuje w sytuacji, gdy częstotliwość fal dźwiękowych jest zbieżna z częstotliwością określonego rodzaju fal mózgowych. Przykładowo,
gdy bijemy w niskotonowy bęben z częstotliwością trzech
uderzeń na sekundę (3 Hz), w pierwotnej korze słuchowej
wzbudzone zostają fale theta. W naturalnym stanie fale
theta występują w czasie czuwania, głębokiego relaksu, snu
lub medytacji. Długa ekspozycja na dźwięki o tym zakresie
częstotliwości powoduje spadek tętna, pogłębienie oddechu
i spowolnienie pracy ośrodków mózgu odpowiedzialnych
za aktywność fizyczną. W takim stanie możliwe jest świadome śnienie lub głęboka medytacja. Różnice pomiędzy
częstotliwościami fal mózgowych delta i beta, obrazującymi stan aktywności mózgu w czasie czuwania, są niewielkie i wynoszą około 20 Hz. Dlatego też u poszczególnych
osób odbiór dźwięków o niskich częstotliwościach w dłuższym czasie może wywołać inne objawy. Zawsze jednak
będą się one wiązały z relaksacją i spadkiem aktywności
fizycznej. Inaczej jest w przypadku pobudzenia za pomocą
dźwięków fal gamma. Częstotliwość tych fal wynosi od 40
do około 100 Hz. Fale mózgowe gamma, uruchamiające
procesy ruchowe, doskonale można wzbudzić rytmiczną,
równą muzyką – np. utworem marszowym. Możliwości
„zaprogramowania” działania mózgu są bardzo szerokie
i niestety wykorzystywane na dużą skalę w wielu dziedzinach życia społecznego, począwszy od kreowania zachowań konsumenckich, a na reklamie i propagandzie kończąc.

Przekaz podprogowy

Jest to najbardziej podstępny sposób manipulowania odbiorcą. Stosowanie technik podprogowych jest nieetyczne,
a w wielu krajach wręcz nielegalne. Jednak już sama klasyfikacja tych technik jest mocno wątpliwa. Jednym z najpopularniejszych mechanizmów przekazu podprogowego jest
zapis tekstu w przeciwnym kierunku. Oznacza to, że na jednej ze ścieżek dźwiękowych utworu zapisany jest komunikat
nagrany w kierunku odwrotnym od odtwarzanego. Odbiorca
nie potrafi świadomie odczytać takiego przekazu, jednak
jest on rejestrowany w jego podświadomości. Autorzy publikacji na temat manipulacji dźwiękiem, głównie katoliccy,
udowadniają, że tego rodzaju przekaz zawarty jest w wielu utworach, które weszły do kanonu muzyki rozrywkowej,
jak choćby Stairway To Heaven Led Zeppelin czy Another
One Bites The Dust zespołu Queen. Pierwszy z utworów zawiera rzekomo hymn pochwalny ku czci szatana, drugi jest
zachętą do palenia marihuany. Innymi technikami, które
uznawane są za przekaz podprogowy, jest stosowanie modulowanych częstotliwości dźwięków oraz stosowanie dźwięków niesłyszalnych dla człowieka, czyli ultra i infradźwięków.

Marionetki napędzane dźwiękiem

Zaburzenia w postrzeganiu otaczającego świata, sterowanie
decyzjami, jednym słowem – manipulacja. Na wielką skalę zaczęła być stosowana w XX wieku, choć już pierwotni
ludzie słuchali rytmicznych dźwięków, by wprowadzić się
w trans. Zabiegi takie stosowane są do tej pory na wszystkich szerokościach geograficznych, od Afryki aż po daleką
Syberię, gdzie praktykowany jest np. taniec osychaj – obecnie zakazany przez władze rosyjskie. Dzięki upowszechnianiu się przekazu dźwiękowego za pomocą radia oraz
rozwojowi kina dźwiękowego przekazywanie treści perswazyjnych stało się łatwo dostępne i tanie. Nową technologię szybko zaczęli wykorzystywać pierwsi reklamodawcy
i propagandyści. Przekazywanie komunikatów reklamowych zawsze było okraszone tłem muzycznym, co miało
na celu skupienie uwagi na reklamie (krzykliwa, dynamiczna oprawa muzyczna), bądź też chwilowe wyciszenie odbiorcy i szybsze przyswajanie treści komunikatu (spokojne
tło muzyczne). W latach 30. ubiegłego stulecia, w rodzących się systemach totalitarnych, przekaz propagandowy,
jego wzniosły charakter i ton mobilizujący społeczeństwo
płynął w rytm muzyki marszowej, pompatycznej, zawierającej elementy utworów ludowych. Doskonałym przykładem wykorzystania podkładu muzycznego w kreowaniu
przekazu propagandowego są niemieckie filmy z tamtych

Happy end?

Nie da się ukryć, że współczesną muzyką nie rządzą wyłącznie prawa estetyczne, lecz coraz częściej są to także prawa socjologii czy psychologii. Możliwości wykorzystywania
potencjału dźwięku są nieograniczone. Począwszy od przemysłu rozrywkowego, poprzez reklamę, medycynę, obrzędy religijne, a na odurzaniu „audionarkotykami” kończąc.
Muzyka ma w sobie wielką moc, ale też niesie wiele zagrożeń. By się bronić przed zgubnymi skutkami działania
dźwięków, potrzebny jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. Umiejętność słuchania zdobywa się przez całe życie.
Najważniejsze, by muzykę odbierać nie tylko poprzez zmysł
słuchu, ale także kontemplować ją, oceniać jej walory artystyczne i poprzez świadome słuchanie unikać manipulacji. Eksperymenty z muzyką są cennym doświadczeniem
i ubogacają odbiorcę. Ważne, by nie zapominać, że po drugiej stronie głośnika stoi wielki przemysł, który nie zawsze
ma uczciwe intencje.
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Tesla

dowód na istnienie niemożliwego
Skradamy się niepostrzeżenie do tego, co jeszcze niedawno wydawało się szczytem
niemożliwości naiwnych marzycieli. Samochody z napędem elektrycznym
przestały być wyłącznie prototypami i weszły do codziennego użytku. Tesla
Motors urzeczywistnia to marzenie. Wprawdzie wyniki finansowe firmy
pozostawiają wiele do życzenia, ale szef Tesla Motors – Elon Musk – zupełnie
się tym nie przejmuje. Śni o wielkości i dokonuje niemożliwego.
Tekst: Dejan Todorov, Grafika: Urząd Patentowy USA

Elon Musk i jego drużyna

Choć przemysł samochodowy w dalszym ciągu stawia
na tradycyjne paliwa, to nie da się ukryć, że coraz częściej, również wielkie koncerny, dostrzegają potrzebę zmiany w tej kwestii. Jeszcze na początku XXI wieku pomysł
tworzenia alternatywy dla tradycyjnych napędów oceniano jako fanaberię nawiedzonych ekologów lub bogatych
ekscentryków. Tymczasem bardzo szybko rosnąca liczba pojazdów na drogach oraz ograniczone zasoby wykorzystywanych dotąd paliw zaczęły zmieniać percepcję,
również największych graczy na samochodowym rynku.
Ocenia się, że przy rosnącej konsumpcji ropy naftowej
wystarczy jej tylko na ok. 40 następnych lat. Co prawda
postęp technologiczny w zakresie eksploracji i wydobycia
surowca może ten czas wydłużyć, niemniej producenci
wiedzą, że era paliw kopalnych dobiega końca. Stąd też
koncerny motoryzacyjne rozpoczęły prace nad nowymi
napędami i paliwem przyszłości, które mają być przyjazne dla środowiska, bardziej ekonomiczne i ciche. Jednak
to nie giganci mają najwięcej do powiedzenia w wyścigu innowacyjności.

Nie kto inny robi zamieszanie na rynku motoryzacyjnym,
jak Tesla Motors. Firma została założona w 2003 roku przez
grupę inżynierów z Silicon Valley z myślą o produkcji seryjnego auta sportowego o napędzie elektrycznym. W lutym 2004 roku do zespołu założycielskiego dołączył Elon
Musk, południowoafrykański przedsiębiorca i wizjoner,
twórca takich projektów jak PayPal czy Space X.
Dolina Krzemowa rozbłysła kolejnym obiecującym projektem, który może zrewolucjonizować przyszłość motoryzacji i wydatnie wpłynąć zarówno na środowisko, jak
i sposób życia człowieka. Innowacyjność została podkreślona nazwą firmy, która inspirację znalazła w nazwisku
inżyniera i wynalazcy serbskiego pochodzenia – Nikoli
Tesli. Postaci tyle kontrowersyjnej, co genialnej, autora
niemalże 300 patentów, wynalazcy silnika elektrycznego,
radia, prądnicy prądu przemiennego czy baterii słonecznej, a także twórcy pierwszych urządzeń zdalnie sterowanych drogą radiową. Któż lepiej pasowałby do drużyny,
która dąży do postawienia świata motoryzacji na głowie?
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Cierpliwość nagrodzona

najnowszy model Tesli. Nabywcy modelu 3 będą musieli
na niego jednak jeszcze poczekać, ponieważ produkcja pojazdu rozpocznie się w drugiej połowie 2017 roku.

Wszystko zaczęło się od modelu tesla roadster przygotowywanego w kooperacji z firmą Lotus Cars. Prace nad wprowadzeniem pojazdu na rynek trwały 5 lat, ale cierpliwość
została nagrodzona. W 2008 roku rozpoczęto sprzedaż
sportowego samochodu opartego konstrukcyjnie o lotusa
elise, który przyspieszał do 100 km/h w czasie krótszym
niż 4 sekundy! Użyte baterie litowo-jonowe, będąc w pełni naładowane, pozwalały zaś przejechać odległość ponad
350 kilometrów.
Na tym jednak Elon Musk i jego współpracownicy nie
poprzestali. W 2012 roku obdarowali fanów motoryzacji
oraz potencjalnych klientów modelem S, robiącym wrażenie elektrycznym autem osobowym klasy średniej-wyższej.
Projektanci i konstruktorzy połączyli design charakterystyczny dla wysokiej klasy limuzyn z nowoczesną technologią, pozwalając zerwać się autu do setki w 4,6 sekundy.
Efekt ten jest wynikiem nie tylko dynamicznego silnika,
ale również lekkiego aluminiowego nadwozia auta o bardzo niskim współczynniku oporu powietrza (Cx = 0,24).
Blisko pięciometrowy krążownik szos przetarł szlaki zeszłorocznej premierze, czyli modelowi X.
I tu odstępstw nie było. Elektryczny silnik, tylko typ auta
inny. Firma z Doliny Krzemowej pokazała siedmioosobowy crossover oparty na modelu S. Tesla zaskoczyła również przy okazji tej premiery. Tylne drzwi pojazdu otwierają
się do góry, co nadaje mu wręcz futurystyczny charakter.
Nieco mniej fajerwerków ma najnowsze dziecko Tesla
Motors – model 3. Nie tylko jest mniejszy od modelu S,
lecz również wolniej rozpędza się do 100 km/h (niecałe 6
sekund) oraz dysponuje mniejszym zasięgiem na jednym
ładowaniu (215 mil, czyli ok. 346 km). Pod względem stylistycznym prezentuje się świeżo i nowocześnie, ale nie trąci
ekstrawagancją. Wpisuje się tym samym w strategię firmy, pokazując, że innowacyjny napęd może być również
nierozłącznym elementem pozornie zwyczajnych pojazdów. Miłą niespodzianką jest cena auta, ponieważ rozpoczyna się od 35 tysięcy dolarów, co z pewnością miało
wpływ na to, że jeszcze przed premierą 115 tysięcy osób
wpłaciło tysiąc dolarów zaliczki, co pozwoliło im zamówić

Sukces rodzi się w bólach

Wydaje się, że firma zarządzana przez Elona Muska ma
wszystko, aby podbić rynek samochodowy: innowacyjne rozwiązania, świetny design, dobry PR i wiele innych elementów, które składają się na wysoką ocenę końcową. Jednak
nie wszystko idzie tak, jak można byłoby się spodziewać.
Pierwszą kwestią jest cena samochodów napędzanych silnikiem elektrycznym. Najtańsza wersja modelu S kosztuje nieco ponad 70 tysięcy dolarów, a za taką kwotę można
już kupić nowe porsche boxster. Dla wielu zwolenników innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań taka kwota samochodu jest po prostu nierealna. Sami przyznacie, że mało
kogo stać na taki luksus.
Inną sprawą jest brak infrastruktury pozwalającej na bezproblemowe i szybkie ładowanie akumulatorów. Tymczasem
w modelu S proces ten zabiera od 2 do 10 godzin, w zależności od wybranej opcji samochodu. Poważną bolączką
jest także niewielka liczba stacji (lub ich brak), na których można doładować pojazd, co czyni podróż uciążliwą, a gdzieniegdzie nawet niemożliwą. Rzecz jasna, sieć
punktów Supercharger jest systematycznie rozbudowywana. W styczniu 2016 roku osiągnęła na całym świecie liczbę 590 stacji z 3419 stanowiskami. Do końca 2016 roku
Tesla Motors planuje również uruchomić 7 takich punktów w Polsce. Jak na samochód, którego maksymalny zasięg na pełnym akumulatorze wynosi 460 kilometrów, taka
liczba punktów ładowania nie jest wynikiem powalającym,
ale dobrze, że infrastruktura dla aut elektrycznych pojawia się również u nas.
Droga do pełni sukcesu jest długa i zawiła, co potwierdzają wyniki finansowe spółki. W trzecim kwartale 2015 roku
firma była 230 milionów dolarów pod kreską, a w sierpniu tego samego roku zweryfikowała prognozę produkcyjną
z przewidywanych 55 do przedziału od 50-55 tysięcy samochodów. Choć wszystkie te wyniki nie napawają optymizmem, to Elon Musk wydaje się być niezrażony obrotem
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spraw. Mało tego, uważa, że za kilka lat sprzedaż tesli
na stałe osiągnie 500 tysięcy sztuk rocznie!

Tymczasem to już się dzieje i niebawem może stać się udziałem nas wszystkich. Za nadchodzącymi zmianami czai się
ogromna rewolucja, która nie tylko zmieni charakterystykę transportu, ale także innych dziedzin gospodarki, wywierając wpływ nawet na kierunki polityki obierane przez
państwa i organizacje ponadnarodowe.
Dla ludzi nadchodząca zmiana oznaczać będzie wyższą jakość środowiska, na przykład ze względu na eliminację spalin oraz smogu z dużych skupisk ludzkich. Przemysł zyska
nowe ekologiczne technologie, które wyrwą nas z konieczności nieograniczonego eksploatowania złóż naturalnych planety. Trudno oczekiwać, że nastąpi to w ciągu najbliższych
10 lat, ale nie jest wykluczone, że pokolenie obecnych trzydziestolatków zakosztuje w owocach nadchodzących zmian.

Czy coś zatrzyma Teslę?

Działalność Elona Muska już teraz rewolucjonizuje rynek samochodowy, ale to, co zapowiedział w wywiadzie
dla magazynu „Fortune”, kompletnie zmieni oblicze pojazdu, jakim jest samochód. Już teraz auta mają komputery pokładowe, tempomaty, czujniki parkowania i inne
technologiczne udogodnienia, lecz Tesla Motors zamierza
w ciągu 2 lat skonstruować samochód poruszający się bez
udziału kierowcy, który będzie gotów podbić nasze drogi!
Szkopuł leży jednak nie w technologicznej gotowości projektu, a w braku stosownych norm prawnych, które pozwalałyby wykorzystywać autonomiczne pojazdy w ruchu
publicznym. Prawodawstwo może więc stać się głównym
hamulcem rewolucji transportowej, jaką Tesla Motors już
rozpoczęła. Jesienią 2015 roku do modelu S wprowadzono bowiem funkcję autopilota, dzięki któremu samochód
może samodzielnie poruszać się po wyznaczonej trasie.
Konkurencja jednak nie śpi. Również koncern Google
od dawna ma apetyt, by wejść na rynek motoryzacji z własnym projektem autonomicznego pojazdu, który ma być
produkowany w kooperacji z Fordem. Szykuje się więc
ciekawy wyścig w kontekście innowacyjności, który wyłoni niekwestionowanego lidera w swojej dziedzinie, nadającego ton przemianie, jaka czeka rynek motoryzacyjny
w nadchodzących latach.

Nie śmiejcie się

Oczywiście, prognozy Elona Muska mówiące o sprzedaży tesli na poziomie pół miliona pojazdów rocznie, mogą
wydawać się szalone. Niemniej to właśnie takie projekty,
które wydają się być niemożliwe do zrealizowania, pchają
nasz świat naprzód. Trzymajmy więc kciuki za Teslę i inne
poruszające wyobraźnię projekty, które mają szanse pozytywnie wpłynąć na oblicze ludzkości i jej rosnącej populacji.

Elon Musk

Urodzony w 1971 roku w Pretorii (RPA), w wieku 17 lat
wyemigrował do Kanady, m.in. po to, by uniknąć służby wojskowej. Uzyskał tytuł licencjata z ekonomii i fizyki
na University of Pennsylvania. Twórca serwisu płatniczego Paypal, firmy SpaceX projektującej i konstruującej rakiety nośne dla pojazdów kosmicznych, a także dyrektor
generalny Tesla Motors produkującej samochody o napędzie elektrycznym. Ponadto jest głównym inwestorem
oraz członkiem zarządu firmy Solar City wytwarzającej
ogniwa fotowoltaiczne. Jego majątek w 2013 roku szacowany był na 4,5 miliarda dolarów. W lutym 2016 roku nakładem wydawnictwa Znak ukazała się biografia Elona
Muska autorstwa Ashlee Vance pt. Elon Musk. Biografia
twórcy PayPal, Tesla, SpaceX.

Rewolucja u progu

Gdyby spojrzeć na przedsięwzięcie spółki z Silicon Valley
z innej perspektywy, można by powiedzieć, że tak właśnie
konstruuje się nowe oblicze świata. Dzisiaj wydaje się nam
to zgoła fantastyczne, nierealne, wręcz bajkowe, że wszyscy będziemy mogli tankować samochody w domach lub
przydomowych stacjach elektrycznych. Niemożliwy wydaje się całkowity brak spalin i innych zanieczyszczeń, które
są skutkiem ubocznym użytkowania samochodów. Pukamy
się w czoło, gdy słyszymy zapewnienia, iż pojazd sam będzie w stanie nas zawieźć na wybrane miejsce.
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Pieśń o Rolandzie
Noszą się w wyszukany sposób. Mężczyźni, którzy do swojego stroju
przywiązują większą wagę, niż niejedna kobieta. Mówią tak samo jak my, ale
nie to samo, co my. Nie chwalą się tym, co robią. jedną z ich podstawowych
zasad i cnót jest bowiem pokora. Może właśnie dlatego w naszym kraju jest ich
zaledwie około stu. Cicha i mało znana elita. Polacy pasowani na rycerzy.
Tekst: Krzysztof Dynowski, Zdjęcia: Paweł Bajew

Ruch rycerski z roku na rok zyskuje w Polsce coraz więcej
miłośników. Turnieje, festyny i liczący już około 10 tysięcy
uczestników ruch rekonstruktorski przyczyniają się do popularyzacji wiedzy o średniowieczu. Niebagatelną rolę odgrywa odtwarzana corocznie bitwa pod Grunwaldem, jedna
z największych na świecie imprez historycznych. Do tego
dochodzą organizowane od niedawna rycerskie mistrzostwa świata w średniowiecznej walce sportowej. Ważnym
elementem kultury rycerskiej jest także zbiór zasad etycznych, czyli kodeks, którego należy przestrzegać zarówno
podczas imprez tematycznych, jak i w życiu codziennym.
Od czego zatem powinien zacząć początkujący rycerz?

odpowiedzialny za siebie. Nie zmienisz świata na lepsze
jako obozowy ciura. Zaczęliśmy więc poszukiwania innych
form pozostania w średniowieczu, które nie były aż tak
kosztowne, acz nie mniej wciągające – dodaje Brzychcy,
który w owych czasach przewodził bractwu rycerskiemu
Eodem Tempore.

„A panowie za kogo się przebierają?
Droga pani, my się ubieramy!”

Pierwsze kroki

W Polsce istnieje wiele grup odtwarzających różne okresy historyczne – od wczesnych Piastów po II wojnę światową. Jako pierwsze powstawały te skupione na czasach
rycerstwa, czyli XII–XV wieku. Wszystko zaczęło się
od bractw rycerskich, zakładanych w latach 90. Wtedy
byliśmy bardziej jak harcerze niż rycerze czy rekonstruktorzy – mówi Artur Brzychcy, rycerz pasowany, członek
Kapituły Rycerstwa Polskiego. Grupa przyjaciół i znajomych ze szkoły, spotkania raz w tygodniu, trochę treningu walki na sali gimnastycznej w szkole, nieliczni „bawili
się” z łukami, czasem jeszcze kilka słów o średniowieczu.
Plus rozmowy o broni, zbrojach, wieści z innych bractw
i kilkudziesięciu spoconych facetów, którzy po treningu
idą razem na piwo. Takie były początki rycerstwa w Polsce.
Na początku do walki używano kijów od szczotek, później wymieniono je na „miękkie pały”, czyli imitacje broni
z rurki PCV i otuliny bądź pianki zaklejonej srebrną taśmą montażową. Po roku ćwiczenia z taką „bronią” każdy chciał stanąć do walki jako prawdziwy, średniowieczny
rycerz. Cóż jednak z tego, skoro dobra zbroja, hełm, tarcza i w końcu miecz czy topór, to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, na który licealisty czy studenta raczej nie
stać. I tu pojawiła się pierwsza zasada rycerza – jeżeli
chcesz być odpowiedzialny za innych, musisz być najpierw
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Powyższy cytat, zaczerpnięty z rozmowy rekonstruktora
i uczestniczki inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, niezwykle trafnie oddaje istotę rekonstrukcji. To świadomy wybór
alternatywnego sposobu życia, przynajmniej na czas trwania imprezy. Tu nie liczy się to, kto jest kim na co dzień.
Punktem wyjścia jest zazwyczaj miecz, potem każdy odkrywa własną pasję. To nie tylko walka, dla niektórych
ciekawsza lub równie ciekawa okazuje się kuchnia, ubiór,
zachowanie, architektura. Zaczyna się niejednokrotnie
od historycznych poszukiwań, a szybko pojawia się pragnienie, by samemu ugotować, zbudować, namalować tak,
jak to robiono w średniowieczu.
Media traktują „współczesnych rycerzy” nadal trochę jak
dziwnych przebierańców, choć już film Patryka Vegi, który
opowiada o Grunwaldzie, zwraca uwagę na fakt, że to normalni ludzie z ciekawym hobby. Mało kto wie, że wśród
rekonstruktorów blisko 80% ma wykształcenie wyższe,
co stawia ich w rzędzie najlepiej wykształconej grupy pasjonatów w kraju.
Ciężko jest zgłębić wiedzę o średniowieczu w całej jego złożoności, jednak zupełnie inaczej sprawy się mają w przypadku pojedynczej dziedziny. Zwłaszcza że istnieje sporo
tekstów źródłowych na ten temat. Wielu z tych, którzy
kiedyś próbowali wykuć miecz z resoru od stara, dziś jest
wziętymi płatnerzami, a ich wyroby sprzedają się na całym
świecie. Kiedyś najlepsze i najwierniejsze realiom z epoki buty robili szewcy teatralni. Ich wyroby trafiały potem
do muzeum jako eksponaty. Dziś uczą się od rekonstruktorów, którzy robią buty średniowiecznymi technikami.

Pasjonaci „większych zabawek” budują machiny oblężnicze zgodnie ze sztuką wieków średnich, czyli bez gwoździ
czy śrub, za to z użyciem ogromnych ilości lin, z których
powstaje mnóstwo różnorakich węzłów. Pojawili się także pierwsi kopiści, którzy miesiącami kaligrafują księgi,
a ich manuskrypty są nieraz mylnie uznawane za średniowieczne oryginały!
Nierzadko wiemy więcej niż kustosz – oglądając np. strój
rycerza, potrafimy wskazać, że w tym czasie noszono zupełnie inny typ rękawic albo pasy wiązano w odmienny sposób. To, co jest na ekspozycji, powstało zaś kilkadziesiąt lat
później, a rozwiązanie to przywieźli do Polski Francuzi. To
bardzo niszowa wiedza, ale w środowisku rekonstruktorów
znajdowanie takich informacji, porównywanie i analizowanie wykrojów czy projektów broni to dosyć częste zajęcie.
W końcu bez tej wiedzy nie udałoby się nam wiernie odtworzyć średniowiecza – mówi Dorota Filipczak, białogłowa.

Kodeks rycerski

Odtwórstwo skupia się zazwyczaj na wybranym rzemiośle czy sztuce. Przeciętny człowiek zafascynowany średniowieczem, staje się w końcu mistrzem w wybranym
przez siebie fachu. Często podporządkowuje pasji swoje
plany zawodowe. Niektórzy nawet na rozmowach kwalifikacyjnych w poważnych firmach zastrzegają, że w lipcu,
na czas Grunwaldu, muszą mieć wolne, choćby dla firmy
to był szczyt sezonu. Część rzemieślników żyje z produkcji średniowiecznych ubiorów, naczyń czy zbroi. Dla wielu z nich w tym miejscu przygoda z rycerstwem się kończy
– zdobyli umiejętność, pozycję społeczną, mają z tego pieniądze i tyle im wystarczy. Jednak czasem zdarza się i tak,
że podczas zgłębiania tajników historii człowiek przesiąknie czymś jeszcze. Etosem.
Zasady moralne, wywodzące się z czasów świetności rycerstwa, nie są łatwe do zastosowania w codziennym życiu,
zwłaszcza dziś. Choć ich ścisłe przestrzeganie jest prawie
niemożliwe, niemniej rycerze próbują się do nich jak najbardziej zbliżyć. Może właśnie dlatego prawdziwych rycerzy
mamy tak mało, a jednocześnie cieszą się tak ogromnym
szacunkiem w swoim środowisku. Jak pogodzić restrykcyjne wymogi z pracą, rodziną i… korkami w mieście?
Na początku to było hobby, kosztowne i czasochłonne, ale
jednak hobby. Codzienność, praca i gromadzenie kolejnych
elementów stroju i wyposażenia. No i książek, bo to podstawa wszystkiego. I choć długo się przed tym broniłem, to jednak życie zawodowe i rycerka zlały się w jedno. Zawodowo
współorganizuję część historyczną Grunwaldu, prywatnie dowodzę Chorągwią Podolską podczas walk. Organizuję turnieje i festyny w całej Polsce, Turniej Bardów, Festiwal Tańców
Dawnych, organizowałem ze strony polskiej Bitwę Narodów,
czyli Rycerskie Mistrzostwa Świata w Warszawie. Dziś nie
wyobrażam sobie życia bez tego – mówi Artur Brzychcy.
W wielu miejscach Polski buduje się grody i osady, zasiedla
opuszczone zamki, remontuje ruiny. Pasjonatom średniowiecza udaje się przekonywać liczne samorządy, że chociaż

ruiny zamku mogą być świetnym materiałem na budowę
muru oporowego nad rzeką, to jako zabytek mają mimo
wszystko wartość znacznie większą.
To właśnie ci, którzy wprowadzają rycerskie zasady do codziennego życia, nadają ton i rozmach całemu ruchowi,
na nich wzorują się młodzi adepci sztuki walki mieczem,
o nich śnią białogłowy, o nich też powstają pieśni. A współcześni bardowie działają często lepiej niż niejedna agencja
PR czy rzecznik prasowy.

Rycerz sportowiec

W Rosji walka historyczna uznawana jest od lat za dyscyplinę sportową. Działają tam kluby, są sponsorzy, pieniądze,
regularne treningi, masażyści, terapeuci, wyspecjalizowana kadra medyczna. W dużych miastach odbywają się gale
sportowe – reflektory, publiczność, a na ringu dwóch zakutych w zbroje rycerzy. Zawodnicy mają fan kluby i sponsorów, ku chwale których – podobnie jak w średniowieczu
– stają w szranki. I to właśnie z inicjatywy Rosjan (i za ich
pieniądze) zarejestrowano w Szwajcarii Historical Medieval
Battles Association – odpowiednik FIFA czy MKOL dla
walk rycerskich.
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Co na to Polacy?

W naszym kraju funkcjonuje Polskie Stowarzyszenie Walk
Rycerskich, które jest głównym organizatorem pełnokontaktowych walk z wykorzystaniem broni i ekwipunku z okresu
średniowiecza. Co roku odbywają się u nas Igrzyska Ognia
i Stali, czyli Otwarte Mistrzostwa Polski. W 2015 roku
w Malborku zorganizowano Rycerskie Mistrzostwa Świata.
Nadanie pasji komercyjnego charakteru podzieliło jednak
środowisko. Jedni pozostają wierni historii, organizując pokazy i rekonstrukcje, inni skupiają się na widowiskowym
aspekcie i sportowej rywalizacji.
Dziś zarejestrowanych jest w Polsce ponad 100 grup rekonstrukcyjnych z opisywanego okresu. Powstały liczne szkoły
fechtunku, między innymi w Warszawie, Łodzi, Gdańsku
i Toruniu. Każdego roku odtwarzanych jest wiele bitew,
w tym organizowana z rozmachem Bitwa pod Grunwaldem,
w której udział bierze około 3 tysięcy rekonstruktorów i ponad 30 tysięcy widzów.
Im bliżej wydarzeń chcesz być, tym bardziej średniowieczny musisz się stać. Zostaw samochód na parkingu, a w nim
telefon, portfel i całą „cywilizację”. Załóż strój z epoki
i wejdź do obozowiska. Poczuj wiatr na własnej skórze
osłoniętej nogawicami i koszulą, spróbuj upiec podpłomyki na kamieniu albo podetrzeć się liściem. Przenocuj
w namiocie, na skrzyni przykrytej skórą. Załóż na siebie
25 kilogramów blach i stań w szranki. Przez wąskie wizury
hełmu wypatrz przeciwnika, nie daj pohańbić swego honoru i wróć do obozowiska z tarczą, a nie na tarczy. Po powrocie zjedz chleb ze smalcem, wypij garniec miodu, zaś
w rozmowach z białogłowami zachowuj niezmiennie kulturę i umiar. Nie oglądaj średniowiecza zza płotu – poczuj je!

Wysil się i zrób sobie dobrze

Silna wola szczęścia
Najsmutniejszym świadectwem naszych czasów są księgarniane półki uginające
się pod ciężarem wszelkiej maści poradników, mających pomóc osiągnąć osobiste
szczęście. Chcesz być szczęśliwy – przeczytaj. I gotowe. Rzadko ktoś powie wprost,
że szczęście to ciężka praca. A najpierw – odrobina woli. Choć w narcystycznych,
hołdujących łatwiźnie pop-czasach to w gruncie rzeczy jedno i to samo.
Tekst: Tomasz Kozłowski, Grafika: Emilia Dziubak (poprzednia strona)

Zastanówmy się. Czy ktokolwiek mógłby wskazać na podobne publikacje z lat międzywojennych czy doby romantycznej? Puśćmy wodze fantazji: Jedz, módl się, kochaj
i nie myśl o zaborach, Tao matki powstańca, Kwiaty lotosu, joga i praca organiczna. Nawet jeśli dzieła o podobnym przeznaczeniu ujrzałyby wówczas światło dzienne,
śmiem przypuszczać, że ich nakłady wypadałyby blado
w porównaniu z wysypem tego typu tytułów w czasach
współczesnych. Z jakichś powodów dążenie do osobistego szczęścia stało się nowym przykazaniem, niekwestionowanym dogmatem kultury konsumeryzmu. I z jakichś
powodów – niestety – masowo nie udaje się nam tego przykazania wypełnić. Pojawienie się nowej, chodliwej niszy
rynkowej, którą te kilogramy papieru zapełniają, to najlepszy dowód owego niepowodzenia.
Czyżby marzenia o samorealizacji, spełnieniu, spokoju, równowadze, na masową skalę wyrażane w szerokim wyborze takich książek, były stosunkowo świeżym wynalazkiem
kultury Zachodu? Bajaniami, które pojawiły się znienacka,
niczym królik z kapelusza? Odpowiedź na to pytanie jest
ważna, jako że poczucie braku osobistego szczęścia jest
dziś dla wielu bardzo realne i dojmujące. Czy aby nie gonimy wespół z całym pokoleniem za ułudą? Osobiście chciałbym wiedzieć, czy życzenia składane mi przez przyjaciół
przy różnych okazjach mają jakąkolwiek szansę realizacji.

W głuszę!

Z jednej strony nie brak doniesień o nielicznych szczęśliwcach. Prasa lifestyle’owa regularnie zachłystuje się opowiastkami o indywiduach, które porzucają korporacyjne okowy,
sprzedają (lub rozdają) dobytek i znikają w leśnej głuszy.
Tam też karmią wiewiórki, zaprzyjaźniają się z wilkami
albo mniej ekstremalnie: uprawiają lawendę, sami wytwarzają ekobieliznę, wędzą oscypki, suszą jagnięcinę z dala
od miejskiego zgiełku… Są wolni. To niedościgniony ideał. Filozofia slow movement (i jej bardziej umasowiona forma w postaci festiwali smaku i mody na chłopskie żarło
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serwowane przy każdej drodze krajowej) jest lżejszą wersją dla tych mniej zdecydowanych. Recept na szczęśliwe życie przedstawianych w mediach jest wiele. Jedno pozostaje
pewne – współczesna kultura takie odważne przypadki hołubi. Tysiące ludzi tęskni za odnalezieniem swojej ścieżki.
Powstaje jednak pytanie: czy rzeczywiście tak czują, czy
może tego właśnie wymaga od nich otoczenie, wmawiając,
że ci, którym taka sztuka się udała, są najbardziej cool?
Kto odżegnuje się od takiej tęsknoty, automatycznie jest
szufladkowany jako szczur w wyścigu, pracoholik, który
dowiaduje się, że żyje dla pracy (a nie na odwrót), że pędzi przez świat nieświadomy, nieprzebudzony, nieoświecony. Aż strach za tym szczęściem osobistym nie gonić.
Poważnie. I kto tu ma rację?

Opty-zwierz

Przed ludźmi marzącymi o szczęściu stoi trudne zadanie,
zwłaszcza że – jak przekonują fachowcy – natura faworyzuje pesymistów. Nie istnieje biologicznie zaprogramowany
optymizm. Żadne ze zwierząt nie rodzi się z genami szczęścia. Natura nie jest błogostanem, od którego nas cywilizacyjnie oddzielono. Zwierzęta dążą do zaspokojenia popędów.
Nie poprzestają na małym, nie hamują instynktów. Tyle.
Wyobraźmy sobie zwierzę-optymistę, które wszędzie doszukuje się plusów, jest spokojne i powtarza sobie, że jakoś
to będzie. Efekt? Takie zwierzę nie dożywa świtu. Zostaje
pożarte w drodze naturalnej selekcji. Ewentualnie przeżywa tydzień, ale i tak zdycha głodne i nierozmnożone.
Okrutny świat we wszystkim je wyprzedził. Psychologowie
ewolucyjni przekonują, że ci, którzy zakładają, że świat jest
zły, a w każdym kącie czai się niebezpieczeństwo, przeżyją i rozmnożą się z większym prawdopodobieństwem
niż ci, którzy wierzą, że życie jest piękne, a świat cudowny. Jesteśmy potomkami pesymistów, którym dziś każe się
na siłę gonić za szczęściem. Nie oszukujmy się – masowe
recepty na udane życie nie poskutkują. Nie znaczy to jednak, że sprawa jest z góry przegrana.

Z pomocą przychodzi psychologia pozytywna, zajmująca się
badaniem przyjemnych emocji, ich wywoływaniem i podtrzymywaniem. Jej guru, Martin Selingman, autor Pełni
życia, odrzuca cudowne przepisy i podaje kilka warunków,
co do których niezbicie potwierdzono, że stanowią podłoże
pozytywnych stanów mentalnych. A są nimi: zaangażowanie, pochłonięcie, dobre emocje i udane relacje z innymi.
Pierwszy komponent ma swoje źródło w przekonaniu, że to,
co robimy, ma sens. Drugi występuje wespół z frajdą, jaką
czerpiemy np. realizując się w swoim hobby. Trzeci to umiejętność dostrzegania drobiazgów, z których jesteśmy zadowoleni. Brzmi prosto? Ha, i tu jest pies pogrzebany!
Komponenty wyliczane przez Selingmana to zestaw zasad, które w gruncie rzeczy bardzo ciężko jest wprowadzić
w życie. Potrzebne są tu wola i upór. A w naszych czasach silna wola została zepchnięta do defensywy. Żyjemy
w epoce, która każe ludziom schlebiać samym sobie. Uczy,
że wszystko jest w zasięgu ręki, że fajne jest to, co łatwe
i dostępne od zaraz. Staranie się, powstrzymywanie swoich
apetytów, świadomy wysiłek, to komponenty coraz mniej
popularne – niesłusznie.
Wysiłek, przekonuje Selingman, jest może i mało przyjemny,
ale daje fenomenalne rezultaty. Jednym z prostych ćwiczeń
potwierdzających tę regułę jest notowanie, co poszło dobrze. Każdego dnia wystarczy wypisać na kartce trzy rzeczy, które się udały. Nie muszą to być zaraz ciężkie armaty
w rodzaju narodzin dziecka, ślubu, awansu czy wygranej
na loterii. Wystarczy miła rozmowa z sąsiadem, znalezienie w sklepie ulubionych lodów czy obejrzenie dobrego
filmu. Banały? Spróbujcie zapisywać te „banały” przez tydzień. Będzie ciężko. Bo to nudne. Bo się nie chce. Bo głupie. Bo nie ma czasu. Wymówek znajdziemy sobie tysiące.
Większość ludzi zatrzymuje się trzeciego, czwartego dnia.
Kto znajdzie w sobie odrobinę więcej woli, ze zdumieniem odkryje, że z biegiem czasu jest coraz łatwiej. Kiedy
uświadamiamy sobie takie drobiazgi, okazuje się, że każdy dzień zaczyna jawić się jako – o dziwo – w miarę udany.
Ćwiczenie to – przekonuje autor Pełni życia – skutkuje nawet u niektórych osób dotkniętych ciężką depresją.
Pogrążeni w niej ludzie, nie znajdujący w sobie sił, by wstać
z łóżka, wyliczający nadludzkim wysiłkiem przez tydzień to,
co poszło dobrze, po pewnym czasie… wracają do „świata żywych”. Potrzebna była wola i konsekwencja. Kropla
naprawdę drąży skałę.

życiu wymierną rolę). Członkowie grupy łowiecko-zbierackiej, chcąc przetrwać, musieli naprawdę nieźle się ze sobą
dogadywać. Współpraca, wzajemne zrozumienie, empatia,
altruizm – to najskuteczniejsze gwarancje sukcesu, tylko one pozwalały przetrwać. Matka natura faworyzowała
skłonność do takich zachowań, jesteśmy więc do nich naturalnie zmotywowani. Współpraca ma dla nas charakter samonagradzający. Sartre się mylił, pisząc, że piekło
to inni. Biologia naszego gatunku twierdzi dokładnie odwrotnie: inni to dla nas absolutny fundament.
Epoka pośpiechu, w której żyjemy, wystawia twierdzenia psychologii pozytywnej na ciężką próbę. Liczne społeczeństwa na całym świecie – mimo kryzysu – bogacą się.
W porównaniu z poprzednimi pokoleniami mamy niemal
wszystko: dostęp do dóbr kultury, rozliczne prawa i przywileje, kolorowe ubrania, samochody, internet gwarantujący codzienny kontakt z najdalszymi zakątkami planety
i nieograniczony dostęp do informacji, wczasy, o jakich naszym dziadkom się nie śniło, nieprzebraną ilość żywności
na sklepowych półkach. A jednak odsetek ludzi pogrążonych
w depresji, w tym także uczniów gimnazjów(!) i liceów(!),
niebezpiecznie wzrasta. W czasach, które na pierwszy rzut
oka wyglądają jak spełniony sen, wielu boi się niespełnienia.

Piętnaście bardzo ważnych minut

Czy w tym tunelu widać jakiekolwiek światełko? Nie byłbym sobą, gdybym trochę nie pozrzędził. Mamy pecha.
Koncepcja szczęścia, którą można wydedukować z naszej
psychologicznej konstrukcji, jest w oczach świata śmiertelnie nudna. Kto ma dziś czas i zapał do bezproduktywnej zabawy w jakieś staromodne hobby? Kto gotów jest
angażować czas i środki w mozolne budowanie wieloletnich relacji z ludźmi? Kto wykrzesze z siebie odrobinę
woli? To od tych pytań, nie do końca wygodnych, powinien
zaczynać się wstępniak każdej dobrej książki o szczęściu.

Tytułem puenty: dawno temu na Uniwersytecie Stanforda
dano kilku parolatkom po cukierku. Poinformowano je,
że mogą go zjeść natychmiast, ale jeśli powstrzymają się
przez kwadrans – następnego dnia dostaną w nagrodę drugiego. Większość nie wytrzymała. Jednak kilkorgu z nich
udało się (w tym wieku to jest naprawdę wyczyn). Po latach naukowcy dotarli do uczestników tego eksperymentu. Zgadnijcie, kto w życiu wylądował lepiej?
Siła woli. To działa.

Sartre się pomylił

Nie ma jednego doskonałego sposobu na dobrze spędzony czas. Jednak ostatni komponent psychologii pozytywnej jest absolutnie uniwersalny. Siła relacji z innymi bierze
się z naszej ewolucyjnej spuścizny. Jesteśmy stworzeniami stadnymi. Przez tysiące lat nasz gatunek rozwijał się
w zbieracko-łowieckich grupach, których liczebność nie
przekraczała stu pięćdziesięciu osób (co zresztą widoczne
jest i dziś: bez względu na setki przyjaciół z fejsa, to wciąż
maksymalnie taka właśnie liczba osób odgrywa w naszym
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Tomasz Kozłowski – socjolog, adiunkt w Katedrze Pedagogiki
i Socjologii w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa w Poznaniu. Zajmuje się socjologią popkultury i psychologią ewolucyjną. Popularyzator filozofii slow
movement. Jest również autorem niedawno wydanej książki Samotny hulaka. Rzecz o protokulturze ery pop.

Homo głodomór,
czyli rozkosze ssania

Mówi się, że najlepsze efekty przynosi dieta Żet Em. Nie żadna inna, z otrąbioną
marką, ale właśnie ta: żryj mniej. Proponuję ów bezpardonowy skrót odczytać jeszcze
inaczej: żryj mądrzej. Wolniej. Przyjemniej. Jedzenie to nie tylko rozkosze podniebienia.
Rytuał jedzenia to esencja kultury. Jedząc slowly jesz jak człowiek. Po prostu.
Tekst: Tomasz Kozłowski, Ilustracje: Aga Pietrzykowska
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W roku 1977 sonda Voyager zaniosła kosmicznym braciom
list od Ziemian. Zapisano go na złotej płytce, doposażono
w stosowne dźwięki i zdjęcia. Płytka pozdrawia kosmitów
w niezliczonych dialektach, a dwoje wyrytych osobników –
samiec i samica Homo sapiens o nienagannych proporcjach
– uśmiecha się i układa ręce w geście międzygalaktycznego
pozdrowienia. Mamy swój wkład w historię międzyplanetarnych rozmów, nie ma co. Inna sprawa, że – czy chcemy tego, czy nie – nasze piosenki, zdjęcia, filmy, rozmowy,
buszują po kosmosie znacznie dłużej i szybciej niż sondy
Voyager. Anteny i satelity niosą fale radiowe we wszystkich kierunkach, wystarczy tylko dostroić odbiornik i można nas oglądać i słuchać do woli, zewsząd.

Kosmiczne wzdęcie

A co można usłyszeć? Statystycznie rzecz ujmując, najłatwiej będzie w kosmosie natrafić na jakiś zabłąkany blok
reklamowy, bo tego akurat u nas dostatek. I jaki obraz się
stamtąd wyłoni? Okaże się, że jesteśmy zwierzęciem wiecznie goniącym za gotówką, porównującym oferty operatorów
sieci komórkowych, utyskującym na rozmaite bóle, pucującym zabrudzone powierzchnie, mającym fioła na punkcie
kin domowych czy filmów 3D i tak dalej… Kosmiczne
pozdrowienia są daleko, daleko w tyle. Bez względu
na to, z jakiej części świata reklamy te będą pochodzić, pojawi się tam jeden powtarzający się rodzaj
produktów: środki na wzdęcia. Dożyliśmy oto
chlubnego etapu, gdy permanentne gastryczne przeciążenie stało się istnym znakiem czasu,
naszą planetarną etykietką. I – mówiąc szczerze – będzie to element opisujący nas bardzo
trafnie. Ponad wszelką wątpliwość jesteśmy gatunkiem wiecznie głodnym.
Ssie nas od zawsze. Owszem, można
zmniejszać żołądki, można zapychać
sobie trzewia zerokaloryczną papką,
można wyściełać sobie jelita folią –
na nic się to nie zda. Matka natura
wdrukowała nam nieustający głód, bo
bycie wiecznie głodnym po prostu wychodziło na dobre. Osobnik głodny
to osobnik zmotywowany by szukać
pożywienia, gotowy do walki o byt,
o terytorium, o zasoby. A nawet jeśli udawało się zaspokoić głód, błoga sytość ustępowała na ogół szybko
i trzeba było ponownie rozglądać się
za rogacizną. Nie inaczej jest w czasach
dzisiejszych: głód rodem z paleolitu trawi
nas bez względu na opływające w dostatek
hipermarkety, czego dowodem są statystyki osobników z nadwagą, którzy stają
się znacznie bardziej reprezentatywni niż
smukłe, złote postaci przyspawane do dryfujących sond gdzieś za orbitą Plutona.

Pierwsze menu, czyli u źródeł kultury

Mamy pecha. Popkultura z jednej strony mami nas dietami-cud, z drugiej jednak, eksploatuje nasze prehistoryczne apetyty bez żadnej taryfy ulgowej. Rzec można,
że urządza nam prawdziwą orgię, ale na modłę pop: otrzymujemy wszystko, o czym marzyli nasi antenaci, od obfitej ilości węglowodanów, poprzez białka, na nasyconych
tłuszczach skończywszy. Istna feeria kalorii, w porcjach
daleko przebijających wyobraźnię przodków. W tym miejscu również posłużę się kosmiczną metaforą. Wyobraźmy
sobie antropologa z Marsa, który przez długą lunetę podpatruje nasze zwyczaje, obserwuje ekspansję fast foodów,
półproduktów, gastronomii na wynos, potraw instant, przygląda się galopującym statystykom cukrzycy, cholesterolu
i zawałów. Do jakich wniosków dochodzi? Kultura w narodzie zanika – ani chybi. I – z naukowego punktu widzenia – będzie bliski prawdy.
Z narodzinami kultury mamy zazwyczaj do czynienia
w dwóch wypadkach. Pierwsza z nich wiąże się z dostosowaniem otoczenia do swoich potrzeb. Pod tę kategorię podpada również przygotowywanie posiłków, a więc
w miejsce zażerania się surowizną – obróbka cieplna, zastosowanie przypraw, usunięcie niejadalnych części etc.
Małpy już to potrafią – maczają z lubością pataty w solance, jeśli da im się taką możliwość. Druga opcja to powstrzymanie naturalnych zapędów. Gdy dziecko zaczyna
rozumieć, że w pewnych sytuacjach czegoś nie wypada
– choć nie zdaje sobie z tego sprawy, rozumie już istotę
kultury, jak mawiają socjologowie – jest uspołecznione.
Pojmuje, że są pewne normy, zewnętrzne reguły, które zmuszają do określonego zachowania. Problem w tym, że czasy, w jakich żyjemy, z lubością znoszą te dwa warunki:
dostarczają nam produktów gotowych – albo prawie gotowych – z którymi już nic – albo prawie nic – robić nie
trzeba (grunt to za nie zapłacić), nie trzeba też się specjalnie z niczym hamować (przeciwnie, powstrzymywanie
się to wszak mniejsze zyski, a tego producenci nie lubią).
Moglibyśmy więc postawić odważną tezę, że tycie i poprzestawanie na gotowym jedzeniu są świadectwem cofania w cywilizacyjnym rozwoju. Brzmi radykalnie? Według
mnie – teza jak najbardziej do obronienia. Dieta Żet Em,
czyli potoczne „żryj mniej” (nie mylić z „je t’aime”), to coś
więcej niż strategia radzenia sobie ze skutkami nieumiarkowania. To – piszę bez krzty patosu – powrót do źródeł
człowieczeństwa.
Kultura zamiera, ale – jak żywy organizm – broni się,
szuka nisz, w których może rozkwitać. Odkąd podpatruję rozwój idei slow food, która zdążyła już rozrosnąć
w ideologię slow movement, skłaniam się ku tezie, że filozofia ta jest właśnie taką niszą. Slow movement, nurt
coraz popularniejszy również w Polsce, dąży do zagarnięcia wszystkich obszarów życia, nie tylko talerza. I to
bardzo dobrze. Ten przekaz powstaje jako naturalnie konieczne post scriptum dla reklam robiących nam w kosmosie marny PR. Tym samym, gdybym mógł dopisać
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zdanie w liście do braci z gwiazd, dodałbym, że wprawdzie
jesteśmy wiecznie głodni, ale niektórzy potrafią jeszcze
zjeść trochę mądrzej, trochę smaczniej i, co najważniejsze, bez pośpiechu.

Kiermasz, a może coś więcej?

Z radością patrzę, jak kultura odradza się pod postacią
sympatycznych festiwali i pikników, które promują najprzeróżniejsze przysmaki. Co najbardziej zdumiewające,
slow movement pod tą postacią jest ideologią wyjątkowo
demokratyczną i dostępną wszystkim grupom społecznym, przynajmniej od święta. Przechadzając się między
stoiskami, zakąszając to węgierską pikantną kiełbasą, to
podsuszaną jagnięciną, to znowu pleśniowymi serami, czynię – jakże by inaczej – obserwacje parasocjologiczne
i widzę, że pośród klienteli takich przybytków dostrzec
można zarówno japiszonów, ekscytujących się zakupem
snobistycznego gatunku cydru po kilkanaście złotych za
pół litra i jeszcze droższego plasterka miodu, jak i amatorów skarpet i sandałów zajadających kaszankę i chleb ze
smalcem. Pierwsi mikroporcyjkę szynki parmeńskiej popiją gustownym łykiem belgijskiego red ale’a z najwyższej
półki, drudzy smażonego oscypka popchną zwykłym browarem. Prawdą jest, że gust w narodzie od zawsze zróżnicowany i dostosowany do finansowych możliwości, jednak
tego rodzaju festiwale to nieliczne miejsca, gdzie ludzie
z różnych szczebelków społecznej drabiny mogą spotkać
się i wspólnie pokonsumować.
Oczywiście, nie umniejsza to w żaden sposób naszego naturalnego głodu, ale dodaje do niego wszystko to, co najlepiej kojarzone z kulturą: ponownie przypomina nam,
że przygotowanie posiłku to pewien proces, nierzadko
długotrwały oraz że posiłek rządzi się określonymi zasadami. To prawda banalna, choć zapominana. W dobie
pośpiechu radości płynące ze zwolnienia obrotów musiały
zejść do defensywy. I chyba najważniejsza nauka: elementem właściwego posiłku jest również społeczne otoczenie.
Wprawdzie trudno na festiwalach przysmaków o ustronne
miejsce, by z przyjaciółmi podelektować się deską świeżo
zakupionych serów i szklaneczką wina domowej roboty,
ale wystarczy, że w głowach kilku osób taka możliwość zakiełkuje. Tego rodzaju pikniki działają na umysł człowieka
szczególnie dobrze i stymulująco. Każdy psycholog zgodzi
się z twierdzeniem, że dobre jedzenie, jego znaczny wybór a także bliskość innych zaaferowanych nim osób może
znacznie podnieść poziom endorfin. Skutek? Pozytywne
uwarunkowanie, które przy nadarzającej się okazji każe
ponownie ją wykorzystać: albo wybrać się na organizowany kiermasz, na przykład w pobliskim skansenie, albo
zrobić święto w stylu slow u siebie w domu. Jak mawiają
antropologowie społeczni – zapadka przeskoczyła, kultura wykonała mały krok i zasiedliła kolejny umysł.
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Pozwól kiszkom pograć marsza

Jedni powiedzą, że ideologia slow food to wytwór naszych
czasów, kolejna komercyjna ściema, której zadaniem jest
zapuścić dren w kieszeń konsumenta wmawiając, że jedząc
to samo, ale z metką „od babuni” poczuje się „jak dawniej”
i że zrobi mu to dobrze. Niewątpliwie jest w tym wiele racji. Slow-przemysł – tak, nie waham się użyć tego sformułowania wobec tej prężnie działającej gałęzi usług – ma się
dobrze i można zeń świetnie wyżyć. Ale to znacznie więcej.
W „Parku jurajskim” Stevena Spielberga jest scena, w której bohaterowie odnajdują gniazdo dinozaurzycy, a w niej
stos jajek. Jak to możliwe, skoro w rezerwacie były same
samice? Natura znalazła sposób – odpowiadają filmowi naukowcy. Ze slow movement jest trochę jak z dinazaurzymi
jajami. Choć konsumpcjonizm i społeczeństwo informacyjne wpycha nas w iście nieludzkie tryby i środowisko, zmusza do pośpiechu, odżywia szybko, niezdrowo i bez sensu,
przyzwyczaja do poczucia alienacji, wpędza w depresję,
podsuwa protezy życia towarzyskiego w postaci portali
społecznościowych, wreszcie implementuje ADHD i bezsenność, natura ludzka szuka dróg wyjścia z tego impasu.
Przypomina, że można inaczej, a my dajemy się temu oczarować. I fajnie, bo nagle odwieczny głód okazuje się niekoniecznie potrzebą, którą natychmiast trzeba zaspokoić (jak
każą reklamy). Człowieczy głód w tym ujęciu staje się pozytywnym motywatorem. Któż nie zgodzi się, że wzbierające
ssanie, kończąca się cierpliwość w obliczu dobywających się z kuchni aromatów jest wprawdzie męką,
ale jakże rozkoszną? Slow food nie jest niczym
innym, jak przypomnieniem o takich przyjemnościach. Muzyka kiszkowego marsza też ma
swoją głębię. Dlatego warto czasem
dać mu wybrzmieć. To komunikat od samej matki natury. A że przy okazji inni
mogą na tym zarobić?
Cóż jest w tym złego.
Ja jestem gotów płacić.

Sesja: Madonnas
Zdjęcia i stylizacja: Katarzyna Widmańska
Projekty kostiumow: Katarzyna Konieczka
Makijaż: Kasia Świebodzińska, Magda Moniczewska
Stylizacja fryzur: Wojtek Kasprzak
Modelki: Nela Ly, Alicja Sułek, Joanna Grabska, Anita Sayior, Angela Olszewska
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Kolczyki z twarzą Dziewicy Marii? Madonna z Dzieciątkiem na trampkach?
A może spodnie ozdobione wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej?
Projektanci i moda uliczna nie stronią od maryjnych motywów.
Czy jest to zdrowe przełamywanie tabu, czy prowokacja religijna?
Tekst: Joanna Lompart-Chlaściak, Zdjęcia: Łukasz Żyłka

Jak ubierała się sama Maria? Nowy Testament nie jest
w tej kwestii zbyt pomocny. Możemy jedynie snuć domysły na podstawie archeologicznych znalezisk. Tak jak inne
żydowskie kobiety z tamtych czasów, najprawdopodobniej nosiła wełniane lub lniane tuniki, czyli suknie zrobione z dwóch prostokątnych kawałków tkaniny, zszytych
u góry i po bokach, z otworami na szyję i ręce. Tunika mogła być zebrana na ramionach specjalną ozdobną przypinką
lub sprzączką, a tkanina udrapowana w dekoracyjne fałdy.
Kobiety nosiły też skórzane lub metalowe paski. Na tunikę Maria pewnie zarzucała pelerynę, której brzegi mogły
być zdobione. Kiedy wychodziła z domu, prawdopodobnie
owijała swe długie włosy w chustę chroniącą głowę przed
palącym słońcem. Historycy uważają też, że żydowskie
kobiety lubowały się w biżuterii, która często była częścią
ich posagu i świadczyła o zamożności.

Artystyczne wizje

Nasze wyobrażenie o stroju Marii ukształtowane jest jednak bardziej przez artystów, niż archeologiczne odkrycia.
Renesansowy mistrz Sandro Botticelli lubił ją przedstawiać w czerwonej sukni i niebieskiej pelerynie. Podobnie
Rafael. Jego Madonny, a namalował ich mnóstwo – szacuje
się, że ponad 200 muzeów i galerii posiada w swych kolekcjach wizerunki Marii jego autorstwa – to młode kobiety
w czerwonych, renesansowych sukniach, z granatowym
paskiem i ozdobnym wykończeniem dekoltu. Całości stroju dopełnia błękitna peleryna, a czasem i chusta na głowie
w tym samym kolorze. Leonardo da Vinci dodaje do tego
wizerunku złote obszycie płaszcza i misternie ułożoną
fryzurę. Skąd akurat takie kolory? Interpretacje są różne.
We wczesnych wiekach chrześcijaństwa niebieski kojarzono ze strojami bizantyjskich cesarzowych, więc nadawał
on Marii królewski status. Sam lazurowy barwnik uzyskiwano z lapis lazuli, rzadkiego półszlachtnego kamienia,
którego wartość często przekraczała cenę złota. Bogaci
mecenasi sztuki uważali za punkt honoru, by na zamówionych przez nich obrazach najdroższa farba wykorzystana została właśnie do ozdobienia postaci Matki Bożej.
Później błękit odnoszono też do barwy nieba. Czerwień
natomiast interpretowano jako barwę królewską oraz zapowiedź męki Chrystusa. Uważano też, że tak barwione
stroje były chętnie noszone przez współczesne Marii kobiety o wysokim statusie społecznym.
Objawienia w Lourdes włączyły jeszcze jeden kolor do garderoby Marii: biel. Według opisów Bernadetty Soubirous
Piękna Pani miała na sobie białe odzienie, welon w tym
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samym kolorze, a przepasana była błękitną szarfą. Podobnie
w Fatimie – Łucja, Hiacynta i Franciszek mieli wizję kobiety ubranej na biało. I taki właśnie wizerunek Madonny rozpowszechnił się w dewocjonaliach i całej kulturze masowej.

Suknia godna Marii

Niektórzy uważają, że Maria zasługuje na garderobę o wiele
lepszą niż tylko ta namalowana. Muzeum Tkanin w Lyonie
przygotowało w 2011 roku wystawę Ikona mody, prezentującą ubrania uszyte dla statuetek Marii na przestrzeni
siedmiu wieków. Kunsztownie wykonane stroje, nacechowane religijnym symbolizmem, odbiegają często od tradycyjnych „maryjnych” kolorów. Wierni zlecali wykonanie
sukien z eleganckich i kosztowych tkanin w barwach odpowiadających katolickiemu kalendarzowi liturgicznemu
(zieleń na czas zwykły, biel od święta, fiolet w Wielki Post,
czerwień, by upamiętnić męczenników i czerń z powodu
żałoby). Popularne było też ofiarowywanie własnych uroczystych strojów, np. sukien ślubnych, i przerabianie ich
na szaty dla figur. Kiedy królowa Francji Maria Antonina
urodziła pierwsze dziecko, przekazała jedną ze swych sukni
na kostium dla rzeźby Dziewicy w Monflières. Jest to jedyna część garderoby władczyni, która przetrwała do naszych
czasów. Zarówno rzeźby w kościołach, małe figurki w prywatnych kaplicach, jak i manekiny używane w czasie procesji, ubierane były jak żywe kobiety, zgodnie z trendami
obowiązującymi w modzie, ozdabiane perukami z naturalnych włosów i makijażem. Tradycja ta jest wciąż żywa
we Francji, gdzie w 2008 roku parafianie Bazyliki NotreDame de la Daurade w Tuluzie zwrócili się do znanych
domów mody (m.in. do Gucci, Prady i Valentino) z prośbą o wykonanie nowej garderoby dla ich dwumetrowej figury Czarnej Madonny z V wieku.

Suknia z Marią w roli głównej

Projektanci mody wydają się jednak bardziej zainteresowani wykorzystywaniem motywu maryjnego w swoich kolekcjach, niż szyciem ubrań dla kościelnych figur. W 2001
roku Arkadius na swym premierowym pokazie podczas
Londyńskiego Tygodnia Mody zaproponował kolekcję zatytułowaną Dziewica Maria nosi spodnie. Pokaz kontrowersyjnie rozpoczęto wyjściem modelki z ogoloną głową,
w koronie cierniowej, topless, z przyklejonym do dekoltu sercem z wizerunkiem twarzy Marii i nadgarstkami
połączonymi łańcuchem z różańców. Później na wybiegu
pojawiły się sukienki z hostią i fantazyjnie zawiniętymi
stułami, powtarzający się motyw niemowlaka w pieluszce,

granatowe spodnie z aplikacją przedstawiającą Matkę Boską
Ostrobramską czy też las czarnych krzyży przyszyty do bluzek i sukienek. Całości dopełniła modelka przebrana za ociekającą złotem ikonę maryjną.
Jeszcze bardziej dosłowne wizerunki Madonny przedstawił francuski projektant Jean Paul Gaultier w swojej kolekcji na wiosnę-lato 2007. Jedna z sukni przypominała
kościelny witraż. Modelka wystąpiła w roli Marii z małym
Jezusem na ręku. Inna kreacja przyozdobiona była sercami nawiązującymi do srebrnych serc wotywnych. Kolejna
wyglądała jak złote szaty nakładane na maryjne wizerunki.
Trudno oprzeć się skojarzeniom z obrazami Matki Boskiej
Ostrobramskiej oglądając ogromną aureolę z koroną, promieniami i gwiazdkami oraz suknię z połyskującego złotem
materiału ozdobionego kunsztownymi aplikacjami przedstawiającymi motywy roślinne. Dominujące kolory w całej kolekcji to biel, różne odcienie niebieskiego i złotego
z dodatkiem czerwieni.
I wreszcie Maria pojawia się w modzie męskiej. W 2012
roku w Paryżu dom mody Givenchy pokazał kolekcję z bluzami, koszulami, marynarkami, a nawet krawatami ozdobionymi okazałymi nadrukami wyobrażającymi twarz Madonny.
Poważnej i smutnej, w olbrzymich aureolach. W większości
nie są to reprodukcje tradycyjnych obrazów, ale współczesne przeróbki takich wizerunków, ożywione ruchem półprzezroczystych warstw jedwabiu. Ubrania w kolorach
sutannowej czerni, anielskiej bieli i pudrowego różu prezentowane były przy dźwiękach organowej muzyki. Autor
kolekcji, Riccardo Tisci, twierdził, że starał się w niej nawiązać do swego dzieciństwa i katolickich korzeni.
Duet Dolce & Gabbana zwerbował natomiast osiemdziesięciu dwóch Sycylijczyków „z ulicy” do pokazania swych
propozycji na jesień i zimę 2013/2014. Wśród korowodu białych haftowanych koszul i kwiecistych marynarek pokazały
się również luźne bluzy z nadrukami różnych wizerunków
matki Jezusa. Zaprezentowano więc i obraz przedstawiający objawienie fatimskie, i Marię z sercem przebitym sztyletem, i Madonnę z Dzieciątkiem. Wszystkie jakby zdjęte
z obrazów ozdabiających wiejskie kościółki. Cały styl pokazu nawiązywał do religijnej procesji gdzieś na prowincji.
Ukwiecona figura Marii z Jezusem jako dekoracja wybiegu
i haftowane stuły dodane do garniturów nie pozostawiały
wątpliwości, skąd projektanci czerpali inspirację.

Kicz czy artyzm?

Pomysły projektantów prędzej czy później przenikają
do mody codziennej. Motyw maryjny nie jest tu wyjątkiem. W internecie można zakupić naszyjnik z wizerunkiem Marii namalowanym przez Fridę Kahlo. Amerykańska
marka Paper Doll Productions proponuje spódnicę ołówkową z falbaną w nadruki różnych obrazów Madonny.
Firma z Teksasu Rocketbuster wykonuje kowbojki z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Ten sam obraz pojawia się na kolczykach i sprzączce do paska. Kalifornijska
marka Famous Stars and Straps wprowadziła na rynek
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damski t-shirt z nadrukowaną postacią Marii przypominającą tatuaż. Biżuteria tworzona przez amerykańską firmę Virgins, Saints and Angels to m.in. katolickie medaliki
z matką Jezusa, dodatkowo udekorowane srebrem, złotem
oraz kryształkami i przemienione w pierścionki czy wisiory.
Krawat, dziecięce śpioszki, torba, fartuch kuchenny, czapka bejsbolówka, kolczyk do pępka, trampki, stringi i bokserki – firmy odzieżowe prześcigają się wręcz w nowych
zastosowaniach wizerunku Marii.
Czy moda na Marię to prowokacja, czy niesie ze sobą głębsze znaczenie? Jeżeli uznamy modę „wybiegową” za formę
sztuki, wówczas prawa nią rządzące nie powinny różnić
się od malarstwa czy rzeźby. Projektanci, tak samo jak
inni artyści, mogą nawiązywać do motywów religijnych.
Dlaczego miałoby więc bulwersować przebranie modelek
za Madonny? Aby podziwiać obrazy mistrzów renesansu, nie potrzeba wnikać w ich zamiary i poziom religijności. Dlaczego więc kwestionować intencje współczesnych
twórców? Motywy maryjne idące w parze z najlepszym
krawiectwem i ekskluzywnymi tkaninami można postrzegać jako nowoczesne przedłużenie wielowiekowej tradycji artystycznego przedstawiania wizerunku matki Jezusa.
Przeciwnicy takiego spojrzenia powiedzą jednak, że symbolika religijna powinna być wykorzystywana wyłącznie
do wyrażania wiary. Przypinka w klapie marynarki z wizerunkiem Matki Boskiej noszona przez prezydenta Lecha
Wałęsę będzie więc oznaką jego pobożności. Natomiast taka
sama przypinka używana jako ozdoba i modny gadżet będzie już nadużyciem, a może nawet drwiną i profanacją.

Ukryte treści

Intencje wydają się więc decydujące w dyskusji „za czy
przeciw”. Domy mody mogą przecież wykorzystywać motywy religijne jako tani chwyt reklamowy i lek na brak artystycznej wizji. Łatwo bowiem przewidzieć, że znajdą się
osoby, które poczują się zbulwersowane, co bez wątpienia
podchwycą media. Tak właśnie, z przymrużeniem oka, komentowano kolekcję Christiana Lacroix, który w 2009 roku,
szukając inwestora dla swojego domu mody stojącego wówczas na granicy bankructwa, przedstawił w Paryżu kolekcję z suknią ślubną w stylu Matki Bożej z Guadalupe.
Zgryźliwi dziennikarze orzekli, że projektant liczy na cud.
Być może to właśnie medialny rozgłos motywuje celebrytów, by sięgali do ubrań z „religijnych” kolekcji.
Nie bez znaczenia pozostaje też krąg kulturowy. W Ameryce
Południowej nikogo nie obraża noszenie różańca na szyi.
Tam chrześcijaństwo zdaje się dziś najbardziej żarliwe.
W Europie nie ma takiej tradycji i różaniec w roli wisiorka jest raczej świecką ozdobą niż wyrazem uczuć religijnych.
Mimo to czy zwiększająca się moda na maryjne i religijne motywy w laickim świecie zachodnim nie jest wyrazem
podświadomej tęsknoty za sacrum? Niektórzy psychologowie uważają, że moda wyraża nastroje społeczne. Czy więc
zeświecczone społeczeństwa Europy i Ameryki Północnej
skrycie szukają zatraconej gdzieś religijności?
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Dobre bzykanie
Miód – płynne złoto. Użyteczny i magiczny składnik pysznego życia. Wyobrażasz
sobie świat bez miodu? Ja nie – ekosystem tym bardziej. Miód to punkt wyjścia do
szerszego tematu, jakim jest nasz wpływ na ekosystem poprzez konsumenckie wybory.
Wybieram miód – polski, regionalny, tradycyjny – niewirowany, nieogrzewany. A Ty?
Tekst: Grzegorz Łapanowski, Zdjęcie: Unpict (Fotolia.com)

Po co nam pszczoły? Najprostsza odpowiedź brzmi: do produkowania miodu. Bo kulinarnie rzecz biorąc, miód jest
przysmakiem zjawiskowym. Ma dziesiątki odmian, a wśród
nich najpopularniejsze: gryczany, lipowy, spadziowy, wrzosowy, akacjowy czy wielokwiatowy. W Polsce cieszy nas
ogromne bogactwo miodów regionalnych, chociażby:
zachodniopomorski miód drahimski, lubelski czy miód
z Borów Dolnośląskich. Na świecie miodów jest cała masa:
znany ze szczególnych właściwości leczniczych nowozelandzki miód manuka, francuski lawendowy, włoski kasztanowy, morelowy czy eukaliptusowy. W tej różnorodności
tkwi siła miodu – i bez wątpienia także część jego magii.
Pod względem zdrowotnym miód jest bezcenny. Już starożytni twierdzili, że produkty pszczele, w tym głównie miód,
to pożywienie, które leczy, a zarazem lek, który jest pożywieniem. Miód ma właściwości bakteriobójcze i regeneracyjne. Pamiętajmy, że nie jest jedynym leczniczym produktem
wytwarzanym przez pszczoły. Oprócz miodu te pracowite
stworzenia produkują propolis, który można stosować zamiast gumy do żucia ze względu na jego właściwości antybakteryjne. Pierzga jest produktem wyjątkowo cennym,
ponieważ w naturalny sposób wspomaga procesy regeneracji. To pokarm białkowy, który w zasadzie jest przez nas
całkowicie przyswajalny. Mając tę wiedzę, zrobimy krok
w stronę zdrowych nawyków żywieniowych, jeżeli wyeliminujemy ze swojego jadłospisu biały cukier i zastąpimy go
miodem. Najprostsze rozwiązania w kuchni są często najlepsze. O jednym warto tutaj przypomnieć: jeżeli chcemy
zachować jak najwięcej substancji odżywczych, uważajmy
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przy podgrzewaniu miodu, którego temperatura nie powinna przekraczać 42°C.
Miód jest niezastąpiony również jako składnik potraw.
Można go używać jako dodatku do deserów, dressingów,
mięs i warzyw. To produkt absolutnie niezbędny i wyjątkowo aromatyczny. Skarmelizowany nadaje potrawom
niepowtarzalny charakter i wydobywa z nich głębię smaku. Wspaniale komponuje się z masłem, cytryną, czosnkiem, sosem sojowym, ziołami (zwłaszcza rozmarynem
i tymiankiem) czy też dobrym drinkiem. Nie zapominajmy także o naszym narodowym skarbie, czyli o miodzie
pitnym. Od czasów szlacheckich Polska słynie w Europie
z produkcji najznamienitszych i najsmaczniejszych napojów alkoholowych przygotowanych na bazie miodu. Do dziś
miodowe trunki urzekają nas wyjątkowym smakiem i niespotykanym bukietem zapachowym.

Jeśli wyginą pszczoły…

O zbawiennym wpływie miodu na nasze zdrowie oraz jego
walorach smakowych można by rozpisywać się jeszcze długo, gdyby nie to, że żywot produkujących go pszczół jest
obecnie zagrożony. Od kilkunastu już lat eksperci alarmują, że w wielu miejscach na świecie zauważono ich masowe
wymieranie. Pszczelarze już od lat 90. ubiegłego wieku obserwują ten bardzo niepokojący proces, który może okazać
sie tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu. Zjawisko
to nosi nazwę Colony Collapse Disorder i dotyczy głównie pszczoły miodnej, która ma znacznie mniejszą odporność od pszczoły dzikiej.

Drastyczny wzrost śmiertelności pszczół odnotowano
w Ameryce Północnej, gdzie wyginęła nagle jedna trzecia
całej populacji tych owadów. W Chinach doszło do prawie całkowitego wyginięcia pszczół, dlatego dziś chińscy
sadownicy wyposażeni w miotełki ręcznie zapylają kwiaty w sadach. Dziennie jedna osoba jest w stanie zapylić
trzydzieści drzew. Ten wysiłek nie dorównuje skuteczności
pszczół. Niestety pszczeli kryzys dotarł także do Europy,
gdzie od kilku lat to zjawisko się nasila, a naukowcy i organizacje ekologiczne biją na alarm.
Powstało wiele teorii, które próbują wytłumaczyć, dlaczego
pszczoły masowo giną. Jednej z głównych przyczyn upatruje się w stosowaniu coraz bardziej agresywnych środków
ochrony roślin, a więc szkodliwym wpływie pestycydów,
jak również w braku bioróżnorodności oraz w nadmiernym wspomaganiu chemią wielkich obszarów rolniczych.
Naukowcy wskazują też na nieprzemyślany import pszczół,
które, wyhodowane w odmiennych warunkach, nie są w stanie zaaklimatyzować się w nowym środowisku, a także
na źle prowadzoną gospodarkę rolną. Przykładem tej ostatniej mogą być Stany Zjednoczone, gdzie do zapylenia jednego ogromnego obszaru roślin „zatrudnia się” pszczoły
transportowane z całego stanu. W przyszłości, która – jeśli pszczoły nadal będą masowo ginąć – rysuje się w dość
czarnych barwach, żeby zapylić taki obszar, będzie trzeba sprowadzić pszczoły z całego kraju.
Powagi obecnej sytuacji dodaje fakt, że pszczoły mają kluczowe znaczenie dla ekosystemu, w którym żyjemy. To one
zapylają większość roślin. Bez nich nie będzie nasion, nie
będzie więc jedzenia. Szacuje się, że jedna trzecia żywności – warzywa, owoce, które są przecież ważnym elementem pokarmu zwierząt i ludzi – powstaje dzięki zapylaniu
roślin właśnie przez te owady. Choć często nie zdajemy
sobie z tego sprawy, podstawą prawidłowego funkcjonowania ekosystemu, a więc także istnienia człowieka, jest
właśnie pszczoła.

już około 20 litrów miodu! Ponieważ pszczoły produkują go głównie z nektaru kwiatów i drzew znajdujących się
w pobliskich Łazienkach Królewskich, ten wyborny miód
otrzymał szlachetną nazwę Łazienki Gold.
Niewielka pasieka powstała także na dachu Teatru Studio
w Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.
Pamiętajmy, że – nawet bez własnej pasieki zainstalowanej na dachu domu – możemy mieć wpływ na los pszczół
i chronić je poprzez dokonywanie świadomych wyborów
konsumenckich. Jeśli chcemy jeść dobry miód, kupujmy
polski, niemieszany i ekologiczny. Najlepiej zaprzyjaźnić
się z dobrym pasiecznikiem, wtedy będziemy mieli dostęp
do sprawdzonego źródła wyśmienitego, zdrowego miodu.
Nie należy przejmować się krystalizowaniem – to naturalny proces i prawie każdy dobry miód po kilku tygodniach
będzie mu podlegał. Podejrzana jest natomiast sytuacja odwrotna. Jeśli miód nie krystalizuje się przez kilka miesięcy, najprawdopodobniej został podgrzany do zbyt wysokiej
temperatury lub był rozcieńczany syropami fruktozowo-glukozowymi i nie ma w sobie już prawie żadnych wartości odżywczych.
Dlaczego warto kupować miód ekologiczny? Bo różnica
między ekologicznym a konwencjonalnym chowem pszczół
jest znacząca. Pasiekę ekologiczną zakłada się na terenie
uznanym za ekologiczny w promieniu lotu pszczół, czyli
od około trzech do pięciu kilometrów. Taka pasieka musi
znajdować się daleko od miast, wysypisk, większych dróg
i autostrad oraz agresywnej chemii rolniczej. Sposób jej
prowadzenia wynika przede wszystkim z przyjęcia określonej filozofii, ale także z potrzeby otrzymania miodu wolnego od zanieczyszczeń i niedozwolonych środków, słowem
– pysznego i zdrowego.
Do skrzydełek, żeberek, sałatek, deserów – miód w naszej
kuchni jest absolutnie niezastąpiony. Najlepiej ekologiczny,
od znajomego pszczelarza, w prostym zastosowaniu. I jeszcze jedno – miodu nigdy nie jest za wiele!

Pszczoła w wielkim mieście

Interesującym zjawiskiem ostatnich kilku lat jest urban
beekeeping, czyli pszczelarstwo w środowisku miejskim.
W Nowym Jorku, Londynie i Berlinie ten trend staje się coraz popularniejszy. Ule są rozmieszczane na dachach biurowców, w parkach czy na podwórkach. Pszczelarze wyznają
ideę zbliżenia przestrzeni miejskiej do natury i zapewnienia przyjaznego pszczołom zielonego terenu, gdzie znajdą one źródło pożywienia, dzięki czemu wytworzą dobry
miód. Jest to jednocześnie korzystne dla miejskiego powietrza i roślinności, nie dziwi więc, że coraz częściej właściciele budynków komercyjnych decydują się na beekeeping
jako element swojej zielonej polityki. Warszawa pod tym
względem wcale nie zostaje w tyle. Oprócz uli na działkach
pracowniczych możemy pochwalić się małą pasieką zainstalowaną na dachu hotelu Hyatt w centrum stolicy. Jest
to pierwszy w Polsce obiekt, który podjął się tego zadania. Po kilku miesiącach od jej założenia udało się zebrać
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Grzegorz Łapanowski – kulinarne doświadczenie zdobył w Akademii Kurta Schellera. Pracował w restauracjach zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Amber
Roomie w Warszawie, Klubie Polskiej Rady Biznesu oraz
w The Sanctuary w Brighton. Prowadzi także programy
kulinarne np. „Ł’apetyt” i „Ł’apetyt II”, emitowane w stacji telewizyjnej KUCHNIA+.
www.grzegorzlapanowski.pl

Miód Rozmarynowy
10 łyżek klarowanego masła, 10 łyżek ulubionego miodu,
5 gałązek świeżego rozmarynu
W małym rondelku mieszamy masło z miodem. Wrzucamy gałązki rozmarynu.
Gotujemy na niewielkim ogniu kilkanaście minut, aż do uzyskania kleistej konsystencji.
To doskonały dodatek do koziego sera, arbuza, orzechów i pieczonych buraków.
Przepis i zdjęcie: Swedeponic Sp. z o.o. (www.swedeponic.pl)

do góry nogami
Umiemy krzyżować rośliny. Nauczyliśmy się, jak otrzymywać plony poza
naturalnym okresem wegetacyjnym. Potrafimy zmusić przyrodę, żeby
działała na naszych zasadach. Jednak to nam nie wystarcza. Stawiamy przed
nią jeszcze jedno, niebezpieczne zadanie – ma być tanio! Szybko i tanio!
Tekst: Rubi Birden, Grafika: Emilia Dziubak

Przez wiele tysięcy lat, do momentu pojawienia się pierwszych aglomeracji miejskich, ludzie żyli blisko przyrody,
mieli z nią ciągły kontakt. Pierwotne społeczności zbieracko-łowieckie żywiły się głównie tym, co udało im się znaleźć
lub upolować. Pod koniec mezolitu pojawiły się pierwsze kultury rolnicze, które zaczęły udomawiać i hodować
zwierzęta; ich życie nadal pozostawało w ścisłym związku
z naturą. Historycznie rzecz biorąc, okres zaawansowanej
cywilizacji, kiedy coraz więcej ludzi zaczęło osiedlać się
w miastach, stanowi niewielki wycinek dziejów ludzkości.

Rolnik z motyką, rolnik z laptopem

Są na świecie miejsca, gdzie rolnicy obrabiają swoje pola
motyką, pługiem zaprzęgniętym w konia albo wołu. Sieją
zboże i sadzą warzywa głównie na potrzeby własnych rodzin,
nadwyżki zaś sprzedają lub wymieniają na niezbędne rzeczy. W rozwiniętych krajach chłopów z motykami już dawno
zastąpiły duże gospodarstwa rolne, które tak naprawdę są
dobrze prosperującymi, komercyjnymi przedsiębiorstwami,
zorientowanymi na czerpanie możliwie największych zysków. Te zaś są najwyższe, kiedy mamy dużą produktywność
przy jednoczesnych niskich kosztach. Z tego sposobu myślenia narodziły się np. fermy, w których kury hodowane są
w hangarach bez dostępu do dziennego światła i przestrzeni
do przemieszczania się. Dodatkowo faszeruje się je hormonami i antybiotykami aby rosły szybciej i szybciej nadawały
się do sprzedaży. Tu nie ważna jest jakość, ważny jest zbyt.
Rolnictwo stało się dochodowym biznesem, więc koncerny zaczęły szukać wszelkich sposobów na pozyskanie jak
największego udziału w rynku. To z marzeń o monopolu
zrodziły się m.in. patenty na rośliny GMO.

Pływający pomidor, czyli uprawa hydroponiczna

Uprawa hydroponiczna to metoda produkcji roślin bez użycia gleby. Korzenie zanurzone są bezpośrednio w wodnych
roztworach nawozów. Chyba każdy zna szkolny eksperyment z lekcji biologii: słoik z wodą, kawałek gazy i ziarno
fasoli. To przykład uprawy hydroponicznej w czystej postaci. Zazwyczaj pędy fasoli marnie kończyły, głównie z braku
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składników odżywczych w wodzie. Roślina zasilała się wyłącznie tym, co zmagazynowała w liścieniach. Znana jest
również tzw. uprawa semihydroponiczna, w której rośliny
są sadzone w porowatym, obojętnym podłożu (keramzycie, seramisie, perlicie czy wełnie mineralnej), a na dnie
doniczki znajduje się woda. Dzięki wolnym przestrzeniom
pomiędzy cząstkami substratu korzenie mają zapewniony
swobodny dostęp powietrza, co zapobiega procesom gnilnym.
Pierwsze wzmianki o uprawie hydroponicznej pochodzą
z XVII wieku. Najstarsza znana publikacja na ten temat
to Sylva Sylvarum Francisa Bacona wydana w 1627 roku.
Siedemdziesiąt lat później John Woodward zaobserwował,
że krzaczki mięty znacznie gorzej rosną w wodzie destylowanej. W XVIII wieku naukowcy odkryli, że rośliny pobierają związki nieorganiczne w postaci jonów rozpuszczonych
w wodzie. Od tamtej pory środowisko wodne stało się przedmiotem wielu badań.
W warunkach domowych metoda bezglebowa stosowana jest
głównie w przypadku roślin ozdobnych, pozostając doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy mają problem
z regularnym podlewaniem. Takiej rośliny nie da się „przelać”, a jednocześnie można zostawić ją na dłuższy czas bez
opieki, co świetnie sprawdza się przy częstych wyjazdach.
Dwa tygodnie urlopu? Nie ma problemu. Już nie musimy
zostawiać klucza sąsiadce, żeby podlała naszą paprotkę.
W sklepach specjalizujących się w akcesoriach do zakładania tego typu kultur można nabyć zestawy do uprawy
hydroponicznej. Zazwyczaj składają się one z dwóch doniczek – w pierwszej, ażurowej, sadzi się w substracie roślinę; do drugiej, zaopatrzonej we wskaźnik poziomu wody,
wstawia się tę pierwszą. Jeśli chcemy zmienić sposób uprawy z tradycyjnej na bezglebową, najlepiej zrobić to w momencie intensywnego wzrostu rośliny ponieważ szybciej
się do niej przystosuje. Bryłę korzeniową należy oczyścić
z ziemi i delikatnie umyć, tak żeby nie uszkodzić korzeni.
Następnie roślinę sadzi się np. w keramzycie i umieszcza
w specjalnej doniczce. Nawożenie można zacząć najwcześniej dwa tygodnie od przesadzenia. Odpowiednie są nawozy płynne i granulat o przedłużonym czasie uwalniania.
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Co jakiś czas konieczne jest przepłukanie substratu czystą
wodą w celu usunięcia nadmiaru związków mineralnych.
Metodę hydroponiczną chętnie wykorzystują firmy uprawiające rośliny na skalę przemysłową, głównie w systemie
szklarniowym. Można ją stosować praktycznie do wszystkich roślin, ale najczęściej sadzi się w ten sposób pomidory, truskawki, paprykę, sałatę, ogórki oraz zioła. Korzenie
roślin pływają swobodnie w pojemnikach, przez które
w obiegu zamkniętym tłoczone są substancje odżywcze.
Zaawansowane technicznie systemy sprawdzają na bieżąco
stężenie roztworu nawozów i utrzymują je na właściwym
poziomie. Sposób nawożenia jest zmieniany na różnych
etapach wegetacji. Inaczej nawozi się siewki, inaczej rośliny kwitnące, a jeszcze inaczej owocujące. Ze względu
na całkowite zanurzenie korzeni roztwór musi być też napowietrzany. Czasem (np. w przypadku sałat) korytka z roślinami są ustawiane na wysokich regałach – w ten sposób
wielokrotnie zwiększa się powierzchnię upraw na terenie
szklarni. Rośliny doświetla się sztucznie przy użyciu specjalistycznych lamp o odpowiednio dobranej długości fali,
które wspomagają procesy fotobiologiczne roślin i przyspieszają ich wzrost. Dzięki sztucznemu doświetlaniu można
także dowolnie manipulować okresem wegetacji. Pomidory
w środku zimy? Proszę bardzo!

Dżungla na pustyni

Kultura hydroponiczna na skalę przemysłową jest dobrym
rozwiązaniem na terenach ubogich w wodę. Dzięki ograniczonemu parowaniu, straty wody można zmniejszyć nawet
o 80%. Brak gleby wyklucza potrzebę zmianowania upraw
(sadzenia na tym samym areale różnych roślin na zmianę) oraz używania wielu środków ochrony roślin (herbicydów, pestycydów), eliminuje też dużą część pracy fizycznej
(pielenie, opryski). To wszystko sprawia, że poza kosztami początkowymi uprawa hydroponiczna jest tańsza,
a tym samym bardziej opłacalna. Gotowy produkt nie
jest ubrudzony ziemią, więc lepiej się prezentuje, dzięki
czemu łatwiej znajduje nabywców. Wszyscy znamy truskawki z upraw hydroponicznych, pojawiają się u nas
w sprzedaży poza sezonem – są wielkie, czerwone, czyściutkie. Jak z obrazka.

Wino potasowe z nutą fosforu

Uprawa hydroponiczna ma mnóstwo zalet. Wydawać się
może, że jest to idealny sposób uprawy roślin. Tylko dlaczego ta piękna truskawka nie pachnie i nie smakuje jak
ta uprawiana tradycyjną metodą, ubrudzona ziemią, zebrana z pola? Bo nie da się podrobić przyrody. Nie można zastąpić gleby pożywką w płynie, a słońca jarzeniówką.
Ekosystem to coś więcej niż zestaw azot + fosfor + potas
i szklana rurka z luminoforem. Potrafimy dostarczyć roślinom składniki odżywcze i światło, ale nie umiemy oddać
subtelności występujących w naturze. Wytrawny kiper jest
w stanie określić, na jakiego rodzaju glebie i na którym
zboczu była uprawiana winorośl, z której zrobiono wino.
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Co powiedziałby o smaku winogron pędzonych w korytku z nawozem? Skoro smak czegoś wyhodowanego hydroponicznie nie do końca odpowiada oczekiwaniom, to jakie
są wartości odżywcze takiego produktu? Badania naukowe
dowodzą, że warzywa i owoce uprawiane pod gołym niebem zawierają zazwyczaj więcej przeciwutleniaczy i witamin. Największy problem stanowi jednak nagromadzenie
substancji azotowych, pochodzących z nawozów. Dotyczy
to wszystkich sztucznie pędzonych roślin, nie tylko tych
z upraw hydroponicznych. Intensywnie zasilane rośliny pobierają nadmierne ilości związków azotowych i magazynują
je głównie w korzeniach i liściach. Roślinom taki nadmiar
nie szkodzi, ale dla człowieka ich spożywanie na dłuższą
metę może okazać się niekorzystne, niektóre związki azotowe wykazują bowiem właściwości rakotwórcze.
Na wzrost roślin mają wpływ m.in. gleba, stanowisko (słoneczne, zacienione), rośliny sąsiadujące i obfitość opadów.
Ekosystem jest niezwykle skomplikowaną machiną, w której wszystkie elementy oddziałują na siebie, bezpośrednio
lub pośrednio. Próby naruszania naturalnego procesu wzrastania wielokrotnie skończyły się porażką. Przekonali się
o tym Chińczycy na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, podczas słynnej kampanii walki z czterema plagami. Wytępiono
wtedy ogromną część populacji wróbli, które rzekomo wyjadały zboże przeznaczone do wysiewu. Ich nieobecność
w ekosystemie sprawiła, że gwałtownie wzrosła liczebność
szkodników (głównie szarańczaków), zwykle zjadanych
przez te sympatyczne szare ptaszki. Owady zniszczyły zasiewy, a to z kolei przyczyniło się do klęski głodu, w wyniku której zginęło, jak się szacuje, od 20 do 40 milionów
ludzi. Takich „eksperymentów” było na świecie niestety
znacznie więcej.

www.eperfetto.pl

Czkawka po latach

Żyjemy w niezwykłych czasach. Potrafimy przeszczepić człowiekowi twarz, polecieć w kosmos, wyhodować krowę, która ma geny meduzy. Jednocześnie tracimy kontakt z naturą,
z własnym instynktem, z tym, co pierwotne. W pogoni za zyskiem, w wiecznej drodze na skróty, tracimy zdrowy rozsądek. Jesteśmy krótkowzroczni, nie potrafimy i często nie
chcemy przewidzieć skutków, działając tym samym na własną szkodę. To, co opłacalne na początku, odbija się czkawką po latach. Jesteśmy tym, co jemy. Wbudowujemy w ciała
atomy, które pobieramy wraz z pożywieniem i powietrzem.
Nie jesteśmy pewni, jaki wpływ na zdrowie ma np. jedzenie modyfikowanych genetycznie produktów pochodzenia
zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego.
Pragniemy szybkich zysków i niskich kosztów. W tym pędzie odrywamy się od natury, tracimy z nią kontakt. Jakie
będą długofalowe efekty naszych manipulacji? Choć sytuacja wymyka sie spod kontroli, możemy dokonywać codziennie drobnych wyborów, które pozwolą nam zachować
kontakt z naturą i z samymi sobą.
Ten, kto próbował nagrzanego słońcem pomidora prosto
z krzaka, będzie wiedział, którą drogę wybrać.

Małże po marynarsku
Mniej znaczy więcej – to danie potwierdza tę regułę

w stu procentach. Oczywiście w tym przypadku chodzi o liczbę
składników. Klasyka zawsze się obroni.
Kiedyś usłyszałem maksymę:
Sztuka to umiejętność eliminowania rzeczy niepotrzebnych.
Czyli mówiąc kolokwialnie: nie kombinujmy.

Składniki
1 kg żywych małży
100 ml białego wytrawnego wina
2 szalotki drobno posiekane
2 ząbki czosnku
200 ml bulionu z warzyw
natka pietruszki (listki z kilku gałązek)
pieprz świeżo mielony
sól morska

Do rozgrzanego garnka wkładamy oczyszczone małże,
czosnek i posiekaną szalotkę.
Dobrze mieszamy, przykrywamy pokrywką,
gotujemy 1-2 minuty na mocnym ogniu.
W tym czasie małże powinny się otworzyć.
Następnie dolewamy wina,
potem bulionu i energicznie mieszamy.
Ponownie przykrywamy pokrywką i zagotowujemy.
Na koniec doprawiamy wszystko do smaku
posiekaną natką pietruszki, solą i pieprzem.
Całość należy dobrze wymieszać.
Szafran rozpuszczony w ciepłej wodzie (40 ml),
idealnie komponuje się z tą potrawą.
Danie podajemy z chrupiącą bagietką.

Życie na surowo
Anemia przy nadwadze, wrzody żołądka, zespół jelita drażliwego, guzy, powiększenie
wątroby, skrzywienia kręgosłupa, problemy z hormonami, a przede wszystkim nerwica
oraz depresja. To tylko niektóre z chorób cywilizacyjnych. Lekarze stwierdzają,
że choć są uciążliwe, to jednak można z nimi żyć. Można, ale czy trzeba?
Tekst: Alicja Zielińska, Zdjęcie: Grafvision (Fotolia.com)

Dieta, która rozprawi się z nadwagą i złym samopoczuciem, zmieni sposób postrzegania świata i ludzi oraz może
przyczynić się do mniej nerwowego reagowania na rzeczywistość. Jak zwie się ów zbawiciel ludzkości? Odpowiedź
brzmi: raw food. Wystarczy zmienić sposób odżywiania
się i gotowe. Ba, gdyby to było takie proste! Sęk w tym,
że ponoć trudne nie jest.

Surowe początki

Pod koniec XIX wieku szwajcarski lekarz dr Maximilian
Oskar Bircher-Benner, po przebytej żółtaczce, podczas której odżywiał się głównie surowymi jabłkami, rozpoczął badania na temat wpływu nieprzetworzonych warzyw i owoców
na ludzki organizm (notabene wynalazł on także musli).
W ciągu zaledwie pięciu lat (1895–1900) wykonał – głównie na sobie – setki eksperymentów porównawczych, by
potwierdzić swoją teorię. Przyjmował, że w wysokiej temperaturze „giną” wartości odżywcze zawarte w jedzeniu, zaś
białka, węglowodany oraz tłuszcze ulegają denaturalizacji,
co sprawia, że stają się szkodliwe dla organizmu ludzkiego.
Jego zdaniem degradacja pokarmów, dokonująca się podczas gotowania, jest najczęstszą przyczyną wielu chorób,
dlatego powinno się konsumować jak najwięcej surowych,
nieprzetworzonych i nierafinowanych produktów. Zakładał
także, że człowiek jest z natury roślinożercą, a spożywanie
mięsa wpływa negatywnie na jego rozwój i funkcjonowanie.
W 1900 roku, podczas spotkania Towarzystwa Lekarskiego
w Zurychu, Bircher-Benner przedstawił publicznie swoje
poglądy. Został okrzyknięty znachorem, co uniemożliwiło mu przeprowadzenie badań na większą skalę, udział
w kongresach naukowych czy publikacje artykułów w fachowej prasie. Odtąd mógł realizować swoją teorię wyłącznie na terenie swojej własnej małej kliniki położonej przy
ulicy Asylstrasse w Zurychu. W 1904 roku w tym mieście
otworzył sanatorium o nazwie Vital Force (Siła witalna).
Wprowadził tam niemal klasztorny rozkład dnia. Oprócz
restrykcyjnych zasad żywienia każdy pacjent musiał ściśle
przestrzegać godzin posiłków, ćwiczeń fizycznych, pracy
w ogrodzie oraz kłaść się spać o 21.00. Doktor Maximilian
Oskar Bircher-Benner wyznawał teorię harmonijnego współdziałania człowieka z naturą.
Dlaczego poglądy szwajcarskiego lekarza zostały odrzucone? W 1900 roku nie znano jeszcze witamin, enzymów czy
mikroelementów. Dopiero dwanaście lat później Kazimierz

Funk udowodnił istnienie witamin. Na początku XX wieku
panowało powszechne przekonanie, że największą wartość
odżywczą dla człowieka posiadają kaloryczne produkty białkowe, a zatem wszelkie mięsiwa i przygotowywane na ich
bazie wywary.
Ponadto pod koniec lat 50. XIX wieku Louis Pasteur przedstawił wyniki badań z zakresu fermentacji żywności, którą wywołują drobnoustroje. By zapobiegać temu zjawisku,
opracował metodę konserwacji jedzenia, tzw. pasteryzację. Prowadził też badania z zakresu bakteriologii. Rozwój
tej dziedziny wywołał paniczny strach przed zarazkami.
Panowało wówczas przekonanie, że tylko to, co zostało dobrze zdezynfekowane czy długo gotowane, może być zdrowe.
Odkrycie Kazimierza Funka w 1912 roku sprawiło jednak, że teoria szwajcarskiego lekarza nagle zaczęła być
coraz bardziej popularna, zaś Vital Force stała się jedną z najsłynniejszych klinik na świecie, jako że stosowała
„naturalne odżywianie”. Po śmierci założyciela sanatorium
zmieniło nazwę na Bircher-Benner Clinic, a badania kontynuowała jego córka Ruth Kunz Bircher. Tak wyglądały
początki idei raw food.
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Surowe warianty

Podstawowym założeniem raw foodu jest spożywanie surowych produktów. Istotne jest także, by pochodziły one
z upraw czy hodowli ekologicznych. Zdaniem witarian, zwolenników raw foodu, dzięki przestrzeganiu tych dwóch zasad
spożywane jedzenie zawiera maksymalną ilość składników
odżywczych, jaką poszczególne produkty mogłyby dostarczyć organizmowi. Przede wszystkim nie są one niszczone
podczas obróbki termicznej. Ponadto żywność ekologiczna
nie zawiera pestycydów oraz innych chemikaliów częstokroć stosowanych przez rolników przy zwyczajnej uprawie czy hodowli.
Zasada pierwsza brzmi: jeść surowe. Ale co? Istnieje wiele
wariantów tej diety. Można tu znaleźć frutarianizm (jego
zwolennicy jedzą wyłącznie takie części rośliny, których
zerwanie nie powoduje jej śmierci), juicearianism (spożywanie wyłącznie soków przygotowanych z surowych
warzyw i owoców) oraz sproutarianism (dieta oparta
na konsumowaniu kiełków). Natomiast z mięsnych wariantów pozostają do wyboru: the primal diet (przewiduje
jedzenie surowych tłustych mięs, podrobów, nabiału, miodu, małych ilości warzyw, owoców i kremu kokosowego),

anopsology (znana również jako dieta instynktownego jedzenia, bazująca na teorii ewolucji; zakłada, że organizm
ludzki jest genetycznie przystosowany do wchłaniania nieprzetworzonych pokarmów, które były dostępne dla naszych przodków przed milionami lat i takie też powinno
się spożywać) czy raw meat diet (zwana również jako surowa wersja diety paleolitu, określanej także mianem diety jaskiniowców; zakłada konsumowanie produktów, które
były dostępne dla naszych przodków przed rozwojem rolnictwa, czyli około 10 tysięcy lat temu; wyklucza spożycie
ziaren, roślin strączkowych, produktów mlecznych, ziemniaków i przetworzonych olejów, natomiast mięso musi
pochodzić od zwierząt karmionych na pastwiskach, a nie
żywionych paszami bazującymi na ziarnie). Jednak najpopularniejszym rodzajem tej diety wśród miłośników nieprzetworzonej żywności jest po prostu raw vegan. Zwolennicy
weganizmu w wersji surowej jedzą wyłącznie produkty pochodzenia roślinnego, rezygnując nie tylko z mięsa, lecz
także z artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
takich jak: jaja, mleko czy miód. Krótko mówiąc wariantów
raw foodu jest całkiem sporo. To jedna z niewielu diet, która przewiduje aż taką dowolność w dobieraniu jadłospisu.

100% raw food!

Wszystko surowe, ekologiczne, nieprzetworzone. Zero cukru, a co się z tym wiąże – wszelkiego rodzaju słodyczy.
Tylko czy rzeczywiście obróbka termiczna powoduje utratę wartości odżywczych produktu?
Zdaniem witarian gotowanie posiłku w temperaturze powyżej 40°C powoduje utratę enzymów naturalnych, witamin oraz składników mineralnych zawartych w pożywieniu.
Ponadto obróbka termiczna wywołuje ścinanie się białka.
Prowadzi to do zmiany wiązań chemicznych aminokwasów,
co z kolei sprawia, że stają się one odporne na hydrolazy
(enzymy, które rozbijają wiązania peptydowe). W rezultacie białko nie ulega prawidłowemu rozpadowi i wchłonięciu w jelicie cienkim, tylko zmienia się w bezużyteczne,
a czasem wręcz toksyczne związki, które zalegają w organizmie, tworząc złogi jelitowe. Oprócz narażenia ciała
na szkodliwe substancje można doprowadzić w ten sposób do niedoboru cennych aminokwasów egzogennych,
których organizm ludzki nie może samodzielnie syntetyzować. Związki te muszą być zatem dostarczane wraz
z pożywieniem. Należy do nich m.in. lizyna. Jest ona niezbędna przy budowie białek wchodzących w skład mięśni
i kości. Pełni niezwykle istotną rolę podczas intensywnego
rozwoju dziecka, ponieważ bierze udział w odnowie tkanek, tworzeniu się przeciwciał, stymulacji wzrostu oraz
wytwarzaniu hormonów i enzymów. Panuje ogólne przekonanie, że lizyna jest obecna wyłącznie w czerwonym mięsie. Jednak znajduje się ona także w jajach, przetworach
mlecznych, a przede wszystkim w roślinach strączkowych
(fasola, groch, soja, soczewica), produktach z pełnego ziarna zbóż (niepoddanych obróbce termicznej), dyni, brukselce, włoskiej kapuście, grzybach, szparagach, kalafiorze,

ziemniakach, szpinaku oraz we wszystkich innych zielonych warzywach liściastych. To tylko jeden z wielu aminokwasów egzogennych, o których warto pamiętać. Pozostałe
związki tego rodzaju to: fenyloalanina, izoleucyna, leucyna, metionina, treonina, tryptofan i walina. Dodatkowo
„względnie egzogenne” są: arginina, histydyna i tyrozyna.
Co prawda organizm ludzki jest w stanie samodzielnie je
syntetyzować, jednak przeważnie dokonuje tego w niewystarczającej ilości, dlatego też warto przyjmować je wraz
z pożywieniem.
Wielu dietetyków stwierdza, że witarianie odmalowali przejaskrawiony obraz obróbki termicznej. Surowe pokarmy
posiadają zdecydowanie więcej witamin niż gotowane, jednak nie oznacza to, że podgrzanie pozbawia produkt niemal wszystkich wartości odżywczych. Każda witamina
jest innym związkiem chemicznym oraz posiada odmienną wrażliwość na temperaturę i światło. Podobnie sytuacja
wygląda z mikroelementami i enzymami. Nie można zatem
uogólniać, że wszystko ulega zniszczeniu. Najlepiej operować konkretnymi przykładami. I tak w przypadku nierozdrobnionych, gotowanych ze skórką warzyw powstają
najwyższe ubytki kwasu askorbinowego i pantotenowego
wynoszące 30%, tiamina rozkłada się w 20%, ryboflawina i niacyna w 10%. Karoteny w tych warunkach zostają
całkowicie zachowane. Znaczne straty składników mineralnych i witamin rozpuszczalnych w wodzie mają miejsce przy parzeniu i odciskaniu użytej wody (np. kapusty).
W tym układzie kwas askorbinowy może być utracony w 7080%, witaminy grupy B średnio w 3%. Podobnie wypłukują
się składniki mineralne. Rozdrabnianie, tak jak obieranie
ze skórki, powoduje większe wypłukiwanie się składników
odżywczych podczas obróbki termicznej.
Drugi argument, mówiący, że podczas gotowania dochodzi do denaturacji białek, węglowodanów oraz tłuszczy, co
w efekcie daje produkt szkodliwy dla zdrowia, też nie jest
do końca prawdziwy. Na przykładzie mięsa wygląda to
następująco: Osiągnięcie temperatury wody w granicach
60-70°C powoduje ścięcie białka na powierzchni mięsa.
Denaturują się również białka już rozpuszczone w wywarze, dając tzw. szumowiny. Część białek ulega hydrolizie.
Gotowanie mięsa w kawałkach ok. 50-gramowych daje
około 50% strat potasu, sodu, fosforu, 45% magnezu, zaś
wapnia – 25%. Produkt końcowy jest znacząco uboższy
w składniki odżywcze od surowego odpowiednika, jednak
nie jest bezwartościowy. W przypadku mleka: ogrzanie go
do 60°C przez 30 minut obniża rozpuszczalność związków
wapniowych i fosforanowych o 1%. Ogrzanie do temperatury 82°C w tym samym czasie zmniejsza rozpuszczalność o 10%. Przy pasteryzacji kwas askorbinowy rozkłada
się w bardzo dużym stopniu. Praktycznie biorąc mleko
pasteryzowane nie zawiera go w ogóle. Poziom strat jest
przede wszystkim zależny od wysokości temperatury oraz
czasu gotowania.
Radykalni witarianie wyznają zasadę 100% raw food, mniej
skrajni 70-80%. Jedni i drudzy żyją w zdrowiu i pogodzie
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ducha. Często ci ostatni przejawiają więcej optymizmu.
Może dlatego, że są wobec siebie mniej surowi…

Wczoraj fast food, dzisiaj raw food?

Wędrówkę ku diecie raw food trzeba rozpocząć od uświadomienia sobie kilku kluczowych prawd na temat jedzenia.
Przede wszystkim należy pamiętać, że pierwsze nawyki żywieniowe przekazują nam rodzice. Jak twierdzi Krajowy
Konsultant w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. med. Anna
Dobrzańska, to właśnie przez pierwsze trzy lata życia „programujemy” organizm metabolicznie. Oczywiście nawyki można zmienić, jednak często jest to niezwykle trudne.
Dlaczego?
Wrażenie, co jest smaczne, a co nie, wynika z kilku czynników. Pierwszy z nich to łączenie odczuć smakowych
z emocjami, które towarzyszą konsumpcji. Słodycze stanowią przeważnie nagrodę, więc kojarzone są z radością,
czymś przyjemnym i upragnionym, natomiast owsianka
w postaci nieestetycznej paćki, często wmuszana na siłę,
kojarzy się z niechęcią czy złością. Im silniejsze uczucie,
tym trwalszy efekt. Reklamy przecież skupiają się głównie na „sprzedawaniu” nam emocji! Drugi czynnik stanowi obronna reakcja organizmu przed zepsutymi i trującymi
pokarmami. Niestety przemysł spożywczy genialnie potrafi oszukać zmysły i mózg używając sztucznych aromatów,
barwników oraz polepszaczy smaku. Trzecia rzecz to powtarzalność. Im częściej coś jemy, tym bardziej się do tego
przyzwyczajamy. Podświadomie człowiek nie lubi zmian,
bo wiążą się z przeorganizowaniem danych w pamięci długotrwałej, czego mózg po prostu nie znosi. Informacje są
połączone z emocjami, zatem gdy chcemy dokonać dużej
zmiany, czyli pozbyć się jakiegoś nawyku, początkowo natrafiamy na opór. Kolejny czynnik, w innym znaczeniu psychologiczny, to „zajadanie emocji”. Nie chodzi wyłącznie
o „czekoladę najlepszą na chandrę”, ale także tort z bitą
śmietaną z okazji urodzin, napój energetyczny przed egzaminem na uczelni, frytki pomiędzy wykładami, a piwo po
nich. Nadajemy żywności wartość emocjonalną, zatem aby
zmienić nawyki, przede wszystkim trzeba uświadomić sobie, kiedy i dlaczego sięgamy po dany produkt. Jakie uczucia są z tym związane? Jakich emocji spodziewamy się po
zjedzeniu konkretnego artykułu spożywczego? Ważna jest
obserwacja, znalezienie źródła problemu emocjonalnego,
rozwiązanie go, zmiana hierarchii wartości, a także holistyczne podejście do organizmu oraz jego potrzeb, zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych.
Dopiero po przebyciu tej długiej drogi można rzeczywiście
zmienić nawyki żywieniowe, jednak nie dzieje się to z dnia
na dzień. Przechodzenie na raw food to proces, który zależnie od organizmu trwa od kilku tygodni nawet do paru lat.
Skuteczność diety w połowie zależy od samopoczucia. Stres
jest silnie kwasotwórczy. Nawet 100% raw food nie poprawi
kondycji organizmu, jeśli napięcie związane z wprowadzaniem nowych nawyków żywieniowych (lub inną dziedziną
życia) będzie zatruwało organizm – pisze na swoim blogu
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Monika Trawińska. Kolejna kwestia dotyczy oczyszczania
organizmu z zalegających toksyn. Rozpoczyna się ono zaraz po wprowadzeniu surowych pokarmów do codziennego
jadłospisu. W tym czasie można odczuwać lekki dyskomfort. Silne objawy są oznaką zbyt szybkiego wprowadzania
dużych ilości takich produktów do diety. Wynika to z obciążenia nerek i jelita grubego, które nie dają sobie rady
z wydalaniem nadmiaru szkodliwych substancji. Wtedy następuje ponowne ich wchłaniane, co nadwyręża dodatkowo
układ krwionośny i odpornościowy. W rezultacie kończy
się to złym samopoczuciem i ogólnym osłabieniem organizmu, przez co staje się on bardziej podatny na wirusy
i bakterie, a to z kolei skutkuje grypami, infekcjami etc.
Przed przejściem na tę dietę warto zrobić komplet badań
lekarskich. Pomogą one określić stan zdrowia oraz ustalić indywidualne zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze. Wskazane jest powtarzanie takich badań
co kilka miesięcy. Dzięki temu można monitorować stan
zdrowia, a także przystosować jadłospis do bieżącego zapotrzebowania organizmu na konkretne witaminy czy makro i mikroelementy. Ponadto świadomość rezultatów diety
jest niezwykle motywująca.

Wszyscy chcą być raw, chcę i ja!

Na zakończenie krótko o zaletach tej dosyć specyficznej diety. Przed przejściem na raw food Monika Trawińska miała
liczne dolegliwości – wykazane w serii badań. Okazało się,
że mam anemię, niedoczynność tarczycy z podejrzeniem
choroby Hashimoto, zespół jelita drażliwego, skrzywienie
kręgosłupa (mogące zaowocować w przyszłości migrenami i niedowładem prawej ręki), 24 mm niezłośliwego guza,
którego nie da się wyleczyć farmakologicznie, a operacja
wiąże się z dużym ryzykiem krwotoku. Zalecenie – czekać i obserwować. Po przejściu na raw food: po 9 miesiącach od czasu pierwszej diagnozy powtórzyłam badania.
Organizm się ustabilizował. Mam bardzo dobre wyniki krwi,
po zespole jelita drażliwego nie ma nawet śladu, poprawił
się stan kręgosłupa, ustąpiły zapalenia, a guz się pomału
zmniejsza. Waga wróciła do normy (z rozmiaru 42 do 36).
Mam świetne samopoczucie i dużo energii. Odzyskałam
radość. Każdego dnia jest coraz lepiej.
Takich opinii jest wiele. Nie na darmo klinika doktora
Maximiliana Oskara Bircher-Bennera została uznana za
jedną z najlepszych na świecie, lecząc z powodzeniem tych,
u których tradycyjna, farmakologiczna kuracja nie przynosiła rezultatów.

Źródła:
www.eioba.pl; www.foodenquirer.com; www.rawpaleodiet.com;
www.vueweekly.com; www.solgar.pl; www.zasadyzywienia.pl;
www.e-dietetyka.pl; www.rawolucja.pl;
Douglas Graham The 80/10/10 Diet, FoodnSort Press, 2006.
Żywienie dzieci zdrowych i chorych, pod redakcją
prof. dr. med. Bolesława Górnickiego, PZWL, Warszawa.

8000000 kwiatów

Do wytworzenia jednego kilograma miodu, pszczoły zbierają nektar średnio z 8 milionów kwiatów.
Jedna pszczoła, przez całe swoje życie, gromadzi ilość nektaru pozwalającą wytworzyć jeden gram miodu.
Tysiąc pszczół musi pracować przez całe życie, aby powstał jeden kilogram miodu.

Pyłek pszczeli

Wytwarzają go pszczoły, mieszając pyłek kwiatowy z niewielką ilością miodu, śliny i nektaru
kwiatowego. Na tylnych odnóżach, w specjalnie przystosowanych do tego celu kieszonkach,
formują niewielkie kulki, które od tej pory nazywamy właśnie pyłkiem pszczelim. Tak przygotowany ładunek trafia do ula, gdzie jest magazynowany, aby w okresie mniejszej obfitości
pszczołom nie zabrakło pokarmu. Pyłek pszczeli uważany jest za jedną z najbardziej odżywczych substancji jakie istnieją. Uwaga! Miód powstaje z nektaru kwiatowego – nie z pyłku.

Mleczko

W ulu służy głównie jako ekskluzywny pokarm dla wybranych. Zaszczyt ten spotyka młode pszczoły (do 3. dnia życia) i królową po kres jej dni. Być może to dzięki jego właściwościom królowa żyje średnio 40 razy dłużej niż biedna zwykła zapracowana pszczółka. Warto
pomyśleć o tym, komponując eliksir młodości. Ten niesamowity miks przeróżnych substancji uważany jest za najbardziej dobroczynny produkt pszczelej rodziny. Mleczko pszczele zawiera wiele witamin (B, C, D, E), aminokwasy, białka, wapń, żelazo, fosfor, krzem. Około
2/3 jego składu to woda.

Miód

Powstaje z nektaru kwiatowego lub spadzi. Jedna pszczoła, w ciągu swojego około miesięcznego życia, podczas którego 15 dni cięzko pracuje, wytwarza jeden gram miodu i aby tego
dokonać, odwiedza około 7 tysięcy kwiatów, przelatując przy tym średnio 300 kilometrów.
Jeśli uświadomić sobie, że 80% wszystkich roślin wykorzystywanych przez człowieka, zapylają właśnie pszczoły, i że to jedyne owady, które produkują pożywienie dla człowieka, nie można ich nie szanować. Oblizujcie dokładnie łyżeczkę po miodzie.

Wosk

Jest podstawowym budulcem plastrów w ulu. Pszczoły robotnice wytwarzają go z miodu i pyłku kwiatowego, które wcześniej zjadają. Aby wytworzyć 1 kg wosku, pszczoły zjeść muszą
około 4 kg miodu. Jak wszystko, co dają nam pszczoły, także i wosk ma szerokie zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń: chorób skóry, kataru siennego, reumatyzmu, przyspiesza gojenie. Jest także składnikiem kosmetyków: głównie kremów, maści i pomadek.

Propolis

Aseptyczne właściwości czynią go barierą niemal niemożliwą do przebycia dla wszelkich drobnoustrojów. Pszczoły pokrywają nim większość gniazda blokując w ten sposób dostęp bakteriom, wirusom, grzybom i pierwotniakom. Powstaje dzięki separacji niektórych substancji
z żywic pączków drzew, które w ten sposób chronią swoje kwiaty i młode pędy. Propolis ułatwia leczenie stanów zapalnych, likwiduje infekcje, reguluje ciśnienie i poziom wydzielania żółci,
pomaga oczyszczać wątrobę, leczy wrzody żołądka, poprawia ogólną odporność organizmu.

Zdjęcia: Mleczko - Eskymaks, Plaster - Margo555, Wosk, Propolis i Pyłek pszczeli - Dmitriy Syechin (Fotolia.com)
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