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Szkoda czasu na pośpiech

Magazyn ludzi świadomych

Gra w zielone
Historia ogrodów
Ucieczka z ludzkiego zoo
Uważaj czemu nadajesz znaczenie
Tragedia jest najśmieszniejsza

Tak, to już dziesiąty numer {slow}!
Przygoda z magazynem rozpoczęła się parę lat temu, wciąż
trwa i końca nie widać. W tym czasie nawiązaliśmy współpracę z setkami autorów, grafików, fotografików i ilustratorów.
Zgromadziliśmy dziesiątki tysięcy fanów na naszym fanpage’u.
I nabraliśmy ochoty na więcej. Dużo więcej: album The Best
Polish Illustrators – nasza idée ﬁxe – już niedługo pojawi
się znów w kolejnych odsłonach. W ilu łącznie? Oczywiście:
w dziesięciu.
Dziesiąty numer to również okazja do małego bilansu. Wnioski?
Znalezienie niszy dla magazynu ludzi świadomych nie jest
tak proste, jak wydawać by się mogło. A jednak – miłośników
{slow} nie ubywa. Podobnie przybywa pasjonatów polskich
ilustratorów prezentowanych w TBPI, co cieszy tak samo
mocno. Nieustannie dajecie nam motywację do dalszych
działań – dziękujemy!
Dziś w Wasze ręce trafia limonkowy {slow}, z ogrodami w roli
leitmotivu. Za oknem już jesień, a jesienią w ogrodach jest
szczególnie. Można zebrać owoc wcześniejszej pracy, można
też zacząć przygotowania do zimy. Mamy nadzieję, że tym
sposobem, zmęczeni mijającym czasem, zwolnicie, zaczerpniecie trochę świeżego powietrza i odpoczniecie z dobrą
lekturą w ręku. A je s t co czytać. Choćby ob s zerny cykl
Grzegorza J. Budnika poświęcony historii ogrodów w Europie
i na świecie. Wpadnijcie z wizytą do Central Parku w tekście
Adama Karasiewicza, odczytajcie na nowo „Ogród rozkoszy
ziems kich” Hieronima Bo s cha z Magdaleną Ujmą, podpatrujcie wraz z Adamem Zemełką przesiadującego w swoim gaju
Epikura. W dziale Appétit królować zaś będą drzewa owocowe
i cydr. Będziecie też mieć okazję przyjrzeć się życiu Fridy Khalo,
obyczajom polskich działkowców czy sztuce tatuażu. I wiele,
wiele więcej. Bierzcie do woli. W tym ogrodzie nie ma zakazanych owoców.
Przez kilka poprzednich lat miałem okazję ucze s tniczyć
w tworzeniu tego wyjątkowego magazynu. Limonkowe {slow}
zamyka pewien rozdział i otwiera nowy. Jaki? To się okaże.
Jestem pewien, że pomożecie go nam napisać. Tak jak czyniliście to do tej pory.
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Dziękujemy!

Zapraszam do lektury.

Szkoda czasu na pośpiech.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu i wydaniu tego oraz poprzednich numerów {slow}.
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Gra w zielone
Poeci i ekolodzy, malarze i działkowcy, architekci i kompozytorzy, wreszcie
filozofowie, kucharze i miejscy aktywiści. Gra w zielone toczy się od powstania świata.
Gra sprzeczności między naturą i kulturą. Czy wiecie, że ludzie to jedyni osobnicy
zakładający ogrody, a podobnej aktywności nie znaleziono u żadnych innych gatunków?
To im, ogrodom, poświęcamy cały numer, mając nadzieję, że podejmiecie grę w zielone,
tę prawdziwą, zakorzenioną gdzieś w ziemi, i tę traktowaną zupełnie metaforycznie.
Tekst: Aleksandra Czapla-Oslislo, Ilustracja: AKG Images /East News

Uprawianie myśli

Dobrze zacząć od definicji, ale co, jeśli jej nie ma? Weźcie
dowolną książkę poświęconą ogrodom i każda będzie
tłumaczyć je na swój odmienny sposób. Z drugiej strony,
mimo twierdzeń badaczy, że odmian ogrodów jest tak wiele
i nie ma możliwości mówienia o jednej definicji, to jednak
nigdy nie ma wątpliwości, o czym mówimy, myśląc o ogrodzie. I wie to doskonale pięcioletnie dziecko, wie to sprzedawca hot-dogów i wie to prezydent dowolnego kraju.
Najszerszym pojęciem będzie chyba myśl brytyjskiego
filozofa i profesora Malcolma Budda, że ogród jest naturą
poddaną działaniom człowieka. Ale kto tu się komu poddaje? Czy to demokratyczny dialog człowieka z naturą?
Ludzka dominacja? A może podporządkowanie pierwotnej
i zwierzęcej naturze? I ten nieustający paradoks: ogrodnik
próbuje przecież narzucić naturze swoje zdanie, kształtując
ogród, a ten w odwecie nie dość, że ciągle mu się wyrywa
spod jarzma, to jeszcze umiera na jego oczach i odradza się
na nowo. Kolejne wątpliwości budzą punkty graniczne
w definicji, czyli na przykład pytanie, gdzie kończy się to,
co nazywamy ogrodem? z od krajobrazu odróżnia nie istota,
a jedynie rozmiar – przypomina Mateusz Salwa, cytując fragment osiemnastowiecznego tekstu H.Walpole’ego o angielskim
architekcie krajobrazu, który przeskoczył ogrodzenie i zobaczył, że cała natura to ogród. I tak oto trafimy do początku:
wiemy, że nic nie wiemy, choć pozornie wszystko jasne.
Jedno pozostaje jednak pewne, w ostatnim dwudziestoleciu
odradza się badanie ogrodów od poziomu estetyki i filozofii
do ekologii. Człowiek XXI wieku na nowo odkrył i docenił
ogród jako bezpowrotnie znikające dziedzictwo kulturowe,
a przydomowe ogródki jako istotny składnik współczesności, wreszcie wartości estetyczne natury w dobie kryzysu
ekologicznego – jak pisze wspomniany wcześniej Mateusza
Salwa, autor książki „Estetyka ogrodu”.

Dzikość kontra porządek

W jednym z moich ulubionych filmów „Król tańczy” (reż.
Gérard Corbiau, 2000 r.) w 21. minucie bohater Ludwik
XIV brnie ze swoją królewską świtą przez bagniste tereny
porośnięte trawą i wydaje rozkaz: „Musimy okiełznać
naturę! Chcę mieć tu ogród niczym z bajki, wyobrażam

tu sobie kwiaty, fontanny, stawy, pagórki i las”. Do tej
śmiałej wizji dodaje po chwili roślinny labirynt, teatr
wśród zielni, dla którego Molier ma pisać sztuki, i kanały
wodne z pływającymi łodziami. I tak podmokły i płaski
teren wokół pałacu w Wersalu staje się jednym z najsłynniejszych na świecie ogrodów, gdzie twórcą założeń parkowych był André Le Nôtre. W innym filmie, do którego
mam słabość, kultowej „Dumie i uprzedzeniu” z 2005 roku,
główna bohaterka panna Elżbieta Bennet jedzie oglądać
Pemberley, dom rodzinny pana Darcy’ego. Kto nie widział
filmu, powinien to zrobić chociażby raz dla sceny, w której oczom aktorki Keiry Nightley ukazuje się posiadłość
z ogrodem, a z oszołomienia brak jej słów. Zdjęcia kręcono w Chatsworth House, największym prywatnym domu
wiejskim w Anglii (siedziba księcia i księżnej Devonshire).
Przypomnę jeszcze dla porządku legendarną scenę w starszej, serialowej wersji „Dumy i uprzedzenia”, gdzie Colin
Firth pływa w jednym z jezior, otoczonym ogrodem
i lasami swojej posiadłości. Dlaczego przywołuję te dwa
filmy? Bo europejskie myślenie o ogrodzie zdominowali
rywalizujący wciąż ze sobą Francuzi i Brytyjczycy, i jak
nietrudno się domyślić, koncepcje te są skrajnie odmienne.
Modelem ogrodu francuskiego na zawsze pozostanie Wersal
– uznany za szczyt baroku absolutystycznej Francji. Króluje
tu potęga geometrii, a symetria jest Bogiem. Rośliny są
równo przystrzyżone i specjalnie formowane. Ogród pełen
jest alejek, fontann i labiryntów z żywopłotów. Porządek
ustępuje dzikości, o której dla odmiany marzą wyspiarze.
Ogrody angielskie są tak formowane, by sprawiały wrażenie nietkniętych przez człowieka. To tu drzewa rosną
swobodnie i porasta je bluszcz oraz mech, strumień nigdy
nie będzie miał regularnych kształtów, a nadrzędną regułą jest asymetria i swoboda. Angielski ogród ma mieć
w sobie coś niepokojącego, ale i malowniczego oraz romantycznego. Jedna i druga koncepcja wymaga od ogrodnika
mnóstwa zaangażowania i pracy, pozostaje tylko wybór,
która idea jest bliższa naturze danego człowieka, zgodnie
z zasadą pokaż mi swój ogród, a powiem ci, kim jesteś.
Niezdecydowanym pozostaje fikcyjny filmowy Las Fangorn,
znany z „Władcy pierścieni”, którego żaden człowiek, elf
czy czarodziej nie jest w stanie okiełznać.
Akwarela pod tytułem The great piece of lawn, Powstała w 1503 roku, namalowana przez Albrechta Dürera (1471-1528).
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Miejscy ogrodnicy

Poza własnym poletkiem należy odnotować cały szereg
działań, kiedy to ogród, czy szerzej tzw. teren zielony, jest
częścią procesu urbanizacji. Natura wpisana zostaje celowo
w miasto, łączona z betonem, stalą, a nad jej kształtem pracują architekci, architekci krajobrazu, urbaniści i ostatecznie sami mieszkańcy. Myślenie o ogrodzie może być wtedy
częścią procesu edukacyjnego, jak było to w przypadku
koncepcji tzw. „ogrodów jordanowskich” w dwudziestoleciu międzywojennym. Rozwój miasta i napływ ludności
sprawiły, że należało otwierać́ nowe przedszkola i szkoły.
Budowaniu odpowiednich przestrzeni dla dzieci i młodzieży patronowało Warszawskie Centralne Towarzystwo
Ogrodów Jordanowskich. Modne były wówczas reformy
pedagogiczne łączące edukację z rozwojem fizycznym i spędzaniem czasu wolnego na powietrzu. I tak moderniści projektowali szkoły z ogrodami wyposażonymi nie tylko w bujną
roślinność, ale i w boiska, baseny czy solaria do „kąpieli”
powietrzno-słonecznych.

Tam, gdzie brakowało wolnych działek, modne stały się
ogrody wertykalne, pnące się nieskrępowanie w górę.
Furorę robią też od lat ogrody na miejskich dachach,
żeby wspomnieć tylko o tym kultowym, nowojorskim
na ostatnim piętrze Metropolitan Museum of Art, który
pokochali nie tylko turyści, ale głównie rdzenni mieszkańcy miasta. Jednym z najgłośniejszych ogrodów ostatnich czasów jest bez wątpienia ten zaprojektowany przez
Dominique’a Perraulta. Francuski architekt wywołał jednocześnie zachwyt i skandal, kiedy skończył w 1996 roku
pracę nad budynkiem Francuskiej Biblioteki Narodowej
w Paryżu. Pomiędzy czterema wieżami wysokimi na 79 m,
które stanowią narożniki, rozciąga się dziedziniec o powierzchni ponad 10 000 metrów kwadratowych, z czego
trzy czwarte zostało przeznaczone na ogród-las, a jedna
czwarta na trawnik. Trzy podstawowe materiały: beton,
metal i szło Perrault połączył kontrowersyjnie z naturą.
Projekt ogrodu-lasu paryskiej biblioteki to osobliwe zjawisko, któremu, jak przyznają niektórzy, bliżej do spektaklu.
Oto zza szyby przyglądamy się temu, co dzieje się w środku
w związku ze zmianą pór dnia i roku. Wielu w tej sytuacji
ma wątpliwości etyczne – podkreślając, że tak zaprojektowana natura nigdy nie uwolni się ze szklanej klatki, jaką
przygotował dla niej architekt, a dodatkowo ptaki rozbijają się o transparentne odgradzające tafle szkła.
Zjawiskiem, które nie budzi kontrowersji, są najróżniejsze
akcje miejskich ogrodników – od partyzantki sadzenia rośli
przez popularne od lat wspólne ogrody, gdzie mieszkańcy
w centrach miast kolektywnie i charytatywnie uprawiają
na przykład warzywa i zioła, czy choćby hodują pszczoły
(ruch urban gardening). Zaś socjologowie i antropolodzy
wracają coraz częściej do naszych kultowych ogródków
działkowych i wytworzonej wokół subkultury, która przeszła metamorfozę wraz z przemianą ustrojową.
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Ogród w menu

Uprawianie ziemi stało się na nowo modne. I nie ma znaczenia, czy przycinamy równo trawnik, czy tylko hodujemy na własny użytek kiełki na parapecie. Za część tego
globalnego trendu odpowiadają szefowie kuchni, którzy
nawrócili się na sezonowość i na własne ogrody, w których
samodzielnie uprawiają warzywa i zioła. Roślinożercy
wrócili do łask i to w wielkim stylu. W Polsce wystarczy
wspomnieć o przewrocie, jaki w kulinariach zaproponował
Łukasz Łuczaj. Polski botanik odnosi nie tylko międzynarodowe sukcesy akademickie, ale przede wszystkim jest znany
jako propagator jedzenia dzikich roślin. W jego książkach
i programach telewizyjnych znajdziecie przepisy na dania
z tego, co kwitnie i rośnie w waszych ogrodach, na pobliskich łąkach osiedlowych i w lasach. Kto ma na półce
jego „Dziką kuchnię”, ten wie, jak przyrządzić liście babki
smażone w cieście, jajecznicę z wrotyczem, czy jak zrobić
wino brzozowe. W najważniejszym dla kucharzy serialu
(dwa sezony) zrobionym przez amerykański kanał Netflix
(nie mylić z popularnym „Hause of card” tej samej stacji,
który kucharze oglądają tylko dla kilku scen z żeberkami)
prawie w każdym odcinku „Chef’s Table” najsłynniejsi szefowie kuchni mówią o jadalnych kwiatach czy odkrytych
na nowo ziołach. W następstwie, ogrody zwykłych śmiertelników zazieleniły się od jarmużu, w ziemi rośnie bulwiasty
topinambur, a bratki i nasturcje trafiają do sałatek.
Tylko co, jeśli nie mamy możliwości uprawiania ogrodu lub
talentu do tego? Pozostają nam modne tak ostatnio lasy
w miniaturze – kompozycje roślinne zamknięte w słojach.
To wbrew pozorom propozycja dla amatorów. Mikrolas
wytwarza całkowicie samowystarczalny ekosystem, w którym
docierające z zewnątrz światło dostarcza roślinom energii
niezbędnej do rozwoju i produkcji substancji odżywczych.
W środku naczynia życie toczy się swoim rytmem i nie wymaga prawie żadnej ingerencji człowieka, poza zraszaniem
od czasu do czasu wodą. Jeżeli i z taką formą ogrodu był ktoś
na bakier, pozostaje mu cała sfera kultury, w której motyw
dzikich i rajskich ogrodów inspirował artystów od zawsze.

I dokąd uciec w za ciasnym bucie?

Jednego z najtrafniejszych manifestów o ogrodach nie napisał ani filozof, ani akademik, tylko poeta i... tekściarz. To on
kazał nam pamiętać o ogrodach na zawsze. Janusz Kofta.
Z sentymentem można wracać do czerwcowego wieczoru
w Opolu 1977 roku, kiedy to podczas festiwalu Janusz Kofta,
Marek Grechuta, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka
i cała Polska nucili „Pamiętajcie o ogrodach/Przecież
stamtąd przyszliście/W żar epoki użyczą wam chłodu/
Tylko drzewa, tylko liście”. I choć wydarzeniem i wielkim
zaskoczeniem dla recenzentów i widzów tego festiwalu
było wykonanie przez Jerzego Stuhra utworu „Śpiewać
każdy może” – także autorstwa Jonasza Kofty – to piosenka
o ogrodach nie poszła w zapomnienie. W jednej z ostatnich
zwrotek Kofta pyta: „I dokąd uciec / W za ciasnym bucie
/ Gdy twardy bruk?” – bo już wtedy nie mógł wybaczyć

ludziom betonu i bruku, który zastąpił nam wycinane
drzewa i zieloną trawę. Paradoksalnie słowo ucieczka
stało się symbolem ludzkiego powrotu do natury. Czasem
ucieczka przed spojrzeniami innych. Któż bowiem nie pamięta jednego z najsłynniejszych wierszy Leśmiana i pytania
o to, czym jest słynny „chruśniak”, o którym potem śpiewał
Marek Grechuta w duecie z Krystyną Jandą? Słynny erotyk
to bez wątpienia jeden z najbardziej zmysłowych opisów
przyrody w polskiej literaturze, sławiący ogród lub łąkę
z zaroślami krzewów owocujących malin. Ale o ogrodach
można i bez słów – to temat, którego nie unikali kompozytorzy. Wyzwaniem dla pianistów są np. „Ogrody w deszczu”
(„Jardins sous la pluie”) Claude’a Debussy’ego – impresjonistyczny utwór, który w zaledwie cztery minuty nabiera
tempa w rytm nadciągającej ulewy. Inną znaną kompozycją jest dzieło Arnolda Schönberga, op. 15., odnoszące się
do piętnastu wierszy z „Księgi wiszących ogrodów” Stefana
Georgego (15 Gedichte aus „Das Buch der hängenden
Gärten”). Ten muzyczny modernista wykorzystał miłosne
wiersze i metaforę ogrodu do własnej opowieści o porządku
i chaosie w muzyce.

Sztukmistrzowie

Autor najsłynniejszych słoneczników, zerwanych we francuskim ogrodzie i wstawionych w ceramiczny dzban, malował
je wprost z natury. Kto pojedzie latem do Arles, miasteczka
w Prowansji, może zobaczyć to, co oglądał Vincent van
Gogh: złocące się pola kwiatów, które swoimi płótnami
rozsławił następnie na cały świat po wsze czasy. Ale paradoks z kart historii sztuki polega na tym, że najsłynniejsze
płótna z motywem ogrodu powstały w wyobraźni kogoś,
kto nigdy na oczy nie widział tego, co właśnie namalował.
Julien Rousseau, nazwany Celnikiem, choć żył w czasie, gdy
w towarzystwie artystów Montparnasse’u bywali Picasso,
Chagall, Mondrian czy Modigliani, był samoukiem i malarzem amatorem. Paryżanin całe życie przepracował
w departamencie akcyzy jednego urzędów, a na poważnie
malarstwem zajął się dopiero na emeryturze. Zagadką pozostanie, dlaczego motyw dzikich ogrodów i rajskich dżungli
pełnych kwiatów, drzew i zwierząt stały się jego ulubionym
tematem. Miał genialne wyczucie barwy, a jego odcieniom
zielni na płótnach oraz groźnym tygrysom można przyglądać się godzinami. Tak oto człowiek, który nigdy nie wyjechał za miasto i spacerował tylko po paryskich ogrodach
i zoo, stał się naczelnym „ogrodnikiem” sztuki. Dwa jego
obrazy sam Picasso miał do końca życia w swojej kolekcji,
a na wystawy prac artysty ustawiają się kolejki – wiem,
co piszę, bo sama minionego roku stałam w takiej w Pradze.
Dziś ogrody Rousseau wiszą m.in. w Museum of Modern
Art w Nowym Jorku czy w Ermitażu w Sankt Petersburgu.
W Polsce mistrzem od ogrodu okazał się Józef Mehoffer,
ale na próżno szukać realizmu w jego słynnej pracy z 1903
roku. Choć wiemy, że sportretował w niej żonę, synka i jego
opiekunkę podczas spaceru, to na pierwszym planie harmonię kompozycji burzy gigantyczna, kolorowa, baśniowa

ważka w odcieniach złota. Olej na płótnie pt. „Dziwny
ogród” o powierzchni ponad czterech metrów kwadratowych można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Komu mało, może w tym samym miejscu przyglądać się
np. „Dziewczynie z koszem jarzyn w ogrodzie” autorstwa
Olgi Boznańskiej. To znana portrecistka z końca XIX wieku,
najsłynniejsza polska malarka, która odniosła międzynarodowy sukces w świecie sztuki, zarezerwowanej wówczas
głównie dla mężczyzn.

Pamiętajcie o ogrodach,
przecież stamtąd przyszliście

Niezależnie od formy, w koncepcję ogrodu od zawsze zakorzenione jest myślenie o partnerstwie człowieka z naturą.
Dodatkowo ogrody były, są i będą procesami, a nie wytworami. Który inny element kultury jest tak zmienny?
W ogród wpisana jest ciągła transformacja, walka, uległość,
ale i niekończący się dialog. Człowiek wobec ogrodu, czy
to w skali makro czy mikro, to najczęściej stan doświadczania wieloma zmysłami, to wejście w przestrzeń zapachów,
aromatów, dźwięków, szumów. I może właśnie dlatego kuszą
nas dziś tak bardzo, szczególnie gdy większość z nas żyje
niestety w wybrukowanych światach.
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OGRODY NAD ZATOKĄ (GARDENS BY THE BAY), SINGAPUR. TO PROJEKT TWORZONY PRZEZ ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN. W GRUPIE
EKSPERTÓW, KTÓRZY JE ZAPROJEKTOWALI ZNALEŹLI SIĘ M.IN. ARCHITEKCI, INŻYNIEROWIE PRZESTRZENI, OGRODNICY, SPECJALIŚCI OD UPRAWY
DRZEW I DARNI. WIDOCZNE NA ZDJĘCIU SUPERDRZEWA TO W ISTOCIE ZŁOŻONE, SZCZEGÓŁOWO ZAARANŻOWANE KONSTRUKCJE, ROZCIĄGAJĄCE SIĘ
NA WYSOKOŚCI 25-50 M. ZADASZENIA, KTÓRE ZA DNIA CHRONIĄ OD SŁOŃCA, W NOCY STANOWIĄ DODATKOWĄ ATRAKCJĘ DZIĘKI ILUMINACJI ŚWIETLNEJ.
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Zdjęcie: Value Stock Images/East News

Na manowcach Edenu
Od czystych źródeł Edenu, z których wodę pijać miały jednorożce, po dzikie
aleje berlińskiego Tiergarten: ogrody mają moc poruszania wyobraźni. Zebranie
wybranych roślin w wyznaczonym miejscu niesie w sobie wewnętrzne napięcie:
to natura ujęta w ramy ścieżek, przycięta w szpalery, nadal trochę dzika, ale jednak
już okiełznana, oswojona do rozmiaru, który przynosi piękno i równowagę.
Tekst: Agata Morka, Zdjęcia: wielu autorów – opisy pod zdjęciami

Ludzie i ogrody, jeśli wierzyć w opowieść o Edenie, nie tworzą zgranej pary. Z tego rajskiego zostali bezpowrotnie wygnani, tracąc przy tym niewinność, a zyskując nieznającą
ukojenia tęsknotę za miejscem idealnym, spokojnym i pięknym. Czy to ogród rajski, czy też działkowy, jest on miejscem
swoistej enklawy, niczym mikrokosmos rządzący się własnymi
prawami. Nosi zamkniętą w sobie cudowność, nic w tym
zatem dziwnego, że aż dwa projekty ogrodów znalazły się
w rankingu cudów świata: jeden w oficjalnej selekcji siedmiu dokonanej dawno temu przez Herodota, drugi nieco
samozwańczo dodany został do niej niedawno jako ósmy.

Ósmy cud świata?

EDEN PROJECT,
OGRÓD BOTANICZNY ZLOKALIZOWANY W WIELKIEJ BRYTANII, W HRABSTWIE KORNWALIA. TA ZIELONA PRZESTRZEŃ JEST DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH: MIESZKAŃCÓW
I PRZYJEZDNYCH. OGRÓD POŁOŻONY WŚRÓD PIĘKNYCH PAWILONÓW, Z SZEROKIMI TRAWNIKAMI I OSZAŁAMIAJĄCYMI WIDOKAMI, BUDZI SKOJARZENIA Z FUTURYSTYCZNYM
EDENEM I ZACHĘCA ODWIEDZAJĄCYCH DO ZANURZENIA SIĘ NA KILKA GODZIN W MALOWNICZEJ ŁAGODNOŚCI. ZDJĘCIE: ARDEA PICTURE LIBRARY/EAST NEWS

Ogrody Semiramidy, zwane także wiszącymi ogrodami
Babilonu, nie tylko nie należały do asyryjskiej królowej, która
żyła prawie dwa wieki po ich powstaniu, ale według najnowszych badań wydaje się, że nie leżały wcale w Babilonie.
Jakby tego było mało, wcale także nie wisiały. Ich powstanie
uwikłane jest w romantyczną historię. Miały być bowiem antidotum na tęsknotę za domem, której doświadczała królowa
Amytis. Zaniepokojony jej smutkiem mąż Nabuchodonozor
rozkazał zatem budowę ogrodów, w których posadzono rośliny z Medii, ojczyzny jego żony.
Pomimo tych niejasności na temat genezy cudu, historycy
są zgodni co do opisów samego projektu, którego zręczność
w istocie mogła budzić podziw. Ogrody ułożone były na tarasach podpieranych przez kolumny, tworząc iluzję olbrzymiej zielonej góry. Nawadniane miały być wodą z Eufratu
poprzez wykorzystanie dość prymitywnego systemu irygacyjnego. Jeśli wierzyć przekazom starożytnych historyków,
ogrody rozciągały się na powierzchni około 120 metrów

kwadratowych, a wysokie były na około 25. Czy ten cud
świata rzeczywiście istniał, czy był tylko rajskim marzeniem,
do końca nie wiadomo.
Nieco samozwańczo za to dodany do spisu cudów przez
brytyjskie media ogród, nomen omen nazwany Edenem,
istnieje naprawdę, a powstał w gigantycznej dziurze w ziemi.
Kompleks rozciąga się na terenie ponad dwóch hektarów
kornwalijskich stoków, które kiedyś zajmowała kopalnia gliny.
Zespół Nicholasa Grimshawa przekształcił ją w ogród botaniczny mieszczący ponad tysiąc gatunków roślin, które w naturze występują w lasach deszczowych. Na Eden składa się
sześć budynków, ale to dwa z nich stanowią o nieco kosmicznym charakterze całości: biom tropikalny suchy i wilgotny.
Biomy złożone są z przenikających się kopuł, opartych
na stalowych konstrukcjach nośnych złożonych z sześciokątnych elementów. Biomorficzna forma kopuł przypomina
coś z pogranicza baniek mydlanych i gąsienicy. Grimshaw
zagrał tutaj na podobną nutę co w swoim wcześniejszym
projekcie dworca Waterloo, którego szklane pokrycie wije się
poprzez Londyn niczym gigantyczna stonoga.
Współczesny Eden to jednak nie tylko projekt bytujący gdzieś
na granicy sennego marzenia. Oniryzm sprawnie łączy się
tutaj z bardzo namacalną rentownością projektu, który
przyniósł hrabstwu Kornwalii milionowe przychody płynące
z turystyki. Ten rajski ogród zyskał światową sławę, a jego
bliźniak powstać ma pod kierunkiem zespołu Grimshawa
w Chinach.
Ekstrawagancka architektura Edenu nieco przyćmiewa jego
pierwotny cel: to przecież przede wszystkim eksperyment
naukowy, swoista encyklopedia gatunków jak na ogród botaniczny przystało.
{13}

GARDENS BY THE BAY, SINGAPUR. SPACER PO DEPTAKU O DŁUGOŚCI 128 METRÓW
JEST JEDYNYM W SWOIM RODZAJU DOŚWIADCZENIEM, SZCZEGÓLNIE DLA MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFII, KTÓRZY MAJĄ WYJĄTKOWĄ OKAZJĘ UCHWYCIĆ
PIĘKNO OTACZAJĄCEJ ICH FLORY. TO JEDNOCZEŚNIE ŹRÓDŁO NIEUSTAJĄCEJ INSPIRACJI DLA PROJEKTANTÓW ZAINTERESOWANYCH NOWYMI
TRENDAMI W ZARZĄDZANIU PRZESTRZENIĄ, RÓWNIEŻ W OBSZARZE PROJEKTOWANIA MIAST PRZYSZŁOŚCI. ZDJĘCIE: ROBERT HARDING/EAST NEWS
GARDENS BY THE BAY, SINGAPUR. OGRODY PREZENTUJĄ SIĘ OKAZALE RÓWNIEŻ Z ZEWNĄTRZ, W SZCZEGÓLNOŚCI Z ODDALI. PROMUJĄ BLISKI KONTAKT
SPOŁECZNOŚCI Z NATURĄ W MIEJSKIEJ PRZESTRZENI. 32-HEKTAROWY BAY EAST GARDEN JEST SZCZEGÓLNIE UPODOBANYM PRZEZ MIESZKAŃCÓW SINGAPURU,
WOLNYM OD ZGIEŁKU, POPULARNYM MIEJSCEM SPĘDZANIA POPOŁUDNIA, ZARÓWNO WŚRÓD BIEGACZY UDAJĄCYCH SIĘ NA PRZEBIEŻKĘ PO INTENSYWNYM
DNIU PRACY JAK I DLA RODZIN POSZUKUJĄCYCH TAM SPOKOJU W CZASIE WEEKENDÓW. WIDOCZNA NA ZDJĘCIU MARINA BAY W UNIKALNY SPOSÓB ZNIEWALA
RÓWNIEŻ PO ZMIERZCHU. WÓWCZAS CAŁE MIEJSCE ZACZYNA TĘTNIĆ NOCNYM ŻYCIEM, KTÓRE MOŻNA PODZIWIAĆ OGLĄDAJĄC JEDNOCZEŚNIE GARDEN
RHAPSODY – DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH SHOW ŚWIATŁA I DŹWIĘKU. ZDJĘCIE: VALUE STOCK IMAGES/EAST NEWS

GARDENS BY THE BAY, SINGAPUR. SPACER NA WYSOKOŚCI
PONAD 20 METRÓW W GAJU SUPERDRZEW DAJE MOŻLIWOŚĆ DOKŁADNEGO OBEJRZENIA TECHNOLOGICZNEGO CUDU JAKIM FAKTYCZNIE SĄ OGRODY NAD
ZATOKĄ. DZIĘKI TEMU LEPIEJ DOSTRZEC UNIKALNĄ RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY NATURĄ, A ZAAWANSOWANĄ INŻYNIERIĄ. ZDJĘCIE: ROBERT HARDING/EAST NEWS

Zielone laboratorium

Jednym z pierwszych „naukowych” ogrodów był Orto
Botanico, utworzony jako część najstarszego uniwersytetu w Europie. To w Padwie młodzi adepci medycyny
zaznajamiali się tak z rodzimymi roślinami i ich właściwościami lekarskimi, jak i z gatunkami sprowadzanymi
z całego świata. Ogród ufundowała bowiem w 1545 roku
Republika Wenecka. Rozległe kontakty handlowe regionu
przekładały się także na możliwość przepływu roślin z odległych krajów. Rośliny, starannie opatrzone nazwami, katalogowane były w kolekcje. Oryginalne założenie ogrodowe
dyktowało wewnętrzny porządek, wprowadzając klarowny
system podziału przestrzeni. Geometria założenia odzwierciedlać miała wyższy kosmiczny porządek doskonałych figur
wpisanych w siebie: kwadrat ogrodu, czyli świat, okolony
okręgiem wody niczym oceanem. Idealny mikrokosmos –
ujęty w ramy, wymierzalny i opisany.
Podobna myśl przyświecała mistrzowi teorii postmodernizmu w architekturze Charlesowi Jencksowi, gdy projektował
Ogród Kosmicznej Spekulacji. To ogród prywatny, jednak
nie znajdzie się w nim banalnego oczka wodnego czy swojskiej figury krasnala. Wszystko zaczęło się dość trywialnie,
oto w 1998 roku dzieci Jencksa chciały sobie popływać.
Dziura wykopana pod sztuczne jezioro w szkockiej ziemi
na terenie należącym do żony Jencksa, Maggie, rozpaliła
wyobraźnię architekta na kolejnych 20 lat. We współpracy
z rzeźbiarzami, filozofami i naukowcami Jencks zaaranżował 20 hektarów dookoła domu w Portrack jako ogród-myśl.
Prawa fizyki leżą u podstaw projektu: są tu faliste wzgórza niby solitony, można przejść się ścieżką kwarków,
a kształty trawników nawiązują do geometrii fraktalnej.
Zwieńczeniem całego założenia jest Kaskada Wszechświata,

konstrukcja wijąca się od progu domu poprzez wzgórze
aż do stawu. Te betonowe schody reprezentować mają
tajemnicę wszechświata, zaś ich rytm wyznacza dwadzieścia pięć przystanków – zwrotów w historii kosmosu.Ten
szkocki ogród to w istocie współczesna interpretacja myślenia o ogrodach obecnego już w XVI-wiecznej Padwie.
Jencks tłumaczy: „Koncepcja ogrodu jako mikrokosmosu
jest całkiem dobrze znana. W zasadzie, wydaje mi się,
że jest to najbardziej istotna motywacja do stworzenia
ogrodu. Czym jest bowiem ogród, jeśli nie celebracją naszego miejsca we wszechświecie?”¹.
Podobnie naukowe założenie przyświecało twórcom zielonych dachów w San Francisco, współczesnego zielonego
laboratorium wykreowanego przez zespół Renza Piano
w ścisłej współpracy z Kalifornijską Akademią Nauk.
W 2008 roku w samym sercu parku Golden Gate powstał
ogród botaniczny, który pokrywa dach głównego budynku
Akademii. Widziany z lotu ptaka, położony na wysokości
ponad dziesięciu metrów, rozciąga się na potężnym dwuipółakrowym prostokącie dachu, uderzając zielenią tak soczystą, jak ta znana z popularnej tapety Windowsa. Ogród
ten niczym Rzym „na siedmiu wzgórzach piętrzy się”, przy
czym dwa z nich to kopuły poprzebijane serią oculusów,
przez które widać wnętrze budynku. Okna te same otwierają się w momencie, gdy wnętrze osiąga temperaturę
wymagającą przewietrzenia. Całość obsadzono setkami
gatunków lokalnych roślin umieszczonych w biodegradalnych pojemnikach.
Ogród jednak – poza tym, że może być miejscem medytacji o wszechświecie czy naukowym eksperymentem – jest
także, a może przede wszystkim, przestrzenią odpoczynku.
Do niego przychodzi się po wytchnienie.

Między niebem a ziemią

Czy to mały komunalny ogród w środku miasta, czy też
działka na obrzeżach, jest coś w obcowaniu z zielenią, z zapachem ziemi, co przynosi pierwotne niemalże zadowolenie. Obecność zieleni w urbanistycznym kontekście to temat
ważki, decyduje bowiem w dużym stopniu o jakości życia
mieszkańców, szczególnie w przypadku ogromnych miast.
Wiedział o tym Ebenezer Howard, rozwijając swoją koncepcję miasta ogrodu, myślą o tym również twórcy osiedla w Shenzhen, którzy ogrody uczynili osią swojej wizji
dla współczesnej metropolii.
W odpowiedzi na problem rozwijającego się w galopującym
tempie miasta belgijski architekt Vincent Callebaut zaproponował samowystarczalne wieże mieszkalne. Na pierwszy
rzut oka wyglądają one na nieco chybotliwe konstrukcje,
jakie układają dzieci z kamyków na plażach. Jednak wieże
Callebauta to dobrze funkcjonujące organizmy, które energię czerpią ze słońca i wiatru, same produkują żywność
w podniebnych zieleniakach oraz zdolne są przetwarzać
odpady. Ogród staje się tutaj integralną częścią budynku,
jego zielonym, bijącym sercem. Wieże są na tyle niezależne,
że mieszkańcy w zasadzie nie muszą wychodzić poza ich
obręb, architekt bowiem przewiduje w nich także przestrzenie przeznaczone na biura. To propozycja tak odważna, jak
i nieco samotna: ogrody wśród chmur, zamknięte jednak
na otoczenie i niekoniecznie prowokujące ludzkie interakcje.
Zgoła inną naturę mają komunalne ogrody Nowego Jorku czy
Berlina. To nie futurystyczne wersje bytujące gdzieś w obłokach, ale bardzo dobrze zakorzenione w tkance miejskiej
twory. Powstały z inicjatywy mieszkańców, powbijane między budynki, niemalże wyszarpnięte spod cienia wieżowców
przez ludzi, którzy chcieli uprawiać wspólny ogródek.
Na Lower East Side w Nowym Jorku jest takich miejsc
najwięcej, bo prawie czterdzieści, w Berlinie zaś najpopularniejszy taki ogród mieści się w znanej z rozbuchanego
nocnego życia dzielnicy Kreuzberg. Prinzessinnengarten
powstał w 2009 roku na kawałku ziemi, która leżała nieużywana przez niemalże pięćdziesiąt lat. Z inicjatywy Roberta
Shawa, którego zainspirowały podobne miejskie ogrody
na Kubie, nieużytek przekształcono w ogród. Shaw poszukiwał nowego sposobu na życie, który pozwoliłby mu spędzać
więcej czasu z dzieckiem. Dość utopijną wizję miejskiego
ogrodu przekuł w samowystarczalny biznes. Dziś na terenie
Prinzessinnengarten uprawiane są przede wszystkim warzywa, które są następnie sprzedawane. Jest także restauracja,
a nawet warsztaty edukacyjne. To ogród, który łączy w sobie
romantyzm i komercję, pozwalając na ich zrównoważoną
koegzystencję w przestrzeni miasta.

nie miał być miastem ogrodem, ale miastem w ogrodzie.
To zieleń miała tutaj przewodzić, wyjść na pierwszy plan
i dyktować decyzje urbanistyczne. Skala przedsięwzięcia
była ogromna pod każdym względem: na ogród przeznaczono ponad sto hektarów, rozpisano na niego międzynarodowy architektoniczny konkurs i opatrzono odpowiednio
głośną kampanią medialną.
Oficjalnie ogrody otwarto w 2012 roku i od tamtego czasu
projekt zdaje się zdobywać wszelkie możliwe nagrody, certyfikaty doskonałości i wyróżnienia, a nawet bije rekordy
Guinnessa. Rozciąga się na terenie ponad stu hektarów,
a podzielony jest na trzy osobne ogrody – centralny,
wschodni i południowy – okalające z trzech stron zatokę.
Oprócz imponującej i przebogatej roślinności kompleks wyróżnia także wpleciona weń architektura. Kopuła Kwiatów,
jedna z największych szklarni na świecie, sąsiaduje tutaj
z wertykalnymi ogrodami oplatającymi tak zwane superdrzewa – wysokie na niemalże pięćdziesiąt metrów metalowe
struktury, otwierające się ku niebu kielichami gałęzi, które
dodatkowo w nocy rozbłyskują kolorowymi światłami.
Ogrody nad Zatoką to współczesny gigant ogrodniczy,
miliony odwiedzających potwierdzają komercyjny sukces
projektu uszytego na miarę metropolii XXI wieku. To już
nie intymny hortus conclusus ani pieczołowicie skatalogowany Orto Botanico, a nowy rodzaj miejskiego ogrodu. Ten
współczesny Eden opiera się na mocnej stymulacji, tutaj
liczy się rozmiar, rozmach i ilość atrakcyjnych bodźców,
którym poddawani są odwiedzający. Ale gdy w tym kolosie milkną już kroki rozentuzjazmowanego tłumu, można
usiąść i popatrzeć z jego perspektywy na drugą stronę zatoki
ze spokojnymi pionami wież centrum miasta, by w tym lekko
kakofonicznym, przeskalowanym współczesnym Edenie znaleźć to, co jest sercem każdego ogrodu — ciszę.

Superogród

CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCE (AKADEMIA NAUKI), USA, KALIFORNIA. W PROJEKTACH O PODOBNEJ SKALI NA OGÓŁ STOSUJE SIĘ ZAAWANSOWANE,
EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE. DO UPRAWY ROŚLIN, JAK RÓWNIEŻ DO TWORZENIA OSOBLIWEGO MIKROKLIMATU – TEMPERATURY, CIŚNIENIA I WILGOTNOŚCI
– W TYM PROJEKCIE WYKORZYSTYWANA JEST ENERGIA SŁONECZNA. ILUSTRACJA: GOLDBERG STEFANO/© RPBW, RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP
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Także władze miejskie Singapuru rozpoznały tak moc przyciągania, jak i potencjalną komercyjną wartość ogrodów
i to właśnie zieleń uczyniły jednym z priorytetów w kształtowaniu wizerunku miasta. Ta ambitna wizja szła nawet
o krok dalej niż koncepcja Ebenezera Howarda – Singapur

Źródła
M. Rinaldi, The Garden of Cosmic Speculation by Charles Jencks,
2012, dostęp online: http://aasarchitecture.com
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CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCE (AKADEMIA NAUKI), USA, KALIFORNIA. ZLOKALIZOWANE W TYM OGRODZIE
OBIEKTY TO SZCZEGÓLNEGO RODZAJU POLE EKSPERYMENTALNE W OBSZARZE SYMBIOZY CZŁOWIEKA I OTACZAJĄCEJ GO PRZESTRZENI. ZDJĘCIE: GRIFFITH TIM
CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCE (AKADEMIA NAUKI), USA, KALIFORNIA. TEN ŻYWY DACH POKRYWA 1 700 000 ROŚLIN AUTOCHTONICZNYCH. NIE WYMAGAJĄ
ONE SZTUCZNEGO NAWADNIANIA. ROŚLINY MACIERZYSTE ZAPEWNIAJĄ SIEDLISKO DLA WIELU GATUNKÓW PTAKÓW I OWADÓW. W CENTRALNYM PUNKCIE DACHU
ROZPOSTARTO SZKLANY BALDACHIM. POMIĘDZY DWOMA PANELAMI SZKLANYMI ZNAJDUJE SIĘ PRAWIE 60 000 OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH WYTWARZAJĄCYCH
ZNACZĄCĄ CZĘŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ CAŁEJ AKADEMII - JEST TO BLISKO 213 000 KWH. WOKÓŁ SZKLANEGO PANELU
POWSTAŁA SERIA WZNIESIEŃ. ZDJĘCIE: TOM FOX/SWA GROUP

CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCE (AKADEMIA NAUKI), USA, KALIFORNIA. DWIE GŁÓWNE KOPUŁY
WZNOSZĄ SIĘ NAD PLANETARIUM I WYSTAWĄ LASÓW TROPIKALNYCH. OKRĄGŁE OKNA SĄ CAŁKOWICIE ZAUTOMATYZOWANE - OTWIERAJĄ SIĘ I ZAMYKAJĄ W CELU
ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI. TAK ZAPROJEKTOWANY DACH ZAPEWNIA DOSKONAŁĄ WARSTWĘ TERMOIZOLACYJNĄ DLA BUDYNKU. WODA DESZCZOWA
WYKORZYSTYWANA JEST DO WSPOMAGANIA UKŁADU KANALIZACJI, ZMNIEJSZAJĄC ZUŻYCIE WODY PITNEJ DO TRANSPORTU ŚCIEKÓW O 90%. ZDJĘCIE: GRIFFITH TIM

Ogrody

świata starożytnego
Tekst: Grzegorz J. Budnik

Locus amoenus

Człowiek od zarania dziejów tęskni za miejscami, w których
może przeżyć ukojenie, doznać przyjemnych wrażeń, czy
też spotkać się w miłej atmosferze z bliskimi mu osobami.
Ogrody pojmowane jako takie miejsca stanowią odzwierciedlenie ludzkich pragnień, aby przebywać w przestrzeni
idealnej, dającej poczucie bezpieczeństwa – locus amoenus.
Założenia ogrodowe nie służą jedynie zaspokajaniu praktycznych, egzystencjalnych potrzeb ludzkich. Jako projekcje przestrzeni idealnej są również nośnikami znaczeń kulturowych.
Śledząc rozwój wyobrażeń o ogrodach oraz ich praktycznych zastosowań w konkretnych realizacjach, zauważyć
możemy, że na przestrzeni czasu ogrody przybierały różne
formy. Zmieniało się ich kompozycyjne rozplanowanie, w odmienny sposób budowano powiązania zachodzące między
elementami naturalnymi (takimi jak ukształtowanie terenu,
cieki i zbiorniki wodne czy tworzywo roślinne) a formami
stworzonymi całkowicie przez człowieka (obiektami budowlanymi, elementami rzeźbiarskimi i małą architekturą).
Różnorodność ta wynikała w każdym przypadku ze specyficznych uwarunkowań społeczno-kulturowych, panujących obyczajów, wykształconych poglądów artystycznych
i wierzeń, które formowały sztukę ogrodniczą w poszczególnych epokach.
Uwzględniając bogactwo wypracowanych rozwiązań, możemy bezsprzecznie stwierdzić, iż w dziejach kształtowania
ogrodów występowały obok siebie lub naprzemiennie rozwijały się dwa nurty, ujawniające odmienne podejścia do kompozycji i sposobu tworzenia związków pomiędzy elementami
naturalnymi a tworami artystycznymi. Główną cechą jednego z nich jest całkowite poddanie elementów naturalnych
rygorowi kanonu geometrycznego uporządkowania. Drugi
nurt, skłaniający się ku naturalnej „malarskości”, pozwalał
– w sposób rzeczywisty lub pozorowany – na zdominowanie
form artystycznych przez elementy naturalne, a w swobodzie
kompozycyjnej dawał naturze możliwości ujawnienia się
z większą siłą.

Ogrody Egipcjan jako symbole kosmicznego ładu

W kręgach cywilizacyjnych świata starożytnego ogrody
posiadały w dominującym stopniu charakter sakralny.
Oddzielone murem ucieleśniały panujący w kosmosie porządek i przeciwstawiały się chaosowi otaczającego je niedoskonałego świata.
Fragment malowidła ściennego odnaleziony w grobowcu
Nebamona, arystokraty na dworze faraona Totmesa IV,
przechowywany obecnie w British Museum w Londynie,
{20} — Wykład z historii sztuki

dostarcza nam jeden z najlepszych przekazów ikonograficznych obrazujących formę ogrodu charakterystycznego
dla starożytnego Egiptu [il. 1A]. Otoczoną wysokim murem
przestrzeń, założoną na planie prostokąta, organizuje usytuowany pośrodku prostokątny w obrysie sztuczny staw,
wokół którego nasadzone są drzewa tworzące regularny
otok. Przejrzysty, oparty na prostych zasadach układ kompozycyjny symbolizuje stałe i niezmienne reguły rządzące światem. Ulokowany w centrum ogrodu staw – z wodą, rybami
i ptactwem wodnym – oraz otaczające go owocujące drzewa
kształtują intymną, bezpieczną i świętą przestrzeń, gwarantującą życie, odnowę i obfitość. Wymowa tego przekazu się
pogłębi, kiedy uświadomimy sobie, że otoczeniem ogrodów
egipskich była nieurodzajna pustynia z niezbyt szerokimi,
skupionymi wzdłuż brzegów Nilu, terenami nadającymi się
pod uprawę – pod warunkiem stworzenia odpowiedniego
systemu kanałów zatrzymujących i rozprowadzających wodę
po rokrocznych wylewach rzeki.

Święte ogrody Mezopotamii

Agrokultura oparta na systemie nawadniania charakterystyczna była również dla starożytnych cywilizacji Bliskiego
Wschodu. To właśnie tutaj narodził się mit o rajskim ogrodzie. Mit ów przejęty został przez Żydów, którzy utrwalili
go w księdze „Bereszit”. Od Żydów ten kulturowy topos
przejęły chrześcijaństwo i islam. O „świętych” ogrodach
Sumerów i Akadów przekazują nam informacje reliefy
umieszczone na cylindrycznych pieczęciach z IV i III tysiąclecia p.n.e.
Najsłynniejszymi w starożytnej Mezopotamii były wiszące
ogrody Babilonu, opisywane przez greckich historiografów
– Herodota, Strabona i Diodora Sycylijczyka, a od czasów
Aleksandra Macedońskiego uznane za jeden z siedmiu
cudów świata. Ogrody te powstały za panowania króla
nowobabilońskiego Nabuchodonozora II [il. 1B i 1C].
Założono je w środkowej i wschodniej części południowego pałacu, zlokalizowanego w północnej części miasta,
pomiędzy wewnętrznymi murami obronnymi, Eufratem
i drogą procesyjną bogini Isztar. Nie wiemy dokładnie, jak
wyglądały ogrody pałacu południowego. Skazani jesteśmy
na częściowe domysły. Założenie ogrodowe rozplanowano
na czterech tarasach o różnej powierzchni, wydźwigniętych
wysoko ponad poziom terenu i podtrzymywanych przez
czternaście sklepionych kolebkowo komór, rozdzielonych
pośrodku przez korytarz. Najniższy poziom znajdował się
na wysokości 8 m, kolejny na wysokości 13 m, a najwyższy
i najmniejszy na wysokości 22 m.

Ilustracja 1A
Starożytny ogród egipski,
fragment malowidła ściennego z grobowca Nebamona,
1400 p.n.e., British Museum w Londynie
© Yann Forget/Wikimedia Commons

Ilustracja 1B, Starożytny Babilon i jego wiszące ogrody,
rycina z: Robert von Spalart’s, Historical Picture of the Costumes of the Principal People of Antiquity and of the Middle Ages, Metz, 1810. © Album/East News

Każdy taras miał grubą warstwę ziemi. Poniżej nasypanego gruntu znajdowała się warstwa odsączająca, która
spoczywała na warstwie izolacyjnej, złożonej z materiału
bitumicznego i powłoki ołowianej. Rosnące na poszczególnych tarasach drzewa i krzewy nawadniał skomplikowany
system kanałów i drenów. Piętrzące się tarasowo ogrody
widoczne były z dużej odległości ponad otaczającymi miasto
murami. Wyizolowane z przestrzeni miejskiej, obwiedzione
obwarowaniami ogrody, tworzyły intymną przestrzeń rekreacyjną zarezerwowaną wyłącznie dla władcy i jego najbliższych. Podobnie jak w przypadku ogrodów egipskich,
wiszące ogrody babilońskie były ekskluzywnym miejscem
dającym odpoczynek, przyjemność i doznanie obfitości,
przeznaczonym dla wąskiej grupy stojącej na samym szczycie społecznej hierarchii.
Do ogrodów o charakterze zamkniętym, otoczonych murem,
o uporządkowanej regularnej kompozycji opartej na sadzonych w rzędach drzewach, z elementami wodnymi
w postaci stawów czy kanałów, mieli upodobanie także
Asyryjczycy. Cechą charakterystyczną ogrodów asyryjskich
były sztucznie usypane pagórki oraz tarasowe budowle.
Niekiedy na pagórkach stawiono ołtarze, a na tarasowych
wyniesieniach wznoszono pawilony pełniące funkcje kaplic.
Asyryjskie ogrody pozwalały więc nie tylko na rekreację,
ale były również nośnikami treści religijnych. Uosabiały
miejsca święte przez fakt ustawienia w ich obrębie elementów o charakterze kultowym. Ta sakralna symbolika
wyrażała się także w tym, że rozplanowaniem wokół pojmowanego jako centrum wszechświata kopca obrazowały
porządek kosmiczny. Interesującymi elementami towarzyszącymi asyryjskim ogrodom, ale usytuowanymi już poza
ich granicami, były zwierzyńce. Służyły one ulubionym
przez władców asyryjskich polowaniom.
Z przekazów źródłowych znane są między innymi ogrody
Tiglatpilesara I w Niniwie, Sargona II w Chorsabadzie
i Sanheriba w Niniwie. Ogrody te nie przetrwały, ale wiedzę o ich ukształtowaniu dostarczają nam asyryjskie płaskorzeźby, w tym jedna z najsłynniejszych, pochodząca
z pałacu w Niniwie, a przedstawiająca w ogrodowej scenerii
ucztę Assurbanipala. Ten alabastrowy relief znajduje się
obecnie w British Museum w Londynie [il. 4A].

Perskie raje

Wiedzę o starożytnych perskich ogrodach zakładanych
na Wyżynie Irańskiej przekazał nam grecki historyk
Ksenofont. Opisał on między innymi ogród znajdujący się
w Sardes w pałacu króla Cyrusa Młodszego. Rozplanowany
był regularnie, w obrysie prostokąta podzielonego kanałami
wodnymi na cztery jednakowe części. Zastosowany schemat
kompozycyjny, zwany chahar bagh, naśladowano w późniejszych realizacjach inspirowanych perskimi ogrodami
z czasów dynastii Achemenidów (VI–IV w. p.n.e.).
W ogrodach perskich rosły sadzone w regularnych rzędach
liczne drzewa owocowe. Wzorem asyryjskim towarzyszyły im
zwierzyńce. Ich bogactwo, różnorodność gatunkowa drzew
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i towarzysząca roślinom duża liczba różnorakich zwierząt
budziła u Ksenofonta skojarzenia z rajskim ogrodem.
Ogrody w państwie Achemenidów stanowiły podstawowy
element królewskiej siedziby rezydencjonalnej. Pałace położone były w obrębie założeń ogrodowych, więc inaczej
jak u Babilończyków i Asyryjczyków. Podobnie do innych
cywilizacji starożytnych ogrody perskie otaczały mury. Mamy
więc w epoce Achemenidów, jak i w starożytnym Egipcie oraz
Mezopotamii, do czynienia z typem ogrodu pojmowanego
jako locus amoenus – wyizolowanego, intymnego miejsca,
pozwalającego na spełnianie wszelkich rozkoszy duszy i ciała.
O znaczeniu ogrodów w państwie achemenidzkim świadczy fakt, że ich zakładanie i opiekowanie się nimi należało
do jednych z najważniejszych obowiązków namiestników
rządzących na terenach podbitych przez Persów.
Kilka stuleci później, w epoce Sasanidów (III–VII w.), perska
sztuka ogrodnicza uległa wzbogaceniu. W tym okresie stosować zaczęto różnego typu zabawki hydrauliczne służące
do rozpryskiwania wody i wywołujące dźwięki naśladujące
grzmoty. Informacje na ten temat podał po raz pierwszy
bizantyński historiograf Kedrenos przy okazji opisywania
pałacu Chosroesa II Parwiza. Na kunszt i znaczenie ogrodów
w życiu Persów w epoce Sasanidów wskazuje kobiernictwo
rozwijające się od schyłku VI wieku. Na kobiercach dominowały wówczas motywy ogrodów rajskich, komponowane
z bogatych form świata przyrody i perskiej sztuki ogrodowej.

Ogrody w świecie przedgreckim

Zabytki malarstwa ściennego pochodzące z pałaców i domów
kreteńskich, znane nam chociażby z pałacowej Sali Tronowej
i z Domu Fresków w Knossos z XVI wieku p.n.e., poświadczają znaczącą rolę sztuki ogrodniczej w życiu elit społecznych cywilizacji minojskiej. Inaczej działo się u Achajów
w XIV–XIII wieku p.n.e., u których sposób ukształtowania twierdz w Mykenach, Pylos i Tirynsie, wzniesionych
na wysokich wzgórzach Argolidy, skutecznie eliminował
lub znacznie ograniczał możliwość zakładania ogrodów.

Święte gaje, gimnazjony i ogrody prywatne Greków

W starożytnej Grecji jednym z ważniejszych typów ogrodów
były święte gaje. Zakładano je przy świątyniach – Apollina
w Delfach i w Milecie, Asklepiosa w Epidauros czy Zeusa
w Olimpii. W ostatnim z wymienionych zespołów świątynnych, ogród – wespół z powiązanymi z nim stadionem
i hipodromem – był miejscem odbywania się co cztery lata
panhelleńskich igrzysk sportowych. Święte gaje przeznaczone były nie tylko dla głównych bóstw greckich, ale także
dla całego panteonu pomniejszych bóstw leśnych i wodnych.
Tworzyły one przestrzeń przepełnioną mistyczno-symbolicznymi i religijnymi treściami. Były to jednocześnie miejsca
bezpieczne, w których człowiek mógł doznawać radości
obcowania z naturą i doświadczać wszelkich przyjemności.
Do okresu klasycznego ogrody powiązane były ze świątyniami, później, oprócz przyświątynnych, funkcjonowały
także pałacowe.

Ilustracja 1C, Starożytny Babilon, rycina z: Johann Bernhard Fischer von Erlach, Entwurff Einer Historischen Architectur, Leipzig, 1725, © AKG/East News

O takim typie ogrodu założonego na wyspie Scherii w pałacu Alkinoosa, króla Feaków, nadmienia Homer w „Odysei”.
Ogród Alkinoosa otoczony był żywopłotem, a w jego obrębie
rosły w rzędach drzewa owocowe. Składał się on z trzech
części: sadu, winnicy i warzywnika.
Powstające w okresie klasycznym ogrody greckie – odmiennie od orientalnych – wykształciły formę skromną, prostą,
nakierowaną na funkcje społeczne. Model tak pojętej przestrzeni ogrodowej przyjął się w gimnazjonach, w których
młodzież męska pod opieką nauczyciela w ogrodowym plenerze kształciła się intelektualnie, a na przyległej palestrze
rozwijała sprawność fizyczną.
Bardzo skromne rozmiary otrzymywały greckie prywatne
ogrody domowe. Rozbudowaną formę uzyskały one dopiero
w okresie hellenistycznym. W obrębie reprezentacyjnej części
domu, skupionej wokół otoczonego kolumnadą dziedzińca,
zwanego perystylem, ustawiano rzeźby i rośliny doniczkowe.

Rzymskie ogrody publiczne i prywatne

Tradycja grecka, związana z ogrodami domowymi, publicznymi i ze świętymi gajami, odegrała dużą rolę w rozwoju
rzymskiej sztuki ogrodniczej. Rzymski święty gaj był początkowo miejscem mrocznym, uosabiającym dzikie, pierwotne
potęgi boskie. Nie było tam miejsca na przyjemne doznania
zmysłowe i estetyczne. Natura była dla Rzymian czymś przerażającym, budzącym trwogę. Dopiero pod wpływem kultury
perskiej, hellenistycznej i greckiej, nastąpiła zmiana sposobu
postrzegania świętego gaju. Przekształcił się on w ogród,
w którym świętość ustąpiła miejsce doznaniom estetycznym –
ogród stał się przestrzenią codziennego życia, biesiad, nauki
i zabaw miłosnych. Ogrody takie związane były z miejskimi
jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi. W nawiązaniu
do tradycji greckiej w atrium stawiano rzeźby i rośliny doniczkowe. W momencie, kiedy tradycyjny dom rzymski,
pod wpływem rozwiązań hellenistycznych, uległ powiększeniu o otoczoną kolumnadą tylną część, zwaną perystylem,
to właśnie tam zaczęto sytuować ogród przeznaczony na użytek prywatny. Taki rozbudowany wariant reprezentują domy
z Pompei wzniesione w okresie od II wieku p.n.e. do I wieku
n.e. Ogrody w tych domach miały charakter dekoracyjnego
parteru z kwiatami oraz ze strzyżonymi bukszpanami, cisami i cyprysami. Ich program użytkowy wzbogacały baseny,
sadzawki, fontanny oraz elementy rzeźbiarskie.
Podobne do domowych były ogrody publiczne – różnica
dotyczyła jedynie skali. Przeznaczone do wypoczynku i rekreacji, zakładano je jako samoistne w otoczeniu portykowym. Najstarszy tego typu obiekt założony został w Rzymie
w połowie I wieku przez Pompejusza. Występowały też
ogrody publiczne powiązane z termami. W zespołach tych,
oprócz kąpieli, można było zażywać wypoczynku i uprawiać
gry sportowe.
Zmonumentalizowaną formę uzyskały ogrody cesarskie
zakładane przy pałacach miejskich lokowanych w Rzymie
na Palatynie lub w jego sąsiedztwie, a także na wzgórzu
Janikulum na Zatybrzu.
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Obok ogrodów miejskich powstawały także założenia ogrodowe przy willach i rezydencjach wiejskich należących
do zamożnych patrycjuszy. Kształtowane w połączeniu z otaczającym krajobrazem, związane z siedzibami wiejskimi, często o znacznie swobodniejszej kompozycji, mieściły w swoim
obrębie pawilony, elementy wodne, rzeźby, jak również elementy budowlane w formie schodów, tarasów czy portyków
kolumnowych. Najsłynniejszym tego typu założeniem była
willa cesarza Hadriana w Tivoli z 1. połowy II wieku.

Rzymski pejzaż bukoliczny

W powiązaniu z ogrodem kształtowało się malarstwo ścienne.
W prześwitach iluzjonistycznie malowanej architektury pojawiały się malarskie przedstawienia założeń ogrodowych.
Realizacje tego typu znane są nam z tzw. stylu pompejańskiego II, III i IV, rozwijającego się od połowy I wieku p.n.e.
do końca I wieku n.e. Te malarskie kreacje iluzjonistyczne
stanowić miały niejako przedłużenie, rozwinięcie i wzbogacenie przestrzeni ogrodowej. Wytworzona została na tych
ściennych dekoracjach wizja pejzażu bukolicznego, sielskiego,
zwanego później arkadyjskim. Jego charakterystycznymi elementami były przyjemne dla człowieka formy przyrodnicze,
niebudzące grozy idealizowane pejzaże, na które składał się
stały zestaw motywów: spokojna woda, bujna łąka oraz łagodne wzniesienia tworzące krajobrazowe „obramowanie”
dla tego bezpiecznego miejsca. Pejzaż tego typu stanowił
tło dla ukazanych w planie pierwszym idealizowanych
scen pasterskich. Ich celem było obrazowanie beztroskiego,
przepełnionego szczęściem i miłosnym spełnieniem życia
ludzi. Mamy więc tu do czynienia z kolejną projekcją raju
ujętego w motyw locus amoenus. Ów kulturowy topos wykształcił się w świecie greckim – u Homera, a następnie
u Teokryta w „Idyllach”. W kręgu rzymskiej cywilizacji
podjął go Wergiliusz w „Bukolikach” i „Georgikach”. Motyw
sielskiego, arkadyjskiego pejzażu wznowiono w okresie nowożytnym. Legł on u podstaw sposobu rozumienia krajobrazu
w malarstwie późnogotyckim, renesansowym i barokowym,
a także warunkował kształtowanie się ogrodów w willowych
założeniach arystokratycznych późnego średniowiecza i renesansu oraz baroku, a następnie ogrodów krajobrazowych
XVIII i XIX wieku.
Grzegorz J. Budnik – historyk sztuki, były wieloletni pracownik dydaktyczny na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także były Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków, Kierownik Delegatury
we Włocławku Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Kierownik Delegatury
w Gorzowie Wielkopolskim Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Miejski Konserwator
Zabytków w Gnieźnie, obecny Kierownik Delegatury w Koninie
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Poznaniu. Autor licznych publikacji i opracowań naukowych
z zakresu historii sztuki.

Ilustracja 1D, Uczta Assurbanipala w ogrodzie, alabastrowy relief z pałacu w Niniwie, VII w. p.n.e., British Museum w Londynie, © UIG/East News

Ilustracja 2A
Plan klasztoru benedyktyńskiego w Sankt Gallen, ok. 820 roku, Stiftsbibliothek w Sankt Gallen, © Wikimedia Commons

Ogrody

średniowiecznej Europy
Tekst: Grzegorz J. Budnik

Po upadku Imperium Romanum

Wraz z likwidacją w 2. połowie V wieku Cesarstwa
Zachodnior zymskiego na południowych i zachodnich
połaciach europejskiego kontynentu zmieniły się uwarunkowania cywilizacyjne. W zachodnich obszarach dawnego
Imperium Rzymskiego powstały nowe organizmy polityczne. W V i VI stuleciu ukształtowały się w Galii i północnej Afryce germańskie państwa Franków, Burgundów,
Swebów, Wizygotów i Wandalów, a na terenie Italii założono państwo Longobardów.
W następstwie rozbicia politycznego i spowodowanego tą
sytuacją regresu gospodarczego osłabła na tych terenach
inicjatywa kulturotwórcza. Władcy germańscy, dysponując
znacznie mniejszymi zasobami finansowymi niż cesarz
rzymski, mogli wznosić budowle oraz fundować dzieła
sztuki o znacznie skromniejszej skali i – mimo nawiązań
do dziedzictwa antyku – słabszym poziomie artystycznym. Skądinąd ten specyficznie prowincjonalny walor estetyczny odzwierciedlał tradycje artystyczne Galii z czasu
funkcjonowania tamże struktur polityczno-społecznych
związanych z Cesarstwem Zachodniorzymskim. Galia
także w okresie starożytnym nie stanowiła ważnego kulturowego centrum ówczesnej Europy. Aktywizacja na polu
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artystycznym środowiska zachodnioeuropejskiego nastąpiła
dopiero w okresie panowania dynastii Karolingów w państwie Franków, a następnie w okresie panowania dynastii
ottońskiej i salickiej w państwie wschodniofrankijskim.
U podstaw tej aktywizacji legło odnowienie instytucji cesarstwa na zachodzie Europy. Rozkwit ten związany był
już z kulturą schyłku wczesnej i z kulturą dojrzałej fazy
średniowiecza. To wówczas ukształtowały się dwie wielkie
formacje średniowiecznej kultury – najpierw romanizm,
a następnie gotyk.
W dominującym stopniu głównymi ośrodkami sztuki wczesnego i dojrzałego średniowiecza były instytucje kościelne
związane z zakonami benedyktynów, cystersów, norbertanów i kanoników regularnych. Uzupełniającą rolę odgrywały w tym czasie środowiska dworskie, ośrodki biskupie
i znaczniejsze grupy lokalnych feudałów. Funkcjonujące
w obrębie klasztorów centra nauki, związane ze skryptoriami, gromadziły, przetwarzały i przekazywały następnym
pokoleniom pisarską tradycję antyczną, a także antyczną
tradycję wizualną utożsamianą z osadzanymi w iluzjonistycznej przestrzeni narracyjnymi przedstawieniami figuralnymi. Także w obrębie klasztorów kształtowały się
średniowieczne zręby europejskiej sztuki ogrodniczej.
{27}

Ilustracja 2B
Lucas Cranach Starszy, Fontanna Młodych, 1546, Gemäldegalerie w Berlinie
© AKG/East News

Wirydarz – raj średniowiecznych zakonników

Jednym z najważniejszych typów średniowiecznego ogrodu
klasztornego był wirydarz – czworoboczna niezadaszona
przestrzeń otoczona z każdej strony skrzydłami klasztoru. W sensie formalnym nawiązywał on do rozwiązań
rzymskiego prywatnego ogrodu urządzanego na tyłach
patrycjuszowskiego domu, w obrębie dziedzińca zwanego
perystylem. Ogród wirydarzowy dzieliły dwie żwirowe
alejki przebiegające najczęściej prostopadle do elewacji
klasztornych i krzyżujące się pośrodku ze sobą. W miejscu
skrzyżowania umieszczano często element wodny w postaci niewielkiego wodotrysku w kamiennej cembrowinowej obudowie. Wydzielone ścieżkami cztery segmenty
przestrzenne urządzano w formie trawiastych parterów,
otoczonych dodatkowo żwirową alejką obwodzącą. Wygląd
takiego klasztornego ogrodu przekazuje nam – wykonany około 820 roku – najstarszy plan benedyktyńskiego
opactwa w Sankt Gallen [il. 2A]. Utrwalono go na pergaminie przechowywanym obecnie w tamtejszej Bibliotece
Klasztornej.
Ogród tego typu, oparty na kompozycji geometrycznej, z zastosowanym podziałem przestrzennym według zasady ad
quadratum, uosabiał kosmiczny porządek, a jednocześnie
wyobrażał mityczny raj. Nie służył on więc wyłącznie do spacerów i wypoczynku, ale symbolizował boski ład zgodny
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Ilustracja 2C
Lucas Cranach Starszy, Złoty Wiek, ok. 1530, Alte Pinakothek w Monachium
© AKG/East News

ze średniowiecznym sposobem jego pojmowania. Święty
Augustyn w swojej teorii estetycznej zakładał, że geometryczny porządek odzwierciedlony w liczbach wyraża boską
mądrość, której emanacją jest święta geometria.

Ku uciesze duszy i ciała mnichów

Ze środowiskiem mniszym związane były też ogrody uprawowe, ogrody towarzyszące szpitalom klasztornym i przyległe do domu opata ogrody o charakterze reprezentacyjnym.
Klasztorne ogrody szpitalne i opackie powtarzały rozplanowanie ogrodu wirydarzowego. W znaczniejszych klasztorach ogród opacki miał większą powierzchnię, a w jego
rozplanowaniu omawiany schemat zastępowano kompozycją
opartą na bardziej rozbudowanym podziale. Zachowywano
jednakże w rozczłonkowaniu przestrzeni regularny moduł
kwaterowy.
Taki schemat podziału otrzymywały także klasztorne ogrody
uprawowe: sady, winnice, warzywniki, zielniki i chmielniki. Zakładano je w sąsiedztwie klasztoru i obwodzono
wspólnym murem.
Specjalny charakter miały sytuowane przy szpitalach klasztornych ogrody przeznaczone do uprawy roślin leczniczych,
zwane herbulariami. Ale i w takich przypadkach stosowano
podział przestrzeni na prostokątne kwatery, z których każda
przeznaczana była dla innego gatunku ziół.

Herbularia stanowiły swoistego rodzaju średniowieczne
przyrodnicze ośrodki badawcze. W okresie nowożytnym
dały one początek ogrodom botanicznym.
Doświadczenia nabywane w trakcie uprawy roślin zakonnicy utrwalali w różnego typu opracowaniach naukowych
o charakterze encyklopedycznym lub bardziej specjalistycznym. Jednym z pierwszych takich opracowań był napisany
w czasach Karola Wielkiego „Kapitularz cesarza”, powtarzający w dużym stopniu informacje zebrane w powstałym
w I wieku traktacie Columelli „De re rustica”. Z IX wieku
pochodzi traktat „De universo” napisany przez mnicha
Rabanusa Maurusa z Fuldy. Zawarto w nim wiele informacji o ogrodach i uprawie roślin. Najbardziej znanymi dziełami z okresu średniowiecza są: obszerne encyklopedyczne
opracowanie „Speculum maius” Wincentego z Beauvais
i rozprawa „Parva naturalia” Alberta Wielkiego, podsumowujące dostępną wówczas wiedzę o ogrodnictwie i roślinach
uprawnych.
Jednym z najważniejszych opracowań, które nie tylko
porządkowało tę dziedzinę, ale również legło u podstaw
kształtowania się form średniowiecznych ogrodów, był napisany przez Pietro de Crescenziego w początku XIV stulecia
traktat „De agricultura”. Tłumaczono go w średniowieczu
i nowożytności na wiele języków. W Polsce dokonał tego
Andrzej Trzycieski w 1549 roku.

Nowa europejska wrażliwość

Wzmocnienie w 2. połowie XII wieku przez Kapetyngów
władzy królewskiej doprowadziło do istotnych przeobrażeń politycznych i gospodarczych, najpierw na terenie
ĺle-de-France, a następnie na obszarze całej Europy.
Przezwyciężenie w tym czasie rozdrobnienia politycznego,
uosabianego przez liczne feudalne dwory, i ewolucja gospodarki w kierunku towarowo-pieniężnym zadecydowały
o rozwoju miast. Ukształtowały się trzy równoważne ośrodki
kulturotwórcze: dwory feudalne – przede wszystkim dwór
królewski; miasta – na czele których stał patrycjat, decydujący o komunalnej polityce gospodarczo-kulturalnej, oraz
nowego typu zgromadzenia zakonne o charakterze kaznodziejskim – dominikanie i franciszkanie.
W bogatych miastach doszło do bardzo ważnych przekształceń w życiu społeczno-kulturowym. Ich świadectwem był
rozwój uniwersytetów, na których wypracowana została
nowa postawa w stosunku do świata, cechująca się pozytywnym nastawieniem do możliwości poznawczych
człowieka. Podstawowymi narzędziami poznania stały się
zmysły i rozum. Na uniwersytecie paryskim rozwinął się
najważniejszy nurt filozoficzny XIII stulecia. Jego głównym
przedstawicielem był św. Tomasz z Akwinu. Zgodnie z jego
myśleniem, wewnętrzną, prawdziwą strukturę rzeczywistości poznać można wyłącznie na drodze doświadczenia.
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Ilustracja 2D, Pol, Hennequin i Herman de Limbourg, Godzinki księcia de Berry – karta z przedstawieniem miesiąca sierpień, 1410–1416,
Musée Condé w Chantilly © Album/East News

Analiza, a następnie uporządkowana synteza, pozwalają
z chaotycznych treści uczynić jakości jasne i czytelne.
Pod wpływem doświadczeń, jakie zrodziły się w społeczeństwie średniowiecznej Europy w związku z krucjatami
do Ziemi Świętej, doszło do zmian w postawach religijnych
i w nastawieniu do sposobu pojmowania świata. Coraz wyraźniej podkreślano wartość indywidualnych doświadczeń
człowieka oraz jego prawo do subiektywnych i emocjonalnych przeżyć.
W kręgu kultury dworskiej, rozwijającej się w XIV stuleciu, zauważyć można narastanie preferencji dla eleganckiej
formy, wzrost skłonności do idealizacji, pojawienie się postaw afirmujących życie, doznania zmysłowe i wykwintne
uciechy. W środowisku mieszczańskim kultura przeżywała
swoje apogeum w XV i XVI wieku. Typowymi dla tego środowiska postawami było podkreślanie wartości związanych
z realizmem i pragmatyzmem.
Wskazane przemiany warunkowały kształtowanie się
późnośredniowiecznej sztuki ogrodniczej związanej z laickimi grupami społecznymi – środowiskami dworskim
i mieszczańskim.

Hortus conclusus i ogród miłości

Sposób rozumienia dworskiego ogrodu w okresie dojrzałego i późnego średniowiecza odczytać możemy z „Roman
de la rose” Wilhelma de Lorrisa, a także z licznych przedstawień malarskich powstałych w okresie rozwoju stylu
międzynarodowego, charakterystycznego dla plastyki
europejskiej XIV wieku.
Jednym z głównych typów dworskiego ogrodu średniowiecznego był hortus conclusus – ulokowany w obrębie zamku
albo przy murach zamkowych, w bezpośredniej styczności z komnatami mieszkalnymi i wydzielony z otoczenia
murem. Ów ogród zamknięty, o charakterze ozdobnym,
uosabiał idealizowaną, intymną przestrzeń, przynoszącą
na myśl ogród rajski. Elementami charakterystycznymi
były trawiasta murawa, różnorodne rośliny, najczęściej
o symbolice odwołującej się do Marii Panny, umieszczone
pośrodku lub pod murem darniowe ławki, przeznaczone
do spacerów pergole, a także ozdobne fontanny lub studnie.
Funkcje rekreacyjne, rozrywkowe, spełniały również umieszczane poza murami zamkowymi ogrody zabaw, zwane także
ogrodami miłości [il. 2B i 2C]. Posiadały one te same elementy co hortus conclusus, miały jednakże nieco odmienny
charakter, bowiem pozbawione były cech intymnej przestrzeni. Służyły spotkaniom i zabawom towarzyskim. W tym
sensie były one projekcją marzeń o miejscu szczęśliwym,
bezpiecznym, w którym człowiek mógł bez skrępowania
obcować z naturą i z bliskimi mu osobami.

Prater w Wiedniu i Prado w Madrycie. Miały one charakter
spacerowych łąk, wzbogaconych sadzonymi w aleje drzewami i elementami wodnymi w formie stawów.
W obrębie miast powstawały także ogrody prywatne umiejscawiane na zapleczu parceli domów znaczniejszych patrycjuszy. Pełniły one mieszane funkcje dekoracyjno-użytkowe.
W średniowiecznych miastach zakładano również uprawowe tereny zielone w niezabudowanych przestrzeniach
wewnątrz murów obronnych. Ich kwaterowa kompozycja
wywodziła się z formy użytkowych ogrodów klasztornych.
Lepsze warunki do zakładania zorganizowanych obszarów
zielonych istniały na przedmieściach miast. Poza dekoracyjno-użytkowymi ogrodami kwaterowymi powstawały
tu także sady, winnice i warzywniki.

Sielskie życie na wsi
średniowiecznych feudałów
W odróżnieniu od niewielkich terenów zielonych, sytuowanych wewnątrz murów zamkowych lub murów miejskich,
od XIII stulecia zakładano przy arystokratycznych letnich
siedzibach wiejskich obszerne założenia ogrodowe, które
nawiązywały do wzorców arabskich. Wybitnymi przykładami arabskiej sztuki ogrodowej są do dzisiaj zachowane
hiszpańskie realizacje w Grenadzie i Sewilli. Powstałe
w oparciu o wzory perskie ogrody arabskie wpłynęły z kolei
na ukształtowanie się rozwiązań średniowiecznych związanych z arystokratycznymi willami wiejskimi. Realizacje
takie powstały w południowej Italii i we Francji [il. 2D].
Ich charakterystycznymi cechami są rozległe kwieciste łąki,
ocienione drzewami alejki, elementy wodne, a także liczne
obiekty budowlane w postaci mostków, pawilonów, kaplic,
gloriet i wolier. Poprzez liczne widokowe otwarcia wiązały się
harmonijnie z otaczającym je krajobrazem. Ten typ założenia stworzył punkt wyjścia dla renesansowych ogrodów
europejskich związanych z zespołami rezydencjonalnymi.

Mieszczanie też kochali ogrody

W XIII i XIV wieku powstawały ogrody publiczne zwane
prato, zakładane poza murami miejskimi. Znamy takie
prato z dużych miast włoskich – Florencji, Padwy i Sieny.
Świadectwem tego typu przestrzeni publicznych są dzisiaj
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Historię ogrodów nowożytnej Europy opisujemy na kolejnej
stronie tego numeru.
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jest harmonia ujmowana jako zgodność piękna z doskonałością fizyczną i duchową. Owa harmonia istnieje obiektywnie w świecie naturalnym. Dociec prawideł tkwiących
wewnętrznie w naturze, a określanych terminem natura naturans – „natura tworząca”, można poprzez dostępną zmysłom
obserwację natury nam się objawiającej, określanej jako natura naturata – „natura stworzona”. Obrazowanie w sztuce
istniejących obiektywnie harmonii i piękna następuje poprzez
sensualistyczno-empiryczne doznawanie i poprzez doskonalenie sposobów odtwarzania tak doświadczonej rzeczywistości.
To doskonalenie sposobu odtwarzania natury pojmowano
jako wierne naśladownictwo spostrzeżeń zmysłowych.
Wartością estetyczną kultury epoki renesansu stała się więc
mimesis, czyli umiejętne stworzenie iluzji przestrzennego
widzenia przyrody. Mimesis traktowana była jako jeden
z celów rozwoju kultury realizującej ideał harmonii i piękna
– nadrzędnych wartości estetycznych. Drugą drogą rozwoju
kultury miał być powrót do koncepcji artystycznych antyku
opartych na naśladownictwie natury.

Włoskie ogrody renesansowe
Ilustracja 3A, Giusto Utens, Willa Medici w Castello, ok. 1599, Museo Storico Topographico „Firenze com’era” we Florencji, © De Agostini/East News
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Europa ponownie odkrywa naturę i antyk

W XV i XVI stuleciu włoskie elity intelektualne ożywiał
nowy ruch umysłowy zwracający uwagę na kulturę antyczną.
Odkrywano na nowo literaturę, filozofię i sztukę antyku.
Filologowie italscy odczytywali w oryginalnych językach
dzieła starożytnych autorów utworów poetyckich, rozpraw naukowych i historycznych: Horacego, Arystotelesa,
Cycerona, Kwintyliana, Witruwiusza, Seneki, Pliniusza
Starszego, Varry, Cato, Martiala czy Columelli. W środowisku włoskich filologów epoki renesansu wykształciła się
potrzeba przywoływania pewnych wartości, które już istniały w antyku, a które trzeba było ponownie wskrzesić.
Z tego przeświadczenia właśnie narodził się ruch określany
w języku włoskim jako rinascita – „odrodzenie”. Termin
ten użyty został przez Francesca Petrarkę, Giovanniego
Boccaccia i Lorenza Ghibertiego, ale najpełniej zdefiniował
go Giorgio Vasari. Odchodzili oni od linearnej koncepcji
rozwoju kultury i postulowali powrót do korzeni cywilizacji europejskiej. Korzenie te widzieli w antyku. Wartości
antyczne zostały ich zdaniem zatarte przez przypadające
na okres średniowiecza wieki ciemne, kiedy to nastąpił
odwrót od klasycznych kanonów harmonii i piękna, utożsamianych z wartościami uniwersalnymi.
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Od XIV wieku zmieniła się koncepcja naukowego dociekania. Obowiązujący w średniowieczu model nauki oparty
na trivium i quadrivium, stanowiących studia przygotowawcze do teologii traktowanej jako sacra doctrina, zastąpiły
studia o charakterze świeckim, prowadzone bez wstępnego
uznawania naukowej doktryny. Istotą nowych studiów była
elokwencja, kształtowana na własnych, samodzielnych dociekaniach naukowych i budująca autonomiczny model
humanistycznego wykształcenia.
Pierwociny myślenia naukowego, opartego na empiryzmie
i sensualizmie, narodziły się już w XIII stuleciu. Jednym z badaczy podchodzących w nowy sposób do nauki był Witelon.
Prowadził on badania nad optyką i percepcją. W toku swoich badań doszedł do wniosku, iż wrażliwość na określone
bodźce, sposób ich odczuwania jako pozytywne lub negatywne, wynikają nie ze spekulatywnych założeń, ale z podłoża
empirycznego. Zdaniem Witelona piękno człowiek ujmuje
wzrokiem. Odbija się ono w duszy poprzez proste ujęcie form
widzialnych, na przykład światła i barwy. Percepcja oparta
jest na skojarzeniach, przyzwyczajeniach funkcjonujących
jako pewna kulturowa konwencja czy czynnik obyczaju.
W ujęciu włoskich teoretyków kultury epoki renesansu najwyższą wartością estetyczną, ideałem, do którego dąży sztuka,

Przytoczone dociekania teoretyczne włoskich intelektualistów nie pozostały bez wpływu na sztukę ogrodniczą w epoce
renesansu. Wrażliwość na piękno świata przyrodniczego
oraz ujmowanie ogrodu jako miejsca spotkań i zabaw ujawniają się już w utworach poetyckich prekursorów włoskiego
odrodzenia – Francesca Petrarki i Giovanniego Boccaccia.
Wpływ na rozwiązania przestrzenne włoskich ogrodów renesansowych wywarły modele patrycjuszowskich rezydencji
pozamiejskich, charakterystycznych dla antycznego Rzymu
i feudalnych siedzib wiejskich wznoszonych w XIII stuleciu i później. Nie bez znaczenia były także średniowieczne
hortus conclusus, herbularius i ogrody zabaw.
Cechą charakterystyczną włoskich ogrodów renesansowych
jest ich kompozycyjne powiązanie z głównym budynkiem
mieszkalnym traktowanym jako dominanta całości założenia.
Jednakże siedziba rezydencjonalna, poprzez otwarte galerie,
podcienia, loggie i arkady, łączyła się widokowo z otaczającym ją założeniem ogrodowym i z dalszym otoczeniem.
Generalnie przyjęto dwa schematy kompozycyjne.
Dominującym był układ osiowy, rozpropagowany przez
Leona Battistę Albertiego, Sebastiana Serlia, Jacopo Barozzi
da Vignolę i Giorgia Vasariego. W układzie tym dom z wewnętrznym dziedzińcem lub sienią, poprzedzający siedzibę
mieszkalną dziedziniec zewnętrzny, a także usytuowane
na tyłach kwatery i budowle ogrodowe łączyła wspólna oś
kompozycyjna rozdysponowująca zazwyczaj poszczególne
elementy według zasady symetrii. Model centralny rozpropagował Francesco Colonna. Rozwiązanie to cechowało
zakomponowanie ogrodu jako kolistej wyspy z usytuowaną
centralnie siedzibą mieszkalną i z rozchodzącymi się od niej
promieniście kwaterami, gaikami i zwierzyńcami.
Głównym elementem podziałowym włoskiego ogrodu renesansowego była kwatera obsadzana obrzeżnie drzewami lub
żywopłotami, wypełniona grzędami ziół i kwiatów.

W rozwiązaniach bogatszych występowały baseny, fontanny,
altany i rzeźby. Zespół takich modułów przestrzennych
zbierał jakiś motyw ramowy, zazwyczaj były to arkady lub
mur otaczający.
Dostosowując ogród do ukształtowania terenowego, stosowano tarasy, a różnice poziomów pokonywano schodami.
Schodom towarzyszyły mury oporowe, a czasem groty.
Elementem uzupełniającym mogły być usytuowane nieco
na uboczu labirynty i kopce widokowe.
Najważniejszymi segmentami przestrzennymi były: giardino
segreto, giardino dei semplici, parter i labirynt. Giardino segreto wywodził się genetycznie ze średniowiecznego hortus
conclusus i pełnił te same funkcje przydomowej kameralnej
przestrzeni, wydzielonej – najczęściej murem – z pozostałej
części przeznaczonej do intymnego wypoczynku, nieoficjalnych spotkań czy zabaw dzieci właścicieli rezydencji.
Elementem często stosowanym w tym typie wnętrz były
fontanny i rzeźby.
Giardino dei semplici, usytuowany z dala od domu, służył
do uprawy ziół i roślin przyprawowych sadzonych w obrębie kwater. Mogły tu także występować ozdobne drzewka
i altany. Funkcja i kompozycja tego elementu wskazują
na bezpośrednie powiązania ze średniowiecznym hortus
medicus (herbularius).
Parter stanowił podstawowy składnik włoskiego ogrodu
renesansowego. Składał się on z jednorodnych czworobocznych kwater, rozdzielonych alejkami o jednakowej
szerokości. Poszczególne kwatery obramowywały niskie
strzyżone żywopłoty.
W nawiązaniu do rozwiązań antycznych stosowano w renesansowych założeniach włoskich labirynty, formowane
na planie koła lub kwadratu, tworzone przy użyciu niskich
lub wysokich żywopłotów, sporadycznie kształtowane poprzez wycięcia form labiryntowych w darni. Zakomponowane
w ten sposób ścieżki, służące spacerom, posiadały liczne
ślepe odgałęzienia. W centrum labiryntu znajdował się placyk
z altanką, rzeźbą, drzewem lub ławką.
Ten renesansowy model u schyłku XV wieku rozprzestrzenił się w licznych środowiskach zachodniej Europy: we Francji,
Hiszpanii, Portugalii, a od XVI wieku – w Niderlandach,
Anglii, Niemczech, Austrii i Polsce.

Estetyczne wyznaczniki baroku

Przypadająca na okres XVII i 1. połowy XVIII wieku epoka
baroku, której początki sięgają jednakże 2. połowy XVI stulecia, wprowadza do kultury europejskiej nowe jakości estetyczne i artystyczne, co nie pozostało bez wpływu na sztukę
ogrodniczą tego czasu.
Rozwój reformacji, której początki wiązane są z wystąpieniem Marcina Lutra w 1517 roku, wprowadził Europę
w liczne dyskusje o charakterze religijnym. Często miały one
charakter konfrontacyjny pomiędzy katolikami i protestantami. Sobór Trydencki, który odbył się w latach 1545–1563,
stanowił odpowiedź rzymskiego Kościoła na reformatorski
ruch ewangelików i kalwinów.
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Ilustracja 3B, Pierre-Denis Martin, Château de Versailles, 1722, Château de Versailles w Paryżu, © De Agostini/East News

Na soborze tym wypracowano formułę sztuki wyrażającej
poprzez architekturę i plastykę ideę zwycięskiego Kościoła
rzymskiego. Nurt powstały na tym ideowym gruncie, ukształtowany w środowisku rzymskim, a rozpropagowany na terenach katolickiej Europy przez nowego typu zakony: jezuitów,
kamedułów i karmelitów, cechował się monumentalnością
i dramatyzmem architektonicznych oraz plastycznych rozwiązań. W krajach niekatolickich przyjął on bardziej spokojne
rozwiązania odwołujące się do wartości klasycyzujących, wyrażających racjonalizm tamtejszych elit społecznych – panujących, możnowładców i mieszczaństwa w Anglii, Niemczech
Północnych, Holandii i Szwecji.
Wieki XVII i XVIII były także okresem rodzenia się absolutystycznych koncepcji władzy. Najwcześniej ukształtowały się
one w środowisku francuskim i hiszpańskim. Siedziba monarchy wespół z otaczającą ją przestrzenią, w tym założeniem parkowym, miały wyrażać potęgę panującego. W tym
sensie tworzywo naturalne ogrodów całkowicie podporządkowane zostało arbitralnie przyjętej koncepcji przestrzennej.
Rozplanowanie założenia ogrodowego i sposób przetworzenia natury stanowiły wyzwanie, w którym objawić się mógł
geniusz twórcy projektującego ogród władzy.
Taki sposób podejścia do ogrodowej kompozycji barokowej
zrodzonej na gruncie francuskim w XVII wieku odzwierciedlał wcześniejsze, sięgające bowiem późnego renesansu,
rozważania estetyczne.
Giorgio Vasari, włoski teoretyk późnego renesansu, na bazie
wypracowanych przez jego poprzedników dociekań z zakresu doktryny artystycznej, stworzył koncepcję organicznego rozwoju sztuki – od narodzin przez młodość i wiek
dojrzały aż do śmierci. Wyznacznikiem dojrzałości sztuki
jest – zdaniem Vasariego – zdolność do naśladowania natury
– imitazione. Głównych celów sztuki upatrywał on w naśladowaniu natury, ale nie jej kopiowaniu, raczej wnikaniu w jej
prawa, zbliżaniu się do jej pierwszych przyczyn. Sztuka jest
tworzeniem harmonijnej, doskonałej całości, odzwierciedlającej wewnętrzne prawa natury, natury takiej, jaką jest
– natura naturans, a nie dostępnej w doświadczeniu – natura naturata. Najważniejszy czynnik w procesie twórczym
stanowi zamysł, idea, forma – pojmowane jako disegno,
concetto, które znajdują się w umyśle artysty. Nie są one
tworem subiektywnym, wręcz odwrotnie – disegno jest stałą,
powszechną i obiektywną siłą sprawczą dzieła sztuki. Dzieło
sztuki uwarunkowują natura i idea, ale ma ono swój porządek i miarę. Wartość dzieła ujawnia się jednakże nie tylko
w mierze, lecz również we wdzięku, będącym uzupełnieniem
miary. Stosowanie reguł jest słusznym działaniem, ale później musi być ono uzupełnione sądem oka. Ów sąd kształtuje
indywidualny składnik dzieła, określany jako maniera.
Tę myśl rozwinął później Gian Lorenzo Bernini. Wskazywał
on mianowicie, że celem sztuki jest dążenie do odpowiedniej miary i proporcji, ale dążenie to nie gwarantuje możliwości stworzenia niezawodnych reguł. Takimi siłami
sprawczymi są geniusz i umysł artysty. Każde zadanie artystyczne wymaga odrębnego i indywidualnego traktowania,
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zależnego od sytuacji i otoczenia. Dobre dzieło sztuki jest
wytworem nie tylko rozumowania, ale przede wszystkim
natchnienia – furor divinus.
Podkreślane u schyłku renesansu i w baroku znaczenie takich jakości estetycznych jak geniusz, natchnienie, maniera,
znalazły swój wyraz w ekspresyjnych formułach sztuki barokowej, w tym także sztuki ogrodniczej.

Ogród władzy

Głównym środowiskiem, w którym ukształtowała się barokowa koncepcja ogrodu, był francuski dwór Ludwika XIV,
na którego potrzeby powstało w latach 1662–1668 pałacowo-ogrodowe założenie w Wersalu [il. 3B]. Jego twórcą był
André Le Nôtre. Zespół wersalski zaprojektowany został
na trzech poziomach, obejmujących miasto, pałac królewski
poprzedzony paradnymi dziedzińcami i ogród. Celem najważniejszym rezydencji wersalskiej miała być gloryfikacja
króla utożsamionego z Apollinem – bogiem słońca.
Przyjęty dla Wersalu model siedziby królewskiej, sprzęgniętej z paradnymi dziedzińcami i ogrodem, otrzymał nazwę
entre cour et jardin. Rozpowszechnił się on u schyłku XVII
i w XVIII wieku we wszystkich ośrodkach europejskich:
w Niemczech, Austrii, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji,
Holandii, Rosji, Polsce, Czechach i na Węgrzech.
Na bazie doświadczeń wersalskich wykształciły się główne
cechy ogrodu barokowego. Budynek pałacowy był ściśle
powiązany z poprzedzającymi go dziedzińcami i usytuowanym na tyłach założeniem ogrodowym, a cały zamysł
przestrzenny objęty został jednolitą koncepcją twórczą.
Rozplanowanie terenów zielonych oparte było na wzór organizacji przestrzennej pomieszczeń pałacowych. Ogród
tworzyły liczne wnętrza o różnorakiej funkcji – sale, gabinety, teatry, korytarze. Wnętrza te wyodrębniały szpalery,
boskiety, grupy drzew, pawilony i inne elementy budowlane oraz rzeźbiarskie, a także formy ukształtowania terenu
i związane z nim balustrady oraz tarasy.
Cały zespół oparto na osi symetrii wspólnej dla dziedzińców,
pałacu i ogrodu, jednocześnie ten ostatni człon założenia
skomponowany został według zasad kontrastu, uzyskiwanego
poprzez silnie zróżnicowane efekty plastyczne, światłocieniowe i barwne.
Główne elementy przestrzenne stanowiły: partery o zróżnicowanych układach kompozycyjnych i wspaniałej ornamentacji
– do najbardziej popularnych należały partery haftowe; szpalery wysokie (o pełnych ścianach, półpełnych lub ażurowych)
bądź też szpalery niskie – służące do wyodrębniania poszczególnych wnętrz; aleje zamknięte, otwarte, pojedyncze lub
złożone; wgłębniki, czyli płaskie trawniki z obniżoną częścią
środkową o geometrycznych zarysach; boskiety, które były
bryłami wysokiej zieleni ze strzyżonymi ścianami, przecinane
alejami w układach gwiazdy, krzyża św. Andrzeja lub gęsiej
stopki, mieszczące sale, labirynty, teatry baseny i altany; sale
jednownętrzne lub wielownętrzne; lokalizowane w tylnych
częściach założenia teatry; labirynty tworzone przez wysokie
szpalery i z bogatą siatką asymetrycznie prowadzonych dróg,

wzbogacone salami, gabinetami, basenami i fontannami;
rzeźba; kanały wodne proste i złożone, na planie krzyża,
litery T, sprzężone z basenem, z rozszerzonymi zakończeniami i skrzyżowaniami; baseny na planie prostych figur
geometrycznych, w niskiej obudowie kamiennej, często
ozdobione wodotryskami lub rzeźbami; zazwyczaj płaskie
fontanny, sporadycznie w układzie piętrowym, ze strumieniami zwielokrotnionymi w postaci słupów, snopków
lub piramid; niskie, a czasem spiętrzone wielostopniowo

kaskady. Zespół budowli ogrodowych tworzyły schody,
rampy, mury tarasowe, groty, trejaże, portyki, gabinety,
belwedery i pomarańczarnie.
Jakże odmiennym wydaje się nasycony bogatym programem,
pompatyczny ogród barokowy od renesansowych realizacji, dyskretniejszych, bardziej skrojonych na ludzką miarę.
Jeszcze w XVIII stuleciu na gruncie angielskim w sposób
istotny zmieni się model ogrodu – teatralna forma zastąpiona zostanie aranżacją kontrolowanej naturalności.
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Ogrody

XVIII i XIX wieku
Tekst: Grzegorz J. Budnik

XVIII wiek
Stulecie racjonalizmu i sentymentalizmu

Wiek XVIII był okresem, kiedy ścierały się w Europie różne
prądy i orientacje związane z nurtami klasycznym i preromantycznym. Obok postaw skrajnie racjonalizujących
występowały tendencje irracjonalistyczne. Z dążeniami
systematyzującymi, które zauważyć możemy u francuskich
encyklopedystów, postulujących scalanie wiedzy, współistniały tendencje empiryczno-analityczne, charakterystyczne
przede wszystkim dla angielskiego środowiska intelektualnego. Występowały także dążenia do autonomizowania
wiedzy i systemów poznania, a obok nich pojawiały się
tendencje do rozrywania tej autonomii. Rozwijał się w tym
czasie również swoisty nurt odrodzenia religijnego o odcieniu heterodoksyjnym.
Najważniejszym środowiskiem przesądzającym o kierunku
europejskiej myśli filozoficznej była Anglia, gdzie w początkowych dekadach XVIII wieku powstawały czasopisma,
z najsłynniejszym „The Spectator” wydawanym w latach
1711–1714. To w kręgu angielskiej kultury publicystycznej wykształciło się zainteresowanie problematyką empiryczną rozwijaną przez Johna Locke'a, George'a Berkeley'a
i Dawida Hume'a. Głównym problemem teoretycznym tego
środowiska stała się teoria poznania i wynikające z niej
koncepcje artystyczne ogniskujące się wokół takich pojęć
jak smak, teoria tworzenia czy sądy estetyczne.
Myśliciele angielscy reprezentowali pogląd, iż piękno jest
wartością obiektywną, a poznać je można w procesie samoedukacji estetycznej. Anthony Shaftesbury w zbiorze
esejów „Characteristics” przeciwstawiał się dzikości i nienaturalności. Przyjmował, że warunkiem wysiłku poznawczego jest entuzjazm, ale może on przybierać różne formy
– od fanatycznego, zbliżającego się do dzikości, dziwności,
grozy i fikcji, do dyletanckiego, powierzchownego, bez
wewnętrznego uzasadnienia. Shaftesbury, reprezentując
optymizm poznawczy, stworzył koncepcję samowiedzy
sterującej własnym poznaniem, poznaniem usystematyzowanym, opartym na wysiłku. Poprzez estetyczną samoedukację człowiek może odkryć harmonię, piękno i proporcje,
istniejące obiektywnie w naturze.
Nieco odmienną koncepcję przyjął Edmund Burke w swoim
dziele „O wzniosłości i pięknie”. Uznawał on, że przeżycie
estetyczne warunkują czynniki biologiczne, psychologiczne
i fizjologiczne. Sądził, iż odczucie piękna wywołują rzeczy
małe, gładkie, oddziaływające łagodnie, wywołujące wzruszenie i tkliwość. Rzeczy, którym brak tych cech, mogą
wywoływać odczucia wzniosłości, być kojarzone z grozą,
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siłą, budzić podziw, uznanie, przeświadczenie, że są tworem geniuszu. Jak widać, głównym czynnikiem odczuwania,
przesądzającym o sądach estetycznych, jest w rozumieniu
Burke’a entuzjazm uczuciowy, a nie akademickie reguły.
Ów aspekt emocjonalny znajdował również swoje odzwierciedlenie w pisarstwie o sztuce, bowiem zajmowali się nim
nie tylko profesjonaliści, teoretycy i znawcy, ale uprawiali
je również amatorzy, dyletanci, koneserzy, którzy wiedzę
swoją zdobywali w praktyce amatorskiej, kolekcjonerskiej
i mecenasowskiej. Modne stały się opisy z podróży, które
zaspakajały potrzebę poznawania rzeczy nieznanych, owianych aurą tajemniczości. Rozwój swój przeżywała również
literatura podróżniczo-przygodowo-fantastyczna, reprezentowana chociażby przez twórczość Jonathana Swifta,
autora „Podróży Guliwera”, i Daniela Defoe, który napisał
„Przypadki Robinsona Crusoe”.
Na gruncie francuskim rozwijał się nurt racjonalistyczny
wypływający z idei oświeceniowych. Jego propagatorami
byli encyklopedyści: Wolter, Denis Diderot i Jean-Jacques
Rousseau. W ich doktrynie filozoficzno-społecznej i estetycznej powstała wewnętrzna sprzeczność. Zasadzała się
ona na tym, iż z jednej strony postulowali kult rozumu,
racjonalizmu i umiaru, a jednocześnie głosili sentymentalne
hasła powrotu do natury. Sztuka w rozumieniu francuskich
encyklopedystów pełnić miała przede wszystkim role służebne w stosunku do społeczeństwa.
Racjonalizm francuski ze swoją formułą sztuki ujętej
w reguły stworzył podstawy ideowe dla rozwoju kolejnej,
po baroku, formacji stylowej kultury europejskiej – klasycyzmu. Istotną rolę w rozwoju klasycyzmu odegrał również
wzrost zainteresowań kulturą grecko-rzymską. Wynikał
on w dużej mierze z odkryć archeologicznych dokonanych
w Herkulanum i Pompejach, a następnie z badań prowadzonych na szeroką skalę w Grecji w epoce napoleońskiej
i później. Odkrycia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem społeczności Europy. W architekturze sięgać zaczęto
po formy bliższe wzorcom antycznym. Jednym z głównych
ośrodków klasycyzmu europejskiego był Rzym, gdzie działał Johann Joachim Winckelmann, autor słynnej rozprawy
„Myśli o naśladowaniu greckich dzieł w malarstwie i rzeźbie”, uznającej kulturę antyczną za modelowy wzorzec cywilizacji europejskiej.
Opisany ferment, związany ze ścieraniem się poglądów
racjonalistycznych i sentymentalnych, legł u podstaw kształtowania się nowych koncepcji społecznych, politycznych
i artystycznych. Nie pozostał też bez wpływu na europejską
sztukę ogrodniczą.

Ilustracja 4A
Antoine Watteau, Odjazd na Cyterę, 1717, Musée du Louvre w Paryżu
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Ogród wyzwolony

Po śmierci Ludwika XIV, który u schyłku swojego życia ulegał
silnym skłonnościom dewocyjnym, władzę na tronie francuskim objął jego prawnuk Ludwik XV. Z uwagi na fakt, iż był
niepełnoletni, przez 8 lat w jego imieniu rządy regencyjne
sprawował Filip II Orleański. To wskutek jego decyzji rozwiązany został skostniały dwór wersalski, a siedzibę monarszą
przeniesiono do Paryża, do Palais-Royal. Pompatyczny, ceremonialny styl życia dworskiego zastąpiono swobodnym, bujnym życiem towarzyskim, nastawionym na bardziej intymną
rozrywkę: bale, maskarady, koncerty, udział w komediach
typu włoskiego, a także w zabawach towarzyskich w parku.
Rytm codziennego życia wyznaczały w godzinach rannych
kameralne spotkania, w których ważne miejsce zajmowały
flirt i wymiana plotek. Wieczorną porą gromadzono się
na hucznych balach i maskaradach. W sztuce zastąpiono
majestatyczne formy barokowe lekkim stylem rokoka.
Ówczesne założenia ogrodowe powiązane były z niewielkim
zazwyczaj pałacem typu hotel, usytuowanym wzorem barokowym entre cour et jardin, pomiędzy dziedzińcem a ogrodem.
Charakterystyczny element tych założeń to jedno- lub dwuczęściowy parter, położony bezpośrednio przy elewacji tylnej
siedziby rezydencjonalnej. Na osi tej elewacji znajdował się
parter, ozdobiony rabatami z pojedynczymi krzewami i często otoczony drzewami. W większych ogrodach pojawiały się

baseny i oranżeryjne drzewa kubłowe. Pozostałe przestrzenie
zajmowały boskiety i ogródki użytkowo-ozdobne.
Charakter francuskich ogrodów rokokowych doskonale odtwarza malarstwo Jeana-Antoine’a Watteau. [il. 4A]. W urokliwej
scenerii lekko pofalowanych łąk osadzał on, ujęte w konwencji
fête champêtre – zabaw wiejskich lub fête galante – zabaw
z udziałem wytwornego towarzystwa, liczne postacie zatopione w tańcu, zabawie lub zasłuchane w muzyce. Wśród
igrających istot ludzkich przewijają się nimfy leśne. Kiedy się
wnikliwiej zagłębić w tę bajeczną projekcję, to można zauważyć, że nie jest ona wizją beztroskiego, rajskiego bytowania. W cieniu rozłożystych drzew pojawiają się zamyślone
postacie, zatopione w melancholii, dziwnie nie przystającej
do radości udzielającej się wszystkim pozostałym osobom.
U Watteau arkadia nie istnieje, jest jedynie mirażem, złudą.
Przedstawiane w świetlistym kolorycie i w swobodnej fakturze obrazy tworzyły subtelny nastrój, poprzez który malarz
starał się wyrazić uniwersalne treści ogólnoludzkie. Jak więc
widać, forma ogrodu zabaw nie posiadała wyłącznie charakteru przyjemnościowego, hedonicznego. W świadomości
wielu rysowało się przeświadczenie, iż przestrzeń ta jest jedynie pozornie miejscem rajskim. Inne jej rozumienie – jako
terenu służącemu przede wszystkim zabawie, hedonizmowi,
igraszkom o dużym odcieniu erotycznym – reprezentował
w swoim malarstwie Jean-Honoré Fragonard.
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Ilustracja 4B
Nicolas Poussin, Pejzaż z postaciami i budowlami, ok. 1650, Museo Nacional del Prado w Madrycie
© Album/East News

Ogród krajobrazowy
Zwrot ku naturze

Model francuskiego regularnego ogrodu barokowego odrzucony został w XVIII stuleciu w Anglii. Zarzucono sztywność
osiowych kompozycji i poddanie ich rygorom geometryzacji.
W liberalnym XVIII-wiecznym środowisku angielskim postulowano zwrot ku naturze jako źródłu inspiracji. Projektanci
angielskich założeń ogrodowych tego czasu uznawali, iż najwłaściwszym odzwierciedleniem natury w ogrodzie jest zastosowanie nieregularnych schematów kompozycji przestrzennej,
tworzących odczucie nieładu.
Głównym źródłem inspiracji dla tego typu rozwiązań było barokowe malarstwo pejzażowe poprzedniego stulecia inspirujące się krajobrazem rzymskiej Kampanii, czy wykształconym
jeszcze w rzymskim malarstwie starożytnym typem pejzażu
arkadyjskiego, znanego nam chociażby z dekoracji ściennych
domów pompejańskich. Za najważniejszych przedstawicieli
tego rodzaju malarstwa krajobrazowego w XVII wieku uznać
należy Nicolausa Poussina czy Claude’a Lorraina. [il. 4B].
Malarstwo tych artystów oraz ich naśladowców było bardzo popularne w XVIII-wiecznej Anglii. Na gruncie teoretycznym wpływ na ukształtowanie angielskich ogrodów
naturalistycznych wywarli Joseph Addison i Alexander Pope.
Do najstarszych angielskich realizacji w typie krajobrazowym zaliczyć należy powstałe w początkach XVIII wieku
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ogrody w Twickenham i w Chiswick. Występują w nich obok
siebie elementy ogrodu formalnego i ogrodu pejzażowego.
Kolejnym przykładem, obrazującym rozwój angielskiego
ogrodu naturalistycznego, jest rozciągnięte wokół jeziora
założenie w Stourhead, obrazujące w sposób symboliczny główne etapy wędrówki Eneasza, bohatera eposu
Wergiliusza. Nie można również zapomnieć o realizacjach
fazy przejściowej w Stowe, Claremont i Blenheim.
Kluczową rolę w rozwoju ogrodów angielskich odegrał
William Kent, autor założeń w Claremont, Stowe, Chiswick,
Blenheim w Oxfordshire, Holkham w Norfolk, Esher Lodge
w Surrey, Kensington w Londynie, Badminton House oraz
w Hampton Court. Jego kontynuatorem był Lancelot Brown,
twórca realizacji w Croome Court, Woreshire, Claremont,
Surrey, Blenheim i wielu innych [il. 4C].
Elementami charakterystycznymi angielskich ogrodów krajobrazowych były pofalowane tereny z łąkami, klombami
i grupami zadrzewień oraz naturalne strumyki, stawy i jeziorka. Nieregularne w układzie kompozycyjnym założenie
tworzyło harmonijne powiązania z otaczającym je krajobrazem, najczęściej o charakterze wiejskim. W obrębie
założeń ogrodowych występowały także klasycystyczne
budynki i sztuczne ruiny, zaczerpnięte z malarstwa krajobrazowego XVII stulecia.

Ilustracja 4C
Blenheim Palace, rycina z: Nicolas Vergnaud, L'Art de Créer les Jardins, Paris, 1835
© Liszt Collection/East News

Ku indywidualizmowi i odrębności

W ostatnich czterech dekadach XVIII i w 1. połowie XIX
stulecia rozwijał się w kulturze europejskiej nurt określany
terminem romantyzmu. Romantyzm znamionowało podkreślanie pluralizmu estetycznego, zainteresowanie dla spontanicznej kreacji, uosabiającej odrębność osobową, narodową
i cywilizacyjną. Głównymi wartościami w sztuce stały się
autentyczność wyrazu plastycznego oraz autentyczność
przeżycia estetycznego. Romantyzm odrzucił racjonalizm
i możliwość istnienia jednorodnych ideałów estetycznych.
Ponad normę, kanon i reguły postawił subiektywizm, intuicjonizm, wyobraźnię i dramatyzm.
Kult indywidualizmu, autentyczności, spontaniczności
oraz odrzucenie obiektywnie istniejących norm wynikały
z przyjęcia stworzonej przez Immanuela Kanta koncepcji
wolnej gry stanowiącej motor ludzkich działań. Z kolei pojęcie kultury jako odzwierciedlenia ducha czasu i narodu
wypływało z refleksji filozoficzno-estetycznych Johanna
Gottfrieda Herdera i Wilhelma Heinricha Wackenrodera.
W teorii poznania podkreślano, że poza intelektem ważna
jest intuicja. Świata nie da się całkowicie poznać, bowiem
istnieje również sfera tajemnicy i nieokreśloności. Głównymi
jakościami estetycznymi stały się w tym czasie fantazja i ekspresja. Bardzo popularne w epoce romantyzmu było malarstwo krajobrazowe, ukazujące w środowisku angielskim

udramatyzowaną wizję przyrody, na przykład w dziełach
Williama Turnera, lub stanowiące wnikliwe studium zmian
zachodzących w przyrodzie, co uwidacznia się w twórczości
malarskiej Johna Constable’a oraz w twórczości francuskich
przedstawicieli szkoły w Barbizon: Théodore Rousseau,
Charles-François Daubigny, Narcisse Díaz de la Peña
i Constant Troyon. Niektórych przedstawicieli malarstwa
niemieckiego tego czasu, w tym Caspara Davida Friedricha,
cechuje próba ujęcia pejzażu w formułach religijno-symbolicznych, oddziaływających nastrojem albo indywidualną
symboliką, przy unikaniu skonwencjonalizowanego języka
alegoryczno-symbolicznego.

Ogród jako nośnik znaczeń wzniosłych

Nurt romantyczny w ogrodnictwie europejskim narodził się
– podobnie jak nurt krajobrazowy – w Anglii. Jego cechą
charakterystyczną było zwrócenie szczególnej uwagi na program treściowy parku odwołujący się przede wszystkim
do motywów średniowiecznej kultury, w szczególności gotyku. To odwoływanie się do tradycji gotyckiej uwidoczniała
popularność licznych pawilonów i budowli ogrodowych
w formie sztucznych ruin, grot i pustelni oraz obiektów
budowlanych w stylu neogotyckim. Za drugą istotną cechę
parków romantycznych uznać należy wykorzystanie elementów natury w formie jak najbardziej dzikiej, pierwotnej.
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Ilustracja 4D
Pałac i ogrody Tuileries, rycina, 1827
© Leemage/East News

Mimo że zwiększa się powierzchnię ogrodu, to jednocześnie
przez fakt wprowadzenia silnego rozdrobnienia przestrzennego uzyskiwano efekt bardzo kameralnych przestrzeni, oddziaływających malarskim ukształtowaniem poprzez kontrast
kolorystyczny, fakturowy, światłocieniowy, zaskakujące
przejścia z kameralnych wnętrz w otwarcia widokowe.
Kategoria malarskości – picturesque – przeniesiona została
do sztuki ogrodniczej z charakterystycznych dla tego czasu
w środowisku angielskim rozważań estetycznych. William
Gilpin jako pierwszy uznał malarskość za istotną wartość
estetyczną, działającą poprzez nieregularność, zmienność,
surowość i niezwykłość. Do tej samej jakości estetycznej
jako głównej zasady komponowania ogrodów odwoływał się
Sir Uvedale Price. Ważnym punktem odniesienia w rozważaniach o malowniczości i pięknie natury było weneckie
malarstwo późnorenesansowe oraz malarstwo pejzażowe
XVII wieku Nicolausa Poussina i Claude’a Lorraina.
Drugą kategorią estetyczną, która wpłynęła na rozwój romantycznych ogrodów, była wzniosłość, do której odwoływał się Edmund Burke. Wzniosłość tę kojarzono z dzikością,
pierwotnością, ale również z dawnością, i w tym sensie idea
wzniosłości współrozwijała się wraz z fascynacją gotykiem
i gotycyzmem.
Najwcześniejszy neogotycki pawilon ogrodowy zaprojektowany został przez Nicholasa Hawksmoora w początkach
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Ilustracja 4E
Dick Wildfire, Pałac i ogrody Tuileries w Paryżu, 1822
© De Agostini/East News

XVIII stulecia w parku Shatawer w Oksfordshire. Autorem
kolejnych pawilonów, przeznaczonych do ogrodów w Esher
i w Rousham, był William Kent. Duży wpływ na rozwój neogotyku w Anglii miała Hill – siedziba Horacego
Walpole’a wystawiona w połowie XVIII wieku w Strawberry.

Przemiany społeczno-kulturowe
w Europie w 2. połowie XIX wieku

Rozwój przemysłu w 2. połowie XIX wieku wpłynął znacząco
na przeobrażenia społeczno-cywilizacyjne. Zmieniać się zaczął krajobraz urbanistyczno-architektoniczny miast, a w ślad
za tym także funkcja ogrodów. Najważniejsze przeobrażenia w sztuce ogrodniczej następowały w obszarze miejskich
ogrodów publicznych.

Ogród zdemokratyzowany

Idea miejskiego parku publicznego powstała w Paryżu, gdzie
za czasów Napoleona III udostępniono mieszkańcom miasta
ogrody królewskie związane z Palais-Royal i Les Tuileries
[il. 4D i 4E]. Na zlecenie tego władcy w latach 1852–1870
przebudowano strukturę urbanistyczną Paryża według założeń prefekta miasta Georges’a Haussmanna. Wybudowano
szerokie zadrzewione aleje, a jednocześnie ulokowano na obszarach miejskich parki publiczne – Lasek Buloński, ButtesChaumont, Montsouris i Vincennes. W obrębie miasta

zaprojektowano dodatkowo 24 parki na wzór angielskich
skwerów. Zrealizowano w ten sposób projekt zdrowotny,
jak również zapewniono mieszczanom miejsca do spotkań
towarzyskich, rekreacji i zabaw. Działania te miały na celu
również określone zadania o charakterze politycznym. Miały
wyrażać ideę harmonii społecznej, a przez to hamować radykalne, rewolucyjne nastroje mieszkańców Paryża.
Tego typu zielone przestrzenie publiczne powstały również
w Londynie, gdzie przekazano do użytku mieszkańcom miasta osiem ogrodów królewskich: Bushy Park, Green Park,
Greenwich Park, Hyde Park, Kensington Gardens, Regent’s
Park, Richmond Park i St. James’s Park, a także w Berlinie,
gdzie założono Tiergarten według projektu Petera Josepha
Lenné'go oraz Friedrichshein, zrealizowany na podstawie
założeń Gustava Meyera.

Park ten wyrażał dyskutowane w 2. połowie XIX wieku
problemy polityczno-społeczno-kulturowe. Ogniskowały się
one z jednej strony na aspektach zdrowotnych, z drugiej
na projektach społecznych postulujących równość w dostępie do godziwych warunków życia. W tym sensie park
ten miał wyrażać idealistyczną wizję harmonii społecznej, uosabiać mityczny powrót człowieka do źródeł. Ów
motyw zdemokratyzowanej przestrzeni, poza aspektem
politycznej propagandy, obrazował jednocześnie tęsknotę
za mitycznym rajem i odzwierciedlał przewijające się przez
epoki marzenie człowieka o miejscu bezpiecznym – locus
amoenus, utożsamianym tym razem z miejscem, gdzie
można uprawiać sporty w seksownych legginsach, zjeść
burgera w towarzystwie znajomych, czy też wyjść na spacer
ze swoim ulubionym zwierzakiem.

W latach 1857–1872 powstał także pierwszy park miejski w Nowym Jorku na Manhattanie – Central Park.
Zaprojektowali go Frederic Law Olmsted i Calvert Vaux.
Dużym wyzwaniem przy jego zakładaniu było przekształcenie bagien w teren możliwy do zaadaptowania na przestrzeń publicznie użyteczną. Zaprojektowano ogród w stylu
angielskim, z rozległymi łąkami, kilkunastoma wzgórzami
oraz ze ścieżkami dla pieszych. Zasadzono kilkaset tysięcy
drzew i krzewów przesłaniających miejskie zabudowania.

W 11. numerze {slow} opublikujemy kolejny z serii – przygotowany specjalnie dla naszego magazynu – „Wykład z historii sztuki” autorstwa Grzegorza J. Budnika.
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Pasjonat i praktykant

Central Park
wspólna sprawa

W Stanach Zjednoczonych nie ma miejsca na przeciętność. Central Park, zlokalizowany
pośród najruchliwszych ulic świata, jest najczęściej odwiedzanym parkiem w USA
i przeszedł do historii jako najbardziej nowatorski projekt planistyczny terenu
rekreacyjnego.

Mówi się też, że jest najciekawszą atrakcją Nowego Jorku, przebijającą
Empire State Building czy Statuę Wolności. Co odpowiada za jego fenomen?
Tekst: Waldemar Karasiewicz, Ilustracja: Contrasto /East News

Nowojorczycy łakną zieleni. Dlatego, oprócz kilku niewielkich zagajników, ogrodów botanicznych czy skwerów,
na Manhattanie, głównej dzielnicy Nowego Jorku i jednocześnie najbardziej zatłoczonej wyspie świata, roślinność
jest przemycana w każdej możliwej formie: drzew, rabatek,
a nawet doniczek. Nie zobaczymy tego, patrząc na widokówkową panoramę najeżoną drapaczami chmur, ale ptaki
wędrowne doskonale wiedzą, że pośród tej geometrycznej
siatki ulic skrywa się prawdziwy rarytas – ogromny jak
na miejskie warunki teren zielony. Oczywiście znają go także
nowojorczycy i nie wyobrażają sobie bez niego żyć.

Zimna kalkulacja

Już w połowie XIX wieku na Manhattanie, zwłaszcza południowym, ceny działek budowlanych były najdroższe
w USA. W krzyżującym wiele szlaków handlowych mieście
portowym Nowy Jork tempo rozwoju gospodarczego w warunkach II rewolucji przemysłowej było błyskawiczne. Ten
pęd w budowaniu potęgi Stanów Zjednoczonych nie uwzględniał jednak codzienności mieszkańców Manhattanu, których
elementarne potrzeby – przestrzeni, tlenu, dostępu do choć
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skrawka naturalnego krajobrazu – schodziły na dalszy plan.
Zwrócił na to uwagę pierwszy amerykański architekt i projektant ogrodów Andrew Jackson Downing, który stwierdził,
że to, co w Nowym Jorku nazywa się parkami, jest w istocie
przeprosinami za ich brak¹. Medialnego wsparcia udzielił mu
wydawca „Evening Post” – William Cullen Bryant, do którego
czytelnicy regularnie adresowali prośby o opamiętanie w tym
bezdusznym wyścigu, prowadzącym do zalania całej wyspy
litym betonem. Nie było chwili do stracenia, Manhattan
bowiem z dnia na dzień pożerany był przez handel, który
rozrastał się dzięki ogromnym wpływom z kontraktów i ceł.
Jedyny teren, który do tej pory ignorowali inwestorzy, znajdował się w północnej części wyspy, poza ówczesnymi granicami
miasta. Był to obszar trudny do zagospodarowania – bagienny
i skalisty, gdzie swoje domostwa i warsztaty prowadzili rolnicy,
najubożsi imigranci i byli niewolnicy. Osada Seneca Village
funkcjonowała niezależnie od sąsiadującego centrum światowego handlu, dysponując raptem dwiema wieloetnicznymi
szkołami i trzema kościołami. Teren wykupiono za łączną
sumę 5 mln dolarów (aktualna wartość przekracza 500 mld $)
i rozpoczęto proces eksmisji 1200 osadników.

Władze miasta, po zatwierdzeniu decyzji o zagospodarowaniu ponad 340-hektarowego kwartału (4 km długości
i 0,8 km szerokości), rozpisały konkurs otwarty na projekt.
W odpowiedzi przedłożono aż 33 propozycje autorstwa wielu
znanych inżynierów i architektów. Stanowiły one ciekawą paletę pomysłów: od parku rozrywki poprzez alegorię do pięciu
kontynentów aż po starożytne świątynie i tradycyjne ogrody
w stylu europejskim. Zwycięski okazał się Greensward Plan
autorstwa duetu Frederick Law Olmsted i Calvert Vaux.
Zakładał on naturalistyczny charakter parku, oparty na stworzeniu krajobrazu łudząco przypominającego dziewicze angielskie krajobrazy. Jednocześnie projekt przejawiał inspiracje
parkami paryskimi, jakie zrobiły wrażenie na Olmstedzie,
i stylem londyńskim, gdyż z Londynu właśnie pochodził
Vaux. O ile ten drugi miał za sobą praktykę architektoniczną
i doświadczenie w planowaniu przestrzeni, o tyle Frederick
nie posiadał żadnego akademickiego przygotowania do tego
zawodu, poza olbrzymią pasją. Dotychczasowe próby utrzymania się z tych zainteresowań owocowały jedynie frustracją
i pogłębiającymi się długami Olmsteda. Upór został jednak
nagrodzony, gdy dostrzeżono potencjał, jaki przejawiał swym
prostolinijnym podejściem oraz umiejętnymi mediacjami
zarówno z urzędnikami, jak i specjalistami czy robotnikami.
Został mianowany administratorem przez świeżo powołaną
Radę Nadzorczą Central Parku. Jego doskonała organizacja
pracy oraz szczegółowe ekspertyzy i kosztorysy, sporządzane
dzięki szybkiemu przyswajaniu zasad geodezji i botaniki,
dyskredytowały opinie ówczesnych tradycyjnie wykształconych architektów krajobrazu. Dodatkowo jego niewątpliwym atutem była wrażliwość społeczna, której tamtejszy
Manhattan dramatycznie potrzebował. Poboczną motywację
stanowiła szansa na nagrodę pieniężną za zwycięski projekt, która pozwoliłaby uregulować zaległe zobowiązania
Olmsteda. Calvert Vaux był z kolei namaszczony przez wspomnianego Downinga. Ten wywarł ogromny wpływ na rozwój
początkującego architekta i to właśnie przez wzgląd na pamięć o zmarłym krótko wcześniej mistrzu Vaux postanowił
wystartować w konkursie.

Od planu do realizacji

Fundamentalne założenie Central Parku przewidywało
brak jakichkolwiek ograniczeń, stanowiąc bezprecedensową decyzję w skali świata wobec dotychczasowych obostrzeń rezerwujących parki dla wyższych klas społecznych.
Nie wszystkim ten pomysł się spodobał. Rozgorzały spory
o publiczną dostępność zielonej arkadii. Uznano jednak,
że wszyscy nowojorczycy zasługują na ów przywilej, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania czy zasobności portfela. Zaczęto realizować Greensward Plan, który podczas
trzyletniej debaty podmiotów zaangażowanych w społeczną
dyskusję uległ modyfikacji o elementy zaczerpnięte z innych
zgłoszonych projektów. Był on zresztą w swym pierwotnym
kształcie także efektem pracy wspólnej – Olmsted i Vaux
mogli liczyć na wsparcie przyjaciół i rodziny. Kooperacja

zaowocowała wizją miejsca, w którym wszyscy czują się
jak u siebie; miejsca, które scala etniczną różnorodność
oraz rzuca wyzwanie asymilacji płochliwym i egocentrycznym nowojorczykom.
Różne grupy interesariuszy wywierały presję na planistach.
Greensward Plan był w swym pierwotnym kształcie bardzo surowy i nie przewidywał żadnych ozdób w postaci
budynków, pomników, fontann, kwiatowych ogrodów, placów zabaw czy boisk. Niemniej w toku wypracowywania
konsensusu zdecydowano o zmianie niektórych dogmatów,
co okazało się wyjść parkowi na dobre. Modyfikacje planu
tłumaczono chęcią przystosowania enklawy do potrzeb jak
największej liczby nowojorczyków. Mając na względzie ich
wygodę, plan uzupełniono o obiekty umilające czas nie tylko
entuzjastom dzikiej natury. Ostateczny projekt stanowił
optymalną syntezę różnych wyobrażeń na temat nowoczesnego parku i zapoczątkował odważny architektoniczny
i społeczny eksperyment. Efekt końcowy oferował o wiele
więcej aniżeli pierwowzór, zachowując jednocześnie pierwotną wizję twórców: „przedkładać demokratyczne idee
ponad drzewa i ziemię”².

Imitacja natury

Budowa pierwszego typowo amerykańskiego parku trwała
ponad 15 lat. Bagienny teren nie wszędzie można było zamienić w malowniczy akwen, toteż w dużej mierze wymagał
on osuszenia i kompletnej przebudowy. Mimo że docelowy
krajobraz miał do złudzenia przypominać naturalny, niewiele elementów zachowano w niezmienionym kształcie.
Mając na względzie ambitne plany botaniczne z udziałem egzotycznych okazów, nawieziono dodatkowo ponad
14 tys. m³ żyznej ziemi z New Jersey, na której niemieccy
ogrodnicy posadzili 4 mln drzew i krzewów, a ich różnorodność sięgnęła 1,5 tys. gatunków. Do rozbicia masywnych
granitowych skał, rozlokowanych następnie po całym parku,
tworząc bezspoiwową konstrukcję niektórych mostów czy
bazę dla wodospadów, użyto więcej prochu niż podczas
najkrwawszej bitwy wojny secesyjnej pod Gettysburgiem.
Tak przygotowane podłoże uzbrojono w 140 km podziemnych rur i kabli, zasilających podskórnie zieloną tkankę
w wodę i prąd niezbędny do prawidłowego funkcjonowania.
Akweny wymagały także rozmyślnego usytuowania, regulacji
brzegów i synchronizacji z ukrytą infrastrukturą irygacyjną,
która zaczęła, niczym krwiobieg, zasilać bujną roślinność.
To wszystko sprawiło, że mimo swego rustykalnego charakteru Central Park jest dziełem tak samo sztucznym, jak
chociażby Centrum Rockefellera, a pod względem planistycznym i technologicznym – równie ambitnym.

Innowacje

Wymaganiem trudnym do pogodzenia z całością koncepcji była konieczność przebiegu w poprzek parku kilku ulic,
które – przynajmniej za dnia – zapewniałyby swobodne
przemieszczanie powozów i dwukołowych wózków pomiędzy wschodnim i zachodnim wybrzeżem wyspy Manhattan.
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Spełnienie tego założenia warunkowało też niezakłócony
spokój odpoczywających w parku. Ulice ukryto więc w wąwozach, ponad którymi poprowadzono mosty, jakich łącznie
w Central Parku jest aż 36. Wszystkie zaprojektował Calvert
Vaux, a każdy z nich wykonano w innym stylu. Położone
nisko trasy komunikacyjne wspierały przyszłe zmiany urbanistyczno-gospodarcze – dzięki nim wschodni i zachodni
Nowy Jork zbliżył się do siebie handlowo i jeszcze lepiej
rozwijał. W całym Central Parku spośród 93 km alejek tylko
jedna, The Mall, zwana też Promenadą, posiada prosty
odcinek. Jest to też miejsce niezwykłe z uwagi na dach
z liści powstały przez splecenie koron obsadzonych tam
wiązów, tworzący, zamierzony od początku, a osiągnięty
po kilkudziesięciu latach, rzadki efekt katedry na świeżym
powietrzu. Wszystkie pozostałe drogi Central Parku wiją się
pośród drzew, krzewów, pagórków, akwenów czy obiektów małej architektury. Olmsted założył, że zwiedzający
za każdym zakrętem powinni być zaskakiwani niespodziewanym widokiem2. Rozwiązaniem niezastosowanym nigdzie
wcześniej było też rozdzielenie alejek dla pieszych od szerszych wstęg dla konnych przejażdżek (nadal popularnych
w Central Parku).

Południe

Promenadę The Mall wieńczy dwupoziomowy taras z przepięknym widokiem na sąsiadujące z parkiem wieżowce mieszkalne oraz fontanną z figurą kobiety o anielskich skrzydłach.
Bethesda to jedyna rzeźba, jaka pozostała z pierwotnego
planu Olmsteda i Vaux – powinna się ona wydać znajoma
widzom serialu „Angels in America”. Przeciwległy biegun
promenady zamyka The Dairy – neogotycki budynek dawnej mleczarni, której wyroby krzepiły niegdyś nowojorczyków po wyczerpującym spacerze. Obecnie miejsce stanowi
ośrodek informacji turystycznej dla całego Central Parku.
Nieopodal znajduje się Sheep Meadow – łąka, na której jeszcze w 1934 roku wypasano owce, a dziś rozpościera się z niej
wspaniały widok na manhattańskie drapacze chmur. Dawną
owczarnię zaadaptowano na wykwintną restaurację Tavern
on the Green, gdzie o rezerwacji stolika należy pomyśleć
z wielotygodniowym wyprzedzeniem. Sheep Meadow sąsiaduje ze Strawberry Fields – miejscem ufundowanym przez
Yoko Ono, położonym vis-à-vis apartamentowca Dakota,
w którym artystka mieszkała wraz z Johnem Lennonem
i gdzie śmiertelnie postrzelono muzyka.
Podążając na północ, po przekroczeniu jeziora mostem
Bow Bridge, można się zagubić w plątaninie krętych ścieżek
i gąszczu krzewów, jakie stanowią The Ramble – taki był
też zamysł Olmsteda. To miejsce upodobały sobie również
wędrowne ptaki, które przez kilka miesięcy w roku licznie
odwiedzają park ku zadowoleniu wypatrujących je przez
lornetki domorosłych ornitologów. Dalej, przy odrobinie
szczęścia, możemy napotkać wylegujące się w promieniach słońca na brzegu jeziora Turtle Pond wielkie żółwie.
Obok zobaczymy Belvedere Castle, wieżę obserwacyjną
zbudowaną z granitu wykopanego nieopodal, co dzięki
{46}

posadowieniu na skale, daje wrażenie zrośnięcia budynku
z ziemią. Obiekt zaprojektował Calvert Vaux, wcześniej
znajdowało się w nim obserwatorium meteorologiczne,
obecnie skupia liczne atrakcje dla młodzieży. Po drugiej
stronie Turtle Pond mieści się Delacorte Theater, słynący
z wybitnego festiwalu Shakespeare in the Park, na który
bilety są rozdawane za darmo, dlatego ochotników nie zraża
konieczność koczowania w namiocie już w przeddzień
imprezy. Nagrodą jest niecodzienna okazja podziwiania
na żywo gry aktorskiej najznamienitszych gwiazd Hollywood
i Broadwayu.

Między biegunami

W centralnej części parku uwagę zwraca kolejna wielka
zielona połać – Great Lawn – powstała z zasypania jednego
z jezior – Old Croton Reservoir. Była to jedna z wielu radykalnych decyzji, jaką podjął Robert Moses, sprawujący
w XX wieku urząd nowojorskiego konserwatora zieleni.
Podczas jego 26-letniej kadencji Central Park zmienił
swój charakter na jeszcze bardziej użytkowy. Powstały dodatkowe place zabaw, boiska i lodowisko, odnowiono też
wiele obiektów. Niestety Moses nie przejmował się zbytnio oryginalnymi założeniami, a wprowadzane przez niego
zmiany były dyktowane głównie osobistymi przekonaniami.
Prawdziwie trudny okres zaczął się jednak po ustąpieniu
Mosesa ze stanowiska w 1960 roku. Central Park zaczął
pogrążać się w zapomnieniu i dewastacji. Aż do lat 80. XX
wieku był miejscem ponurym i niebezpiecznym, omijanym
przez spokojnych nowojorczyków. Niewiele pomogło nawet
umieszczenie w środkowej części terenu posterunku policji. Na szczęście zawiązał się krąg miłośników parku i jego
historii, którzy zaczęli aktywnie strzec tego dziedzictwa,
przywracając mu stopniowo dawną świetność. Powstało stowarzyszenie Central Park Conservancy, którego członkowie,
pozyskawszy środki na renowację – teren uzyskał w międzyczasie status zabytku narodowego – nie tylko zarządzają
parkiem, ale i angażują do pomocy kolejnych entuzjastów.
Dziś niemal każdym jego skrawkiem ktoś się osobiście
opiekuje. Organizowanych jest też wiele akcji społecznych
na rzecz poprawy stanu obiektu. Dla przykładu – repliki
ławek zaprojektowanych przez Vaux (oryginalne uległy
zniszczeniu na przestrzeni lat) można wspomóc poprzez
symboliczną adopcję, co realnie przedłuża ich żywotność.
Dzięki Central Park Conservancy w parku znów zagościła
miła i przyjazna aura.
Większe budynki, takie jak wspomniana wcześniej Tavern
on the Green, czy utrzymujący sztucznie 3 strefy klimatyczne ogród zoologiczny, usytuowane są na obrzeżach
Central Parku, by nie dekomponować naturalnego krajobrazu. Największym obiektem jest – przedstawiciel licznych
w tej okolicy muzeów – The Metropolitan Museum of Art,
położony w środkowej części kwartału, wzdłuż Piątej Alei.
Obiekt był wielokrotnie powiększany, aby mógł pomieścić
bogate ekspozycje. Jego wyjątkowość stanowi widok z okien

na pobliskie ulice, alejki czy zlokalizowane w parku elementy
krajobrazu, będący także częścią wystawy i uzupełniający
narrację kuratorską żywymi przykładami.
Wokół sąsiadującego z Wielką Łąką ogromnego zbiornika
wodnego rozciąga się najsłynniejsza w Nowym Jorku ścieżka
dla biegaczy. Popularność tego sportu sprawiła jednak,
że nie ma co liczyć na samotny trucht – w ciągu dnia zawsze
jest tam mnóstwo ludzi, więc bieg przypomina raczej mały
maraton. Sam Reservoir, bo tak nazywa się zbiornik, w przypadku awarii wodociągów zasila wodą północną część miasta.
Na cześć mieszkającej naprzeciw akwenu Pierwszej Damy
został on nazwany imieniem Jacqueline Kennedy Onassis.

Północ

Północna część parku jest nieco surowsza i lepiej reprezentuje pierwotne założenia projektantów. Wyższe wzniesienia, granitowe obeliski i skalne wodospady. Do złudzenia
imitujące naturalne, jezioro The Pool jest zasilane wodą
ze znacznie większego Reservoir i dalej przechodzi w kręty
strumień, prowadzący do najbardziej wysuniętego na północ
akwenu – Harlem Meer. Możemy na nim spotkać łabędzie
i kormorany, a także plażę z wędkarzami hołdującymi zasadzie: złap i wypuść. Obok jeziora mieści się sztuczne lodowisko, które jest obowiązkowym punktem spotkań wielu
nowojorczyków w czasie poprzedzającym Boże Narodzenie.
Atrakcją jest także Conservatory Garden, niegdyś okazała
szklarnia, służąca za inkubator roślin wysadzanych w Central
Parku. W latach 30. XX wieku została jednak przekształcona
w tradycyjny ogród podzielony na strefy w stylu włoskim,
francuskim i angielskim. Jest to miejsce wyjątkowo wypielęgnowane, co sprawia, że często odwiedzają je nowożeńcy,
wykorzystując bajkowe tło do ślubnych sesji fotograficznych.

Przyszłość w półcieniu

Obecny burmistrz Nowego Jorku wyraził niedawno zgodę
na budowę kolejnego drapacza chmur okalającego Central
Park. Smutną konsekwencją tej decyzji jest fakt, że wzniesiony budynek uniemożliwi bezpośredni dostęp słońca do tej
miejskiej arkadii, pozbawiając ją cennych godzin ciepła
i blasku, którymi karmi się przyroda oraz przebywający
na jej łonie mieszkańcy.
Potrzeba udostępnienia miastu zieleni, powietrza i słońca
jest wciąż aktualna, tak jak uniwersalne pragnienie obcowania z naturą i chęć absolutnej tolerancji. Niespotykana
różnorodność i rozmach Central Parku sprawiają natomiast,
że nawet rdzenni nowojorczycy z każdą wizytą odkrywają
w nim coś nowego. Można się tam też zgubić, co pozwala
obudzić dawno uśpione w naszym uporządkowanym życiu
instynkty. Taki swoisty mentalny reset, może być remedium na nieustającą pogoń za wszystkimi sprawami, które
wydają się nam być niezmiernie ważne. Central Park jest
miejscem, w którym Nowy Jork przywraca swym mieszkańcom wolność i daje chłodne opanowanie w natłoku szans
na odniesienie upragnionego sukcesu.

Park to ludzie

Central Park jako najpopularniejszy park świata jest idealnym wentylem dla nowojorskiej różnorodności. To miasto
niesie obietnicę spełnienia marzeń każdemu, kto się w nim
pojawi. Jane Jacobs w swoich traktatach o amerykańskiej
architekturze pisała, że park jest wytworem swojego otoczenia³. Nie w znaczeniu wyposażenia, ale tej energii, jaka go
ożywia lub usypia. Funkcjonalna mieszanka użytkowników
to najlepsze paliwo dla zielonego kwartału, w którym swoje
miejsce znajdą zarówno poranni biegacze, wyprowadzający
psy, matki z dziećmi w porze brunchu, biznesmeni z pobliskich biurowców, młodzież na deskorolkach i wrotkach czy
ceniące sobie spokój osoby starsze. Dzięki zróżnicowaniu
obiekt rekreacyjny żyje na pełen etat, wypełniając doskonale
swoją misję. Mimo upływu ponad 140 lat, licznych modyfikacji, przemian społecznych czy kulturowych – równość,
demokracja i swoboda rządzą w nim niepodzielnie. Teren
ze względu na swój liberalizm przyciąga duże grono niegroźnych indywidualistów o często oryginalnych upodobaniach,
jak muzycy, mówcy czy kaznodzieje. Ponieważ Central Park
jest dwa razy większy od choćby londyńskiego Hyde Parku,
to nawet pełen ludzi nigdy nie jest zatłoczony.

Przypisy
1.

2.

3.

Magdalena Rittenhouse, Nowy Jork. Od Mannahatty
do Ground Zero, Wydawnictwo Czarne, 2013.
Verena Lueken – Nowy Jork. Neurotyczna stolica świata,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
Jane Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast
Ameryki, Centrum Architektury, 2014.
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Richard Fremantle, New York, Bonechi, 1996.
Małgorzata Wilczkiewicz, Central Park w Nowym Jorku,
jego geneza i teraźniejszość, „Wiadomości Konserwatorskie”
nr 29/2011, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.
Bogna Świątkowska, My i oni. Przestrzenie wspólne.
Projektowanie dla wspólnoty, Bęc Zmiana, 2014.
Witold Rybczyński, A Clearing In The Distance:
Frederick Law Olmsted and America in the 19th
Century, Simon and Schuster, 2013.
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Drzewa mają duszę
Niezwykła pasja, niespotykana droga, wspaniałe życie. Zarówno jego, jak i drzew.
George Nakashima stał się jedną z ikon designu XX wieku. Ocenia się, że łącznie
stworzył dwadzieścia pięć tysięcy sztuk mebli i drewnianych przedmiotów.
Choć na pierwszy rzut oka owoce jego pracy wyglądają prosto, a czasami
nawet prymitywnie, to stanowią esencję najwyższego kunsztu rzemieślniczego
i artystycznego, a także odznaczają się wieloma walorami konstrukcyjnymi.
W 1990 roku odszedł, ale jego dzieło kontynuuje córka Mira Nakashima,
która, podobnie jak ojciec, z oddaniem, miłością i wielką pieczołowitością podchodzi
do żmudnego i długotrwałego procesu wytwarzania niezwykłych mebli.
Tekst: Roger Weichert, Zdjęcia: Nakashima Foundation for Peace, Christian Giannelli

To nieprawda, że drzewa nic nie mówią. Po prostu ich
nie słuchamy, nie darzymy należną atencją i nie podchodzimy do nich z właściwą wnikliwością, charakterystyczną
dla George’a Nakashimy. Szacunek i wiara w ich wyjątkowość pozwoliły mu wydobyć z nich duszę, nadać ich istnieniu nowy bieg, symboliczne drugie życie. Życiorys twórcy
to niebywały splot zmagań z duchem, materią i historią.
Wszystkie te elementy odcisnęły na nim niebagatelne piętno,
mimowolnie kreując zdumiewającą legendę świata designu.

Po pierwsze architektura

George Nakashima urodził się w 1905 roku w Spokane, mieście w stanie Waszyngton, gdzie naturalnym otoczeniem
dla człowieka są góry i lasy. Te drugie stały się jego prawdziwym natchnieniem, wciągnęły go w świat natury i jej
przekazu. Poznawał drzewa poprzez piesze wędrówki, nieustanną kontemplację sekretnego ich życia, żywiąc do nich
autentyczne uczucie. To w zdecydowany sposób naznaczyło
przyszłość Nakashimy, choć jego młodzieńcze wybory nie zapowiadały takiego obrotu spraw. Najpierw zdobył tytuł licencjata z architektury na Uniwersytecie Waszyngtońskim,
a następnie dyplom magistra w tej samej dziedzinie
w Instytucie Technologicznym w Massachusetts (MIT).

Udał się też na roczne stypendium do École Americaine
des Beaux-Arts w Fontainebleau we Francji.
W 1933 roku wyjechał do Paryża, a jego pobyt w mieście
miał okazać się początkiem nie tylko wspaniałej wędrówki
po świecie, ale i nowego rozdziału w życiu. W końcu podróż
przywiodła go do Tokio, gdzie został zatrudniony przez
modernistycznego architekta Antonina Raymonda. Kiedy
w 1937 roku jego nowy pracodawca otrzymał zlecenie na budowę obiektu w aszramie Śri Aurobindo w Pondicherry
w Indiach, Nakashima zgłosił się na ochotnika do kierowania projektem.
Znalazł się pod silnym wpływem indyjskiego mistrza,
stając się jego wiernym uczniem i członkiem miejscowej
wspólnoty. Sprawował pieczę nad trwającą budową, jednak zrezygnował z pobierania wynagrodzenia. Otrzymał
prorocze imię Sundarananda, co w wolnym tłumaczeniu
oznacza „ten, który rozmiłowany jest w pięknie”. Mimo
poważnego zaangażowania duchowego, postanowił powrócić do Japonii, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Marion,
amerykańską nauczycielkę języka angielskiego. Wyjechali
do Stanów Zjednoczonych tuż przed atakiem na Pearl
Harbor i oficjalnym amerykańskim zaangażowaniem się
w II wojnę światową.
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Życie napisane drewnem

Jeszcze mieszkając w Japonii, Nakashima zainteresował się
obróbką drewna. Zdobytą wiedzę wykorzystywał przy prowadzeniu sklepu stolarskiego w Seattle, zanim ze względu
na japońskie korzenie został internowany wraz z rodziną
do obozu w stanie Idaho. Tam zaś los skrzyżował jego drogi
z japońskim stolarzem wyspecjalizowanym w tradycyjnych
japońskich liniach. Dzięki niemu zdobył umiejętności, które
pomogły mu w późniejszej karierze. W 1943 roku zezwolono
Nakashimie na opuszczenie obozu. Osiedlił się w New Hope
w hrabstwie Bucks w stanie Pensylwania. Tam też zaczął
rozwijać swoją działalność stolarską, począwszy od ręcznych narzędzi, a z biegiem czasu włączając w nią również
maszyny. Kupił kawałek ziemi i wybudował dom.
Miłość Nakashimy do natury i drewna związana była
nie tylko z rzemiosłem, ale przede wszystkim z jego filozofią myślenia o wartości drzew i ich zastosowaniu. Według
architekta każdy kawałek drewna może mieć tylko jedno
niepowtarzalne przeznaczenie, a zadaniem osoby zajmującej się jego obróbką jest je odnaleźć i tak ukształtować
budulec, by wydobyć zeń maksymalny potencjał. Nie da się
ukryć, że realizował swoją pasję i filozofię z zapamiętałą
konsekwencją. Gromadził drewno z wyjątkowych drzew
pochodzących z całego świata i trzymał je w szopach nawet
przez 10 lat, aż nie znalazł dla nich właściwego użytku.
Łączył w sobie cechy wyśmienitego rzemieślnika oraz
prawdziwego „sztukmistrza”. Tworzył meble funkcjonalne
i piękne, na nowo odkrywając naturalne drewno i ściągając
zeń odium bezdusznego surowca o niewielkich walorach
estetycznych. Przeistaczając je w wyrafinowane meble,
nadawał drzewom kolejne wcielenie i pozwolił ich duszom
spoglądać na świat oczami artysty. Ratował je w ten sposób
przed rozpadem i zapomnieniem. Szacunek i staranność,
jakie wykazywał wobec samego materiału oraz tworzonych
przez siebie przedmiotów, wprowadzały ich użytkowników
oraz właścicieli w stan harmonii i niczym niezakłóconej
zgody z naturą.

Które najlepsze?

Według George’a Nakashimy drzewa, które najlepiej nadają się na meble, to te pochodzące z lasu i posiadające
długie, proste pnie. Obróbka kłody jest zaś tak ważna, jak
w przypadku diamentów – musi być precyzyjna i dokładnie
odpowiadać grubości oraz kierunkowi cięcia. To decyduje
bowiem, czy produkuje się doskonałe drewno czy drwa
na opał. Proces ten zawiera w sobie swoistą intymność, ponieważ po raz pierwszy odkrywa wnętrze drzewa, przez
dziesiątki lat pozostające tajemnicą. Śledząc poczynania
Nakashimy, nie można pozbyć się wrażenia, że jego kontakt
z drewnem i nadawanie mu ostatecznej formy mebla mają
charakter misterium, czegoś transcendentnego, nieuchwytnego, zupełnie odległego od mechanicznego i bezdusznego
traktowania. Co prawda potencjał drzew miał wymiar fizyczny, ale efekty, jakie wywoływał finalny produkt, dalece
wykraczały poza tę sferę.
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Użyteczność na pierwszym planie

Piękno to nie wszystko, meble mają być przede wszystkim
funkcjonalne, a ich użyteczność wyeksponowana najlepiej,
jak to możliwe. Kreacje Nakashimy są nasiąknięte nie tylko
japońską tradycją, ale również ideami modernistów, a nawet
Shakerów. Niemniej jednak najszczerszym źródłem inspiracji pozostawały same drzewa. Tę szczególną więź widać
właściwie we wszystkich krzesłach, stołach, biurkach czy
szafkach przez niego stworzonych. Jedną z charakterystycznych cech warsztatu George’a Nakashimy pozostaje surowa,
zewnętrzna (wolna) krawędź i użycie tego elementu jako
nieodłącznej części mebla. W ten sposób poprzez nieregularność i pewną dzikość tworzył niepowtarzalne rzeczy
o niezwykłej mocy przyciągania. To nie tylko nadawało
im magiczną pierwotność, łączność drewnianego budulca
ze źródłową formą bytu, ale również współtworzyło tożsamość – zarówno przedmiotu, jak i samego mistrza.

Kosztowne perły designu

Technika i pomysł na tworzenie mebli szybko przełożyły się
na ich wartość, a im więcej „wolnych krawędzi” dany mebel
posiadał, tym wyższą osiągał cenę. Niezwykłe świadectwa
wyrafinowanego rzemiosła stolarskiego osiągają zawrotne
kwoty nawet kilkudziesięciu, a bywa, że setek tysięcy dolarów. Nie ma w tym jednak niczego dziwnego. George
Nakashima nadał drewnu zupełnie inny status, uczynił
z niego prestiżową i drogocenną dekorację, która stała się
obiektem pożądania wielu majętnych ludzi.
Dlaczego jednak nie rozwijał się w zawodzie architekta,
lecz zwrócił się w stronę mebli? Otóż poświęcił się meblom, ponieważ wpisane są one w dyscyplinę, która nie narażała go na utratę kontroli nad jakimkolwiek aspektem
produkcji, czego o swojej pierwotnie wyuczonej profesji
powiedzieć nie mógł. Rąbka tajemnicy uchyliła również
Mira Nakashima, córka artysty, wyjaśniając, że myślał
o konstruowaniu mebli jako architekturze w mikrokosmosie.
Wybudował więc swoje dyskretne sanktuarium sztuki, które
świadkowało największym jego dokonaniom, niezwykłym
projektom zanurzonym w perfekcji tworzenia połączonej
z pokorą i skromnością. Współcześnie magazyny w New
Hope nadal są wypełnione deskami, czekającymi, aż pracujący tam stolarze, podążający tropem Nakashimy, znajdą
dla nich optymalne zastosowanie.
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć: strona tytułowa artykułu - Nakashima Foundation for Peace (nakashimapeacefoundation.org), pozostałe zdjęcia - Christian Giannelli
(christiangiannelli.com) / George Nakashima Woodworker,
S.A. New Hope, PA (www.nakashimawoodworker.com)
Roger Weichert – kulturoznawca, medioznawca, a obecnie
doktorant Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Najlepiej
odnajduje się w tematyce dotyczącej literatury, nowych mediów oraz bezpieczeństwa kulturowego. Lubi śpiewać, kocha
książki i wprost uwielbia grać w tenisa. W sercu nosi Bałkany.
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Owoce szalonej fantazji

Ziemski raj
według Hieronima Boscha

Jak odczytać obraz, w którym główną rolę grają ptaki olbrzymy, gigantyczne
owoce i instrumenty muzyczne służące za narzędzia tortur? „Ogród rozkoszy
ziemskich” Hieronimusa Boscha przedstawia ludzi jako zabawki w rękach demonów.
Słynny tryptyk do dzisiejszego dnia nie odsłonił tajemnic, które skrywa.
Tekst: Magdalena Ujma

Znaki zapytania

W latach 1517–1518 mnich Antonio de Beatis, sekretarz
wpływowego kardynała Luigiego d'Aragony, wizytował
ze swoim panem różne kraje Europy. Podróżnicy zobaczyli się we Francji z samym Leonardem da Vinci. Dotarli
do Niderlandów, a w Brukseli złożyli wizytę hrabiemu
Hendrikowi III van Nassau. Gospodarz pochwalił się ostatnim krzykiem mody, jakim były wśród arystokracji gabinety
osobliwości. Królowała tam perła kolekcji: świeżo nabyty
tryptyk autorstwa Hieronima Boscha, który jeszcze nie nosił
nazwy „Ogród rozkoszy ziemskich”. De Beatis prowadził
dziennik podróży i zawarł w nim opis dzieła. Jest to najstarsza relacja dotycząca tryptyku. Mnich zapisał: Są tu rzeczy
dziwaczne, nigdzie indziej nienamalowane, (…) wykonane
tak naturalistycznie, przyjemnie i fantazyjnie, że właściwie
nie sposób ich opisać komuś, kto ich nie oglądał...
Data powstania dzieła pozostaje nieznana. Bosch mógł
namalować obraz już we wczesnym okresie życia (około
1480 roku) albo pomiędzy 1490 i 1510 rokiem, kiedy
był mężczyzną dojrzałym. Próbowano oszacować wiek
„Ogrodu”, poddając analizie jego rojącą się od szczegółów
kompozycję. Na przykład motyw ananasa świadczy o tym,
że datowanie należy przesunąć na czas po dotarciu przez
Kolumba do Ameryki, bo owoc pochodzi z Nowego Świata.
Obecność ludzi o ciemnej skórze (Maurowie), specyficznych
zwierząt (żyrafa) i roślin (dracena smocza) świadczy z kolei
o znajomości północnej Afryki. Ta wiedza z pewnością została przekazana poprzez dzienniki pisane przez podróżników. Wizerunek żyrafy Bosch wypożyczył sobie od pewnego
włoskiego awanturnika Cyriaka z Ankony, którego zapiski
pochodzą z połowy XV wieku.
Brak jasnej wskazówki dotyczącej celu, w jakim powstał
„Ogród”. Przed odnalezieniem dzienników de Beatisa,
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a stało się to dopiero w 1960 roku, myślano, że dzieło
było przeznaczone do ołtarza. Później zaczęto skłaniać się
ku idei, że zostało zamówione przez szlachetnie urodzoną
osobę dla własnych potrzeb. Nie znany jest tytuł tryptyku,
bo „Ogród rozkoszy ziemskich” został nadany współcześnie. Oto lista innych, jakimi na przestrzeni wieków
go mianowano: „Obraz z owocami drzewka truskawkowego”, „Plantacja truskawek”, „O próżnej sławie i ulotnym
smaku truskawki lub poziomki”, „Ziemskie przyjemności”,
„Tryptyk Fałszywego Raju”, „Tysiącletnie królestwo”, „Raj
Zbawionej Ludzkości”, „Ogród rozkoszy ziemskich i niebiańskich”, a także „Ogród rozkoszy”. Powtarza się odniesienie do ogrodu rajskiego, łączenie rozkoszy z naturą,
wizje zbawienia. Takie znaczenia niesie złożona symbolika
przypisywana niewinnemu dzisiaj owocowi truskawki.
Nie zachowały się dokumenty świadczące o tym, kto zamówił „Ogród”. Przypuszcza się, że dzieło zostało wykonane dla rodu van Nassau, w którego siedzibie podziwiał
je Antonio de Beatis. Był to stary ród z zarządcami niderlandzkich prowincji wśród najwybitniejszych przedstawicieli.
Zleceniodawcą mógł być wielki mecenas sztuki Engelbrecht
II lub jego następca Hendrik III. Być może „Ogród rozkoszy ziemskich powstał”, by uczcić dekorację Engelbrechta
Orderem Złotego Runa. Znamy za to losy obrazu. Po śmierci
Hendrika III dzieło odziedziczył jego kuzyn Wilhelm I,
zwany Milczkiem, jeden z przywódców powstania przeciwko władzy Habsburgów. Obraz został skonfiskowany
w 1568 roku, a kilka lat później wszedł w jego posiadanie
król Filip I. Dzieło znalazło się w siedzibie hiszpańskich
władców. Końcowy etap jego peregrynacji miał miejsce
w 1939 roku, kiedy to, po trzystu czterdziestu dwóch latach,
przeniesiono go z Eskurialu do Muzeum Prado w Madrycie.
Znajduje się tam do dzisiaj.

Dzieło silnie przemawia do wyobraźni. Niektórzy twierdzą,
że zapowiada dwudziestowieczny surrealizm i inne nurty artystyczne, w których główną rolę odgrywa nieokiełznana siła
imaginacji. Odmalowane z wielką precyzją sceny zaludnione
są setkami postaci, w większości nagich jak Pan Bóg stworzył.
Ludzie, zagubieni w rozległym pejzażu, przebywają w towarzystwie nienaturalnie wielkich zwierząt, przeskalowanych
owoców i instrumentów muzycznych. Rzucają się w oczy
niesamowite formy skalisto-roślinnych obiektów, w których
jedni widzą dowód na wizjonerstwo Boscha, inni pochwałę
boskiej mocy tworzenia.
„Ogród rozkoszy ziemskich” jest tryptykiem. Po zamknięciu
jego skrzydeł widzimy obraz Ziemi w przezroczystej kuli.
Po otwarciu tryptyku spostrzegamy na lewym skrzydle obraz
prawdziwego raju, na środkowym polu przedstawienie raju
fałszywego, po lewej zaś – wizję mąk piekielnych. Dzieło
przenika nadrzędna myśl: pożądliwość ciała prowadzi
do zguby duszy. Tak przynajmniej głoszą najczęściej przyjmowane dzisiaj interpretacje.
Na zewnętrznych ściankach dzieło przedstawia szklaną (lub
kryształową) kulę, w której dostrzec można chmury i zielone
połacie pól. Jest to obraz Ziemi znajdującej się w procesie
tworzenia, na co wskazuje wizerunek Boga z dłonią uniesioną w geście błogosławieństwa. Jest ona pozbawiona światła słonecznego, bo to dopiero trzeci dzień boskiej pracy:
wody zostały oddzielone od ziemi, a osuszone tereny zaczęła
pokrywać szata roślinna.
Po wewnętrznej stronie tryptyku dzieje się o wiele więcej.
Na lewo widzimy rozległy pejzaż. W tle znajdują się poszarpane górskie szczyty, a krajobraz pełen jest zwierząt.
Dostrzegamy żyrafę, słonia, dzikie koty, skorupiaki, ptaki,
lwa, jelenie. Są łabędzie, sowa i jeżozwierz. Niektóre zwierzęta walczą ze sobą, co stanowi niepokojącą zapowiedź zła
obecnego nawet w raju. Inne obrazy zostały zaczerpnięte
z popularnych w średniowieczu bestiariuszy. W dolnej partii
lewego skrzydła płótna widnieje młody Bóg, zapewne Jezus,
w czerwonej szacie, trzymający za ręce pierwszych ludzi.
Zdaje się łączyć ich dłonie, błogosławiąc ich związkowi.
Warto zwrócić uwagę, że znajdują się oni tuż obok smoczego drzewa, którego sok wykorzystywano w rytuałach
magicznych. Bosch znał drzewo jedynie z przekazów, ten typ
draceny występuje bowiem tylko na Wyspach Kanaryjskich.
Środkowa część obrazu przedstawia łagodne pagórki, wśród
których połyskuje woda. W kontekście całości dzieła czyta się
ją jako symbol płodności i rozwiązłości zarazem. W górnej
partii cztery rzeki zbiegają się w jednym miejscu, co ma bezpośrednie odniesienie do wymienionych w Biblii rzek rajskich. W miejscu złączenia stoi fontanna, prastary symbol
życia. W oczy rzuca się obecność wielkiej ilości ludzi obu
płci, białych i czarnych – nie zwracają oni większej uwagi
na własną nagość, pozostają zaabsorbowani rozmaitymi
aktywnościami. Towarzyszą im zwierzęta. Wśród ptaków
rozpoznajemy dzięcioła zielonego, dudka, rudzika i kaczkę.

Tutaj też zobaczymy zagadkowe formacje: jakby rzeźby,
rośliny czy skały – owoce wyobraźni Boscha.
Osoby obojga płci zalecają się do siebie na łonie natury,
grupki kobiet i mężczyzn pogrążone są w rozmowie, podają sobie owoce i je spożywają. Ludzie, zwierzęta, rośliny, woda – wszystkie te elementy w oryginalny sposób
nawiązują do przedstawienia „ogrodu miłości”, niezwykle
rozpowszechnionego w średniowieczu, a przedstawiającego
wykwintną, dworską wersję uczucia namiętności. Bosch interpretuje tę scenę po swojemu, zamiast dworzan pokazując
ludzi obnażonych jako część ładu świata po stworzeniu, jako
dzieci Boże. By uwypuklić ten właśnie aspekt pierwotnej
naturalności i niewinności, wprowadza postacie ludzi dzikich, pokrytych owłosieniem na całym ciele, a także ludzi
o ciemnej skórze. W miejsce dworzan zatopionych w układnej konwersacji pokazuje kobiety i mężczyzn w niedwuznacznej bliskości, często ustawionych w karkołomnych pozach,
na głowie, leżących. Cały ten słownik ciała sugeruje przyciąganie, pożądanie i aktywność seksualną. Znajdziemy ludzi
zamkniętych w muszli, co tak zaintrygowało de Beatisa. Są
ludzie uwięzieni w kulach, kloszach, pniach i gigantycznych
pąkach kwiatów. Inwencja malarza zdaje się nie mieć granic.
Niezwykła jest scena wokół centralnego jeziorka o idealnie kolistej formie: mężczyźni dosiadający koni, wielbłądów, dzików i innych zwierząt wiozą owoce, jaja, ptaki.
Wydają się być pogrążeni w kompletnym szaleństwie.
Zwierzęta, na których jadą, można odczytywać jako wiekowe symbole grzechów śmiertelnych: obżarstwa, pychy
i nieczystości. W wodzie zaś kąpią się kusicielki – nagie,
młode kobiety o długich włosach.
Prawy panel przedstawia sceny zanurzone w nocnej czerni.
Ludzie dręczeni przez demony o postaciach pół-ludzkich,
pół-zwierzęcych są głęboko pochłonięci takimi czynnościami
jak gry hazardowe i ślizganie się na ogromnej łyżwie. W potężne instrumenty muzyczne (lutnia, dudy, lira korbowa)
wplątane zostały maleńkie figurki ludzkie. Jest tu nawet mężczyzna z zapisem nutowym na pośladkach. Znalazły się także
obiekty jakby wzięte z koszmarnego snu, które z pewnością
spodobałyby się Salvadorowi Dali, jak ten z uszami i nożem
albo z ogromnym, pękniętym jajem na nogach i z głową. Tej
części kompozycji dopełnia scena pożaru w mieście z ludźmi
skaczącymi z okien i wrogą armią u bram.

Mistrz z Brabancji

Hieronim Bosch, Hieronymus Bosch lub jeszcze Jheronimus
Bos naprawdę nazywał się Jeroen van Aeken. Nazwisko
świadczy o pochodzeniu: jego rodzina wywodziła się z niemieckiego Aachen. Życie spędził w mieście 's-Hertogenbosch,
które w XV i XVI wieku było kwitnącym ośrodkiem religijnym, targowym i rzemieślniczym (specjalizującym się
w metalurgii i budowie organów). Miasto leżało w Brabancji
i wchodziło w skład państwa Habsburgów. Niewiele wiadomo o życiu samego malarza, zachowały się tylko nieliczne
dokumenty, nie ma listów ani dzienników. Nie znamy nawet
daty jego urodzenia, którą ocenia się na okolice 1450 roku.
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Pewna jest natomiast data śmierci przypadająca na 1516
rok. Wiemy, że jego dziadek Jan van Aeken był malarzem.
Założył dynastię, czterech z pięciu synów poszło w jego ślady.
Wiemy, że Bosch był poważanym obywatelem swego miasta,
płacił wysokie podatki, należał do bractwa religijnego Maryi
Panny i ożenił się z potomkinią bogatego rodu.
Członkostwo w bractwie było potwierdzeniem jego wysokiej
pozycji, dawało mu także okazję do pozyskiwania nowych,
intratnych zamówień. W czasach Boscha należało do niego
ponad dwudziestu wysokich urzędników dworskich
i członków możnych rodzin. Obrazy u Boscha zamawiał
książę Filip Piękny, jego żona Izabela Kastylijska i generalna namiestniczka Niderlandów Małgorzata Austriacka.
Malarz potrafił znakomicie funkcjonować na rynku sztuki,
dobierając styl i charakter swych dzieł do oczekiwań zleceniodawców. Fakt ten zaprzecza rozpowszechnionym wyobrażeniom o Boschu jako szalonym autorze odważnych
wizji malarskich.

Nie zapominajmy jednak, że można interpretować dzieło
Boscha jako okazję do przyjemnej, dworskiej rozrywki.
W dawnych wiekach często przedstawiano je w ten sposób.
Hiszpan Felipe de Guevara i Flamand Karel van Mander
opisywali dzieła Boscha jako zdumiewające i cudowne.
Dzisiaj odczytujemy „Ogród” jako wizję pułapek fałszywego
raju, który kusi złudnymi atrakcjami, a z nich najsilniejsza
jest pożądliwość. Widzimy zatem ludzi jedzących jabłka,
podających sobie jeżyny, maliny i wiśnie. W średniowieczu
te owoce były odwołaniem do takich znaczeń jak: płodność,
erotyzm i miłość. Truskawki, których jest najwięcej na obrazie, wyrażały pokusy, lecz i cnotliwość. Dzieła Boscha dobrze odzwierciedlają religijność Europy Północnej przełomu
XV i XVI wieku. Doskonale zgadzają się z treścią kazań
z tamtego czasu. Często można odnaleźć w nich dosłowne
przeniesienia opowieści i przysłów pochodzących nie tylko
z umoralniających ksiąg, lecz i z folkloru.

Ziemskie i niebiańskie rozkosze

Dzisiaj „Ogród” cieszy się wielką popularnością, inspiruje
nowe pokolenia twórców i jest ikoną kultury popularnej.
Z najświeższych realizacji odnoszących się do tryptyku
Boscha wymieńmy film „Ogród rozkoszy ziemskich” Lecha
Majewskiego (2003), książkę Javiera Sierry „El Maestro
del Prado” (2013), zawierającą nietuzinkową interpretację
dzieła, a także film animowany Studia Smack, który ożywia
kompozycję ze środkowego pola tryptyku (2016). Twórcy
tego ostatniego dzieła opowiadają, że stworzyli współczesną
wizję „Ogrodu”, a występujące w ich filmie istoty są wcieleniem ekscesów i pragnień zachodniej cywilizacji XXI wieku.
Konsumeryzm, interesowność, eskapizm, przynęta erotyki,
próżności i dekadencji.
Nic dodać, nic ująć. Niewyczerpana inwencja brabanckiego
mistrza okazuje się przekraczać granice czasowe — dziś jest
bardziej aktualna niż kiedykolwiek indziej.

„Ogród” uważa się najczęściej za przestrogę przed życiem
wypełnionym przyjemnościami i pozbawionym refleksji
moralnej. Trudno jednak uwierzyć, że obraz o tak skomplikowanej zawartości ogranicza się do wykładni tak prostej.
Powstają więc coraz to nowe interpretacje i każda epoka
przynosi własne odpowiedzi na zagadkę najsłynniejszego
tryptyku Boscha. Listę można snuć długo i pojawiają się
na niej niekiedy zaskakujące propozycje: od okultystycznych
szyfrów świadczących o przynależności malarza do sekty
heretyków, poprzez treści satanistyczne, zwyczajne malarstwo rodzajowe, po symbole podświadomości seksualnej.
Znaczenia heretyckie miałyby się wywodzić od begardów
lub adamitów, ale także z praktyk bractw hermetycznych.
Dopatrywano się u Boscha wpływu krytycznych poglądów na kościół Erazma z Rotterdamu (który kształcił się
w 's-Hertogenbosch). Malarz miał prawdopodobnie kontakt
z ruchem odnowienia wiary devotio moderna, być może
poprzez Jacoba van Almaengiena, człowieka uczonego,
związanego z działającą w jego mieście sektą Braci i Sióstr
Wolnego Ducha. Przez Almaengiena Bosch mógł się zetknąć
z kabałą, neoplatonizmem i millenaryzmem, czyli oczekiwaniem ludzkości na koniec świata. Oczywiste mają być
w tryptyku aluzje do alchemii. W kształtach dziwacznych
elementów krajobrazu niektórzy egzegeci dopatrują się zarysów kolb, retort i alembików z chemicznego laboratorium.
Destylować w nich miano eliksir, który miał przywrócić
ludzkość do stanu łaski. Zaś obraz z Ziemią zamkniętą
w szklanej kuli, czyli naczyniu do transmutacji materii, jest
sceną z pracowni najwyższego alchemika – Boga. Niezwykle
ciekawy wątek jest związany wreszcie z krucjatą przeciwko
islamowi, jaką prowadzili królowie hiszpańscy. Wielki kolekcjoner dzieł Boscha Filip II widział w nich ideologiczne
uzasadnienie swojej wojny. W „Ogrodzie” znalazły się sceny
z Turkami, którzy jako piekielna armia stoją u bram płonącego miasta.
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Nuta dekadencji

Magdalena Ujma – krytyczka sztuki, kuratorka wystaw
i projektów z zakresu sztuki współczesnej. Ukończyła historię sztuki i zarządzanie kulturą. Prowadziła Galerię NN
w Lublinie, pracowała w redakcji Kwartalnika Literackiego
„Kresy”, a potem w Muzeum Sztuki w Łodzi i w Galerii
Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie. Obecnie
działa niezależnie. Jest kuratorką wielu wystaw, z których ostatnia to „Pany chłopy chłopy pany” w skansenie
i w BWA Sokół w Nowym Sączu. Wydała książkę „Sztuki
wizualne. Skandale” (2011). Do jej zainteresowań należą:
polska sztuka i kultura wizualna XX i XXI wieku, ich rola
we współtworzeniu i podtrzymywaniu polskich mitów tożsamościowych, a także język komentowania sztuki, styczność
tego, co wizualne z tym, co tekstowe.
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Którędy do raju?
kilka słów o Edenie

Według podań wywodzących się z różnych kultur był taki czas, gdy człowiek żył
w mitycznej krainie szczęścia. Do dzisiaj wielu prześciga się w dyskusjach i domysłach
na temat istoty tego miejsca. Jakie ono było? Co się tam znajdowało? Czy można
tam jeszcze powrócić? Co było na początku świata bezpośrednio po jego powstaniu?
Jeden z wątków powtarza się szczególnie często. Otóż na początku był ogród.
Tekst: Karolina Madrak, Ilustracje: AKG Images/East News

Eden – fantazje o ogrodzie rozkoszy

„Słownik wyrazów obcych” Władysława Kopalińskiego wskazuje, że słowo eden wywodzi się z języka hebrajskiego, a konkretnie ze związku brzmiącego gan edhen, co oznacza ‘ogród
rozkoszy’. Można spotkać się również z odmienną opinią, która
sugeruje, by pochodzenia słowa dopatrywać się raczej w języku
sumeryjskim i pojawiającym się w nim wyrazie edinu, który
tłumaczyć można jako ‘równina’. Zwolennikiem i popularyzatorem tej teorii był m.in. badacz kultury Bliskiego Wschodu
Ephraim Avigdor Speiser. Bardziej prawdopodobne jest jednak,
że biblijne określenie raju wzięło swój początek od rdzenia
’dn wykazującego związki z ‘żyznością’ i ‘urodzajem’.
W kulturze kręgu chrześcijańskiego pojęcie Edenu ma dwojakie
konotacje. Z jednej strony pozytywne – wiąże się z tym, co nieskończenie dobre i bezpieczne. Kojarzy się z wieczną radością,
dosytem, brakiem zmartwień, cierpienia i dylematów natury
moralnej. Jako namiastka słodyczy zbawienia niesie obietnicę
nagrody za trudy i zmagania, z którymi przychodzi mierzyć się
w życiu doczesnym. Z drugiej strony tkwi w nim gorycz, ponieważ jest ono ściśle związane z historią grzechu pierworodnego,
niedającej zapomnieć o tym, że człowiek ostatecznie został
z raju wygnany. Na przebywanie w bezpośredniej bliskości
Boga już zawsze będzie musiał sobie zasłużyć, a to oznacza
życie w zgodzie z zasadami nadanymi przez Stwórcę, które
w sposób oczywisty rzucają niemałe wyzwanie przeciętnym,
ludzkim słabościom. Ten, kto sprosta boskim oczekiwaniom,
po śmierci będzie mógł delektować się rajską słodyczą przez
nieskończoność wszech czasów.
Mimo tego, że ogród, który Ojciec dał we władanie Adamowi,
postrzegać można wyłącznie jako zapowiedź prawdziwego spełnienia odkupionej duszy, to jednak właśnie on stanowi miejsce
początku wszystkiego. To praojczyzna i macierz, do której
ludzki duch dąży przede wszystkim dlatego, że kiedyś zaznał
boskiej dobroci i zawsze już będzie pragnąć doświadczyć jej
na nowo. W tym ujęciu raj jest symbolem momentu w historii
świata, kiedy człowiek współistniał z naturą, będąc jej idealną częścią, czasów sprzed pojawienia się pierwszych cywilizacji i mechanizmów kulturowych. Umberto Eco w swojej
publikacji „Historia krain i miejsc legendarnych” wskazywał,
że przestrzenie analogiczne do biblijnego Edenu wytwarzane
były w tekstach kultury różnych ludów jako opozycja dla cierpień i niepowodzeń. Fantazje o nich istniały jako kompensacja
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dla człowieka wplątanego w skomplikowane koleje życia.
W egzystencji pełnej strachu dobrze było wierzyć w miejsce
doskonałe, w którym można istnieć, doświadczając absolutnego
szczęścia. To dlatego motyw ziemskiego raju przywoływany
jest zawsze z dużą dozą nostalgii i wzruszenia w wielu dziełach
zarówno kultury wysokiej, jak i popularnej.
Jedni, jak Dante, pragną widzieć rajski ogród usytuowany
na wzgórzu, inni – pośród oceanu, czy też na ziemiach kojarzonych z legendarną Atlantydą. Wizjonerzy spierają się
również co do tego, czy mityczne miejsce zajmowało obszar
należący do klimatu podzwrotnikowego, czy jednak panowały w nim chłodniejsze temperatury, charakterystyczne
dla strefy umiarkowanej.
Jednak jest kwestia, co do której wszyscy są zgodni: Eden był
wolny od katastrof. Nie było w nim miejsca na ból i choroby.
Nie istniały konflikty i wojny. W rajskim ogrodzie panował
dostatek, jedzenia było w bród, królowały pokój i szczęście.
Śmierć nie miała do niego wstępu, grzech nie zdążył jeszcze
zapanować nad światem. Nie istniał wstyd odbierający człowiekowi wolność. Kres idylli miało położyć dopiero nieposłuszeństwo wobec Boga.

Którędy do raju?

Tradycja chrześcijańska sytuuje Eden na Bliskim Wschodzie.
Wynika to przede wszystkim z pierwszego zdania, które
w „Biblii” odnosi się do ogrodu Boga i które wskazuje kierunek geograficzny: A zasadziwszy ogród Eden na wschodzie,
Pan Bóg umieścił tam człowieka. Ponadto w tekście „Pisma
Świętego” przeczytać można, jakoby z raju wypływać miały
cztery rzeki: Piszon, Gichon, Chiddekel i Perat. Dwie z nich
kojarzone są z rzekami płynącymi na terenie Iraku, czyli
dawnej Mezopotamii – Chiddekel bywa zatem utożsamiany
z Eufratem, a Perat z Tygrysem. Jednak teoria ta budzi wiele
kontrowersji, gdyż trudno pogodzić ją z dalszą częścią biblijnej opowieści, głoszącej, że niedługo po wygnaniu człowieka
z ogrodów Stwórcy, nastąpić miał wielki potop, który niewątpliwie miałby niebagatelny wpływ na kształty i bieg ówczesnych
koryt rzecznych. Kataklizm o takiej skali prawdopodobnie
zmieniłby nie do poznania wygląd całej sieci hydrograficznej
danego terenu. Ponadto w „Biblii” jest mowa właściwie o jednej
rzece przepływającej przez sam Eden. Rzeka ta wypływała
z samego ogrodu i dopiero później rozdzielała się na cztery

mniejsze nurty wymienione powyżej. Wynika z tego, że nawet
jeżeli, rekonstruując nazwy biblijne cieków wodnych, można
pokusić się o stwierdzenie, że Eden faktycznie mieścił się w niedalekiej odległości od ziem mezopotamskich, to jednak teoria
potopu podważa racjonalność tej argumentacji. Z drugiej strony
nie brakuje również tych, którzy dowodzili, że rajskie ziemie
usytuowane były na znacznym wzniesieniu terenu i dzięki
temu ich powierzchnia nie została przez katastrofę dotknięta.
To z tych wyobrażeń biorą swój początek wizje popularnego
dzisiaj wśród najmłodszych „nieba”. Chociaż to ujęcie tematu
już od renesansu, np. w pracach Michała Anioła, powraca raczej w odniesieniu do krainy, w której człowiek przebywa już
po śmierci i której raj ziemski miał być zaledwie namiastką.
Przekonująca natomiast wydaje się interpretacja wskazująca
na znaczenie kierunku wschodniego w kontekście pozostałych
stron świata. Pozwala ona czytać lokalizację praogrodu w sposób symboliczny, czyli taki, jaki preferuje się zwykle wobec
odczytań ksiąg starotestamentowych. Idąc tym tropem, należy
spostrzec, że wschód na etapie kształtowania się mitologii musiał
być postrzegany jako miejsce, z którego wydobywa się światło.
Strona, po której na niebie co rano ukazywało się słońce, na poziomie intuicji była odbierana jako najlepsza. To ono dawało
światło, ciepło, poczucie bezpieczeństwa. Porządkowało rytm
doby, wyznaczało czas wszystkiego. W tym kontekście nie dziwi
więc, że to właśnie wschód został uznany za bezpośrednio związany z postacią Stwórcy. Miejsce, które Bóg miał przewidzieć
dla człowieka jest najlepsze ze wszystkich – zarówno w ujęciu
geograficznym (Ojciec wybiera dla ukochanego dzieła najjaśniejszą i najcieplejszą ze wszystkich stron świata), jak i w hierarchii
pozostałych stworzeń. To człowiek przecież miał być tym, który
sprawuje pieczę nad ogrodem rozkoszy: Uczyńmy człowieka
na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami
morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!

Jak wygląda Eden?

Skoro udało się przynajmniej w pewnym sensie określić symboliczno-geograficzną lokalizację ogrodu rozkoszy, nadszedł
czas, by przyjrzeć się temu, co zawiera się w jego granicach.
Wspomniane zostało, że w ogrodzie znajdowała się rzeka mająca nawadniać jego ziemie. Nawodnienie wydaje się tu sprawą
kluczową. Otóż żyzność i urodzajność były dla Edenu cechami
w pewnym sensie wyróżniającymi. W ogrodzie rosło bowiem to,
co najlepsze i rodzące najsmaczniejsze owoce. Co więcej, jedna
z odnóg rajskiego cieku wydaje się mieć niezwykłe właściwości. O płynącej nieopodal rzece Piszon można przeczytać: jest
to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie znajduje się złoto.
A złoto owej krainy jest znakomite. Tam jest także wonna żywica
i kamień czerwony. Zdanie to wskazuje, że wody wypływające
z praogrodu zapewniały bogactwo i obfitość. O wspaniałości
pierwszej ojczyzny świadczą także słowa używane przy jej opisie.
Chociaż w Księdze Rodzaju brak wyczerpującej charakterystyki
ziemskiego raju, to jednak kilka zdań odnoszących się do jego
wyglądu w zupełności wystarczy, by dać pojęcie o wspaniałości
tego miejsca. To, co zakorzeni się w ziemi Edenu, charakteryzuje się niezwykłą żywotnością i urodą. Drzewa są miłe z wyglądu, a ich owoce smaczne.

Ogród zasadzony przez Stwórcę jest zcentralizowany. W jego
środku znajduje się drzewo życia. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu to nie ono stało się przyczyną upadku
pierwszych ludzi. Drzewo życia miało dawać nieśmiertelność
każdemu, kto skosztuje jego owocu. Jednak pierwszy człowiek
wyciągnął rękę po pokarm nie z tego drzewa. Zasadniczo w raju
znajdowały się dwie rośliny wyróżniające się od reszty. Drzewo
życia było pierwszą z nich, a drugą drzewo poznania dobra i zła
i to właśnie ono stało się kartą przetargową szatana.
Co natomiast można powiedzieć o faunie w edeńskim ogrodzie.
W „Biblii” istnieją dwa równoprawne opisy stworzenia świata.
Drugi w kolejności zawiera bezpośrednie odniesienia do aktu
zasadzenia przez Boga raju. Pierwszy – opisuje proces tworzenia świata, tam jednak nie ma słowa o Edenie. Kolejność jest
następująca: Stwórca powołuje do istnienia ziemię i przestworza, następnie zapełnia je roślinnością i zwierzyną, by wkrótce,
szóstego dnia powołać do życia człowieka. Kierując się tym
opisem, można mieć wątpliwości, czy ziemski raj był w istocie
tylko wyodrębnionym fragmentem całej ziemi, czy też określenie
to dotyczy całego globu w chwili zaraz po stworzeniu – nieskalanego wojną, chorobami i śmiercią.
Ulegając tej koncepcji, można powiedzieć więcej o wyglądzie
gan edhen. Przede wszystkim, że wody roją się mnóstwem istot
żywych, niebo jest pełne wszelakiego ptactwa, po ziemi zaś
wędrują: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według
ich rodzajów. Wynika z tego, że – podobnie jak flora – fauna
w stworzonej przez Boga przestrzeni była niezwykle bujna. Jak
refren powraca tu także zdanie: A Bóg, widząc, że były dobre,
pobłogosławił je – dobre, czyli wolne od chorób, nienaznaczone grzechem. Zarówno topografia raju, jak i jego rośliny
oraz zwierzęta zadowalały Stwórcę, przez co należy rozumieć,
że były idealne.

Człowiek dla Edenu czy Eden dla człowieka?

Jak to się więc stało, że człowiek musiał wyemigrować z krainy
radości i wyruszyć na wieczną tułaczkę? Była to cena nieposłuszeństwa. Na czym jednak ono polegało?
Bóg stworzył człowieka jako opiekuna zasadzonego przez Niego
ogrodu. „Biblia” podkreśla ten fakt w obydwu opisach dzieła
stworzenia. Po stworzeniu istot żywych, w dniu szóstym Ojciec
wyrzekł słowa: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego
Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! Co może oznaczać słowo panowanie?
Z jednej strony z pewnością daje człowiekowi władzę nad tym,
co żyje i rośnie w Edenie. Z drugiej – może nawiązywać do potrzeby zapanowania, czyli wyznaczenia granic i sprawowania
opieki. Bóg tworzy zatem ogród, ale jako ogrodnika wprowadza
Adama. To do tego drugiego należy zajęcie się boską przestrzenią. Podobne wnioski można wysnuć na podstawie drugiego
opisu stworzenia, w którym zawarte jest zdanie: Pan Bóg wziął
zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał
go i doglądał. Następnie w podobnym celu zostaje stworzona
kobieta, która miała stanowić pomoc dla mężczyzny i wspierać
go w jego pracy.
W toku wyobrażeń o raju mnożyły się spekulacje wokół tego,
po co właściwie Bogu był człowiek. Możliwe, że rację miał

Giovanni Pico della Mirandola, który w swoim apokryficznym
wywodzie wskazywał, że Najwyższy jako artysta potrzebował kogoś, kto będzie kontemplował jego dzieło. To założenie
nadaje Edenowi status dzieła sztuki i wskazuje na to, że aby
akt stworzenia świata stał się pełny, musiał zaistnieć ktoś, kto
go zobaczy i ukonstytuuje poprzez proces charakterystyczny
dla sztuk wizualnych.
Nadając człowiekowi rolę kontynuatora swojego konceptu, wywyższonego ponad wszystkie zwierzęta żyjące w gan edhen,
stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, Stwórca wprowadza tylko jedną zasadę. Adam może bez ograniczeń korzystać ze wszystkich dobrodziejstw ogrodu rozkoszy, ma jednak
zdecydowany zakaz spożywania tych z drzewa poznania dobra
i zła. Co ciekawe, Bóg nie zabrania Adamowi jedzenia z drzewa
życia – to właśnie ono utrzymuje człowieka przy życiu przez
nieokreślony i nieograniczony czas. Śmierć pojawia się w narracji jako fakt dopiero w momencie wygnania pierwszych ludzi
z raju, czyli wtedy, kiedy de facto tracą oni dostęp do drzewa
życia. Można stąd wywnioskować, że drzewo to nie dawało
nieśmiertelności jako takiej, a podtrzymywało ją jednorazowo,
poprzez cykliczne spożywanie jego owoców.
A co z drzewem poznania dobra i zła? Na czym polegała jego
moc i dlaczego Bóg nie chciał, by człowiek z niego korzystał?
Prawdopodobnie rzecz tkwiła w tym, że ten, kto zakosztuje
tego, w co obrodzi roślina, posiądzie wiedzę o tym, czym jest
zło i wprowadzi chaos do boskiego ogrodu. Tak też się dzieje.
Ludzie po spożyciu owocu poznali, że są nadzy, co wcześniej
nie stanowiło dla nich problemu. Czy to oznacza, że Adam
i Ewa, mieszkając w raju, nie obcowali ze sobą? Jest to prawdopodobne, jeśli weźmie się pod uwagę, że ich pierworodny
syn Kain przychodzi na świat dopiero wtedy, gdy para zostaje
wyrzucona poza granice krainy radości.
Opuszczenie Edenu stało się dla człowieka początkiem wędrówki poprzez padół pełen zmagań. Jednak ludzie nigdy
nie przestali myśleć o tym, w jaki sposób odzyskać utracone
szczęście u boku Stwórcy. Jest to możliwe, jeżeli w dalszej drodze będą przestrzegać zasad nadanych przez Boga, co jednak
dla wielu okaże się dużo trudniejsze niż pierwsze w historii
świata, z pozoru dosyć proste przykazanie: z drzewa poznania
dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz.

W mitycznej krainie wiecznej wiosny, którą przykrywa jaśniejsza połać nieba, oddaje się swoim ulubionym zajęciom.
W kręgu wierzeń Słowian dusze zmarłych podążały zaś w kierunku Nawii. Wizja ta z pewnością daleka jest od idyllicznego,
rajskiego ogrodu. Nawie były tajemniczą przestrzenią rozkładu, do której wejścia strzegł żmijowaty potwór. Tradycja
głosi, że miały znajdować się gdzieś na rozległych bagnach.
A jednak nawet lud słowiański nie był wolny od marzeń analogicznych do fantazji o Edenie. Zmarli podążali do krainy ciszy,
ale na Ziemi znajdował się odpowiednik ziemskiego raju. Był
to Wyraj – ciepłe miejsce, do którego na zimę odlatywały ptaki
i z którego przychodziła na świat wiosna. Stamtąd także bociany przynosić miały poczęte dzieci.
W judaizmie ziemski raj odpowiada temu w kulturze chrześcijańskiej. Niektóre aspekty opowieści są inaczej interpretowane,
lecz, jak można się domyślić, chrześcijańskie ujęcie Edenu
bierze swoje początki właśnie w księgach żydowskich. Co natomiast ciekawe, również muzułmanie wierzą w to, że człowiek
po śmierci trafia do ogrodu, w którym bez cierpienia może
wypocząć po trudach doczesnego życia. W tradycji islamu
wierzenie to nadawało szczególne znaczenie sztuce ogrodowej,
mającej ładunek symboliczny. Ogród był przestrzenią, w której
można było odetchnąć, ochłodzić się i zakosztować przyjemności, jedząc owoce i wsłuchując się w szemranie strumieni.
W XLVII surze „Koranu” można przeczytać o tym, że Ogród,
który został obiecany bogobojnym wolny jest od skazy czasu.
Strumienie płynące wodą, mlekiem, winem i miodem nigdy
nie ulegają zepsuciu, a ich smak pozostaje niezmieniony.
Gan edhen, Wyraj, ogród rozkoszy, raj ziemski, raj niebiański,
Pola Elizejskie, kraina wiecznej szczęśliwości – to tylko niektóre pojęcia odnoszące się właściwie do jednej idei. Motyw
przedwiecznego ogrodu, do którego człowiek pragnie dostać się
za wszelką cenę, jest od wieków obecny i żywy w różnych kulturach czy tradycjach. Dante Alighieri, Michał Anioł, Wolter,
Hezjod, znawcy „Biblii” i „Koranu” to jedni z wielu poszukujących odpowiedzi na pytanie o pierwszą ojczyznę człowieka,
o szczęśliwe miejsce, do którego śmierć i ból nie mają wstępu.
Motyw ten wciąż budzi emocje, prowokuje do refleksji, badań
i coraz to nowych fantazji. Człowiek XXI wieku, syn postmodernizmu, wyrosły z pośpiechu, ambitny i cyniczny zdaje się
ciągle powtarzać odwieczne pytanie: Którędy do Edenu?

Eden niejedno ma imię

Jak zostało wspomniane, tradycja chrześcijańska nie była
jedynym kręgiem kulturowym, który wykształcił w swoim
obrębie marzenie o krainie szczęśliwej, istniejącej na ziemi
w zamierzchłych czasach, zaraz po pojawieniu się człowieka.
Zdaniem Arturo Grafa marzenie o ziemskim raju charakterystyczne może być dla cywilizacji noszących w sobie mgliste
wyobrażenie na temat świata sprzed ustanowienia własności
ziemskiej rodzącej konflikty i wojny. Tak też motyw rajskiego
ogrodu jest powszechny wśród wielu społeczności.
Starożytni Grecy wyobrażali sobie więc, że po śmierci człowiek
jest sądzony i jeżeli jego sędziowie stwierdzą, że prowadził sprawiedliwe życie, trafia do krainy wiecznej szczęśliwości, na Pola
Elizejskie. Tam już przez wieki przechadza się po łąkach i pastwiskach, nie pamiętając zupełnie swoich ziemskich spraw.

Karolina Madrak – literaturoznawca, magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Instytutu
Historii Sztuki UW. Specjalizuje się w zagadnieniach literatury
II wojny światowej, sztuki nowoczesnej i kultury końca wojny.
Jej prywatną pasją są kultura i taniec flamenco.
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Tragedia jest
najśmieszniejsza
czyli zrozumieć Fridę

Według teorii Rolanda Barthesa autor umarł, a dzieło sztuki jest niezależnym
bytem, który należy interpretować, abstrahując od osoby twórcy. Ta koncepcja
nie sprawdza się jednak w kontekście płócien Fridy Kahlo. W obrazach malarki
wciąż obecne są jej cierpienie, jej ból, jej humor i jej śmiech. Kto widział
prace artystki, musi być pewien, że Frida wciąż żyje w swoich dziełach.
Tekst: Karolina Madrak, Ilustracja: AKG Images/East News

Frida w Polsce – pierwsza wystawa

Ostatnio polskie portale internetowe i prasa coraz częściej
wracają do zagadnienia malarstwa Fridy Kahlo. Dzieje się
tak za sprawą planowanego na wrzesień otwarcia wystawy
„Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”. Ekspozycja
zostanie pokazana w poznańskim Centrum Kultury Zamek.
Rozpocznie się 28 września 2017 roku i potrwa do 21 stycznia 2018 roku.
Jak zapowiadają twórcy, obejmie ona nie tylko dzieła
Fridy i Rivery oraz przykłady meksykańskiej sztuki nowoczesnej ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów i Muzeum
Narodowego w Warszawie, ale także uwzględni zwykle umykający recepcji polski wątek w twórczości pary. Bezpośrednio
stanowić będzie nawiązanie do odbywającej się w 1955 roku
polskiej „Wystawy sztuki meksykańskiej”, na której również pojawiły się obrazy artystów. Jednak kontekst proponowany przez muzeum w Poznaniu jest znacznie głębszy.
Wydarzenie ma zwrócić uwagę na mało znany fakt zażyłej
przyjaźni meksykańskich malarzy z twórcami polskiego
pochodzenia. Dlatego w Centrum Kultury Zamek obok
dzieł tytułowych twórców zagoszczą również zdjęcia Bernice
Kolko. Fotograficzka przyszła na świat w Grajewie i w wieku
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15 lat wyemigrowała wraz z rodziną do USA. Na początku
lat 50. wyruszyła za to w podróż do Meksyku. Wyprawa
zainspirowała ją do stworzenia dwóch wielkich projektów
Women of Mexico („Kobiety Meksyku”) oraz w roku 1961
Rosotros de Mexico („Twarze Meksyku”), ale także dała
początek bliskiej relacji z małżeństwem Riverów. Wynikiem
tego spotkania były niezwykłe zdjęcia pary, w tym liczne
fotografie samej Fridy, dokumentujące niekiedy bardzo
trudne i intymne momenty z życia malarki.
Drugą artystką, której prace będzie można podziwiać
w Poznaniu, jest Fanny Rabel (Fanny Rabinovich), która
przyszła na świat w Polsce jako jedna z córek polsko-żydowskiej pary aktorów. Z Fridą i Diegiem łączyła ją przyjaźń i stosunki zawodowe. Malarka spędziła pewien czas,
ucząc się u Fridy w Casa Azul w Meksyku.
Ekspozycja jest pierwszą wystawą pary malarzy w kraju,
długo wyczekiwaną i absolutnie upragnioną okazją obcowania z artystami o światowej sławie, którzy w Polsce
wciąż odbierani są jako mocno egzotyczni. Ponadto polski
kontekst ukazywany po raz pierwszy sprawi, że wystawa
stanie się jeszcze intensywniejszym przeżyciem dla rodzimych odbiorców.
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Dlaczego jednak Polska czekała tak długo na autonomiczną wystawę Fridy? Czy był jakiś powód, dla którego
artystka sytuowała się poza kręgiem zainteresowań głównych ośrodków sztuki? Przyczyn można dopatrywać się
w kilku czynnikach. Z jednej strony wartość malarstwa
Fridy niejednokrotnie bywała podważana. Możliwe, że powodem była sama meksykańska estetyka jej prac nie zawsze
zrozumiała w Europie. Epatujące nasyconą kolorystyką,
dynamiczną kompozycją, deformacją i trudnymi do rozszyfrowania w kulturze europejskiej motywami płótna dalekie
były od poczucia dobrego smaku mieszkańców Starego
Kontynentu. Sztuka meksykańska wywoływała skrajne
emocje i pobudzała wyobraźnię. Przez jednych była odrzucana, a inni się w niej zatracali, narażając się na krytykę
za bezmyślne popadanie w zachwyt nad wszystkim co obce
i egzotyczne. Jacek Woźniakowski na sesji Sztuka polska
po 1945 roku w ten sposób komentował dwie najważniejsze wystawy zagraniczne okresu powojennego, z których
jedną stanowiła wystawa dzieł artystów z Meksyku: (…)
obie zostały wówczas, z braku perspektyw porównawczych
i wskutek odurzającej woni egzotycznych nowości, niezbyt
trafnie ocenione (i przecenione). Choć dzisiaj trudno zgodzić się z tak jednoznaczną krytyką, to jednak należy przyznać rację w kwestii tego, że malarstwo z Ameryki zawitało
do Polski w czasach, kiedy ludzie spragnieni byli nowych
artystycznych bodźców, więc niespotykane zjawisko będące
przejawem innej, nieznanej kultury musiało oddziaływać
na widza z ogromną siłą.
Wpływ na postkomunistyczną recepcję prac meksykańskich
twórców miały z pewnością również względy światopoglądowe. Szczególnie muraliści kojarzeni byli z ideologią socjalistyczną, co niejednokrotnie deprecjonowało ich sztukę
w oczach polskiego widza.
Jeśli chodzi o samą Fridę, to zarzucano jej dziełom przeciętność i to, że na odbiorcę raczej wpływała jej postać niż
sztuka. Frida imponowała bujną osobowością, egzotyczną
urodą i ciekawym życiorysem, jej prace dotykały sfery bardzo
osobistych przeżyć, stanowiły rodzaj zwierzenia, opowieści
o przeżywanym bólu. Przez to w kręgach dyskusji akademickich można było usłyszeć, że w gruncie rzeczy zachwytowi
nad Fridą Kahlo bliżej do zaciekawienia celebryckim życiem
niż do autentycznej refleksji nad dziełem.
By ustrzec się przed bezrefleksyjnym przejmowaniem niekoniecznie słusznych opinii jednej lub drugiej strony i uleganiem zarówno nadmiernej krytyce, jak i entuzjastycznym
zachwytom, a mając na względzie subtelną i personalną
tkankę obrazów malarki, warto przede wszystkim stawić
czoła pytaniu o to, jaką funkcję i jakie miejsce nadawała
swoim płótnom sama Frida.

Surrealizm, feminizm, komunizm…
próby klasyfikacji
Frida dała poznać się światu jako pierwsza meksykańska artystka, której praca została zakupiona przez Luwr. Złożoność
tej sytuacji woła o uwagę. Meksykanka i kobieta zostaje
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doceniona przez jedno z najbardziej prestiżowych muzeów
na całym świecie. Oczy wszystkich zwróciły się na nią, a jej
sztuka zaczęła domagać się definicji.
André Breton, który zaprosił malarkę do Francji, pragnął
widzieć w niej surrealistkę. Senna stylistyka jej dzieł, psychodeliczne motywy roślinne, niejasne powiązania wątków
występujących na jednym płótnie to tylko niektóre cechy mogące wskazywać, że miał rację. Jednak Alyce Mahon w swojej
pracy „The Lost Secret. Frida Kahlo and the Surrealist
Imaginary” wskazuje, że jego zacięcie w tym temacie związane było raczej z tym, że daleko mu było do uwzględnienia
indywidualizmu Fridy. Breton był oddanym sprawie propagatorem nurtu surrealistycznego i chętnie widziałby w swoich
szeregach młodą Meksykankę, stanowiącą niezwykle ciekawe
zjawisko. Ponadto Frida faktycznie wykazywała w swoich
obrazach tendencje przybliżające ją idei nadrealizmu. Na poparcie swojej tezy Breton przywoływał obraz zatytułowany
„What I saw in water”. Na płótnie widoczne są nogi kobiety
biorącej kąpiel w wannie. W wodzie „pływają” sceny, obrazy
i symbole. W odróżnieniu od innych prac Fridy, to przedstawienie nie ma jednego centralnego motywu. Sama forma
zawieszenia symboli w wodzie implikuje względność rzeczy.
Artystka miała mówić o obrazie jak o autobiografii. Kąpiel
stanowiła odniesienie do czasów dzieciństwa i beztroskich
czynności jak zabawy w wannie. Mitologiczne sceny, zdeformowane okazy flory i fauny, cytaty z innych dzieł malarki,
w tym ze znanego obrazu "My grandparents, my parents
and I", skupiają się wokół nóg kobiety o pomalowanych paznokciach u stóp. Wyłaniają się z wody podczas czynności
tak prozaicznej jak kąpiel. Surrealistyczne jest już samo zestawienie tych dwóch kompletnie nieprzystających do siebie
porządków. Charakter dzieła wzmaga dodatkowo jego tytuł
wskazujący na wizyjność przedstawienia. Woda w wannie
zyskuje magiczną moc ukazywania przyszłości. Beztroska
chwila zostaje skontrastowana z ogromem bólu, z którym
przyjdzie się zmierzyć.
Sama artystka nie wyrażała wobec surrealizmu zbytniego
entuzjazmu. Nie utożsamiała się z kierunkiem, który skupiony był na kreowaniu sennej rzeczywistości. Obrazy te
raczej ją rozczarowywały. Odcinała się od nich, mówiąc,
że w swoich wizjach nie musi zmyślać: Wszyscy myślą, że jestem surrealistką, ale ja nią nie jestem. Nigdy nie malowałam snów ani sennych koszmarów. Malowałam moją
własną rzeczywistość. Takie ujęcie sprawy każe odrzucić
myśli o nadrealizmie i w pracach Fridy upatrywać raczej
realizmu w najczystszej postaci.
Podobne wątpliwości budzi próba zawłaszczenia malarki
przez środowiska feministyczne, które często lubią widzieć
w niej swój symbol. Powodem takiego stanu rzeczy jest
przede wszystkim podejście artystki do kwestii cielesności
i otwarte oraz bezkompromisowe ujmowanie doświadczenia
ciała w jego wszystkich aspektach. Frida w swoich dziełach
porusza zagadnienia utraty kontroli nad ciałem, co miało
związek z przebytymi przez nią urazami. W innych pracach
rozprawia się z bólem poronienia, poszukiwania swojej

tożsamości na styku kultury europejskiej z rdzenną kulturą
meksykańską. Na obrazach zawsze dobitnie podkreśla defekty swojej urody, jak choćby kojarzone z nią znaki rozpoznawcze – czarny wąsik i zrośnięte brwi. Przy tym wszystkim
jednak jest w niej pewien narcyzm oraz potrzeba patrzenia
na siebie i na swoje życie przejawiająca się w niekwestionowanej skłonności tworzenia autoportretów. Ponadto sam
życiorys artystki prowokował do rozważań nad jej stosunkiem do emancypacji. Powszechnie wiadomo, że w swoim
krótkim życiu nie stroniła od przygód i doświadczeń wszelkiego rodzaju: romansów hetero- i homoseksualnych, alkoholu i mocniejszych używek. Zdawała się nie respektować
żadnych ograniczeń i nie mieć nad sobą zasad dyktowanych
przez to, co wypada, a co nie. Niech żyje życie! – miało
stanowić jedyną wytyczną jej postępowania.
Feminizm Fridy miał się więc przejawiać w samoświadomości i w zakresie tematycznym jej prac, ale jest też aspekt,
który nie daje o sobie zapomnieć. Mowa tu o toksycznym
związku malarki z Diegiem Riverą – miłością jej życia.
O ile poprzez warstwę obrazów można postrzegać Fridę
jako uosobienie feminizmu, o tyle jej postawa w stosunku
do mężczyzny odbiera tej teorii rację bytu. Rivera wprowadził Fridę w świat sztuki. Jako dużo starszy, na poziomie
artystycznym stanowił dla niej wzór do naśladowania, był
mężem i mentorem, w towarzystwie zaś – znanym malarzem i rozpoznawalnym bawidamkiem. Ich małżeństwo
wypełniały awantury i zdrady. Nie chodzi jednak o to,
by mnożyć plotki, ale by zwrócić uwagę na patriarchalny
charakter tego układu: zakochana bez pamięci kobieta, poszukująca miłości męża, pragnąca stworzyć rodzinę i wejść
w rolę matki jest tak bardzo oddana mężczyźnie, że bywa
skłonna przyjaźnić się z jego kochankami. Te cechy artystki
nie są brane pod uwagę wówczas, gdy pragnie się widzieć ją
jako reprezentantkę myśli feministycznej. Nie powinno się
ich ignorować, ponieważ to odbiera ważny kontekst pracom Kahlo.
Postać Rivery powraca na obrazach Fridy. Na jednym
z nich artystka daje wyraz temu, jakie miejsce zajmuje
w jej życiu relacja z mężem. „Diego on my mind” to autoportret, na którym w części centralnej, na czole Fridy,
niczym tatuaż widoczny jest wizerunek Diega. Powyżej,
nad linią włosów, na głowie kobiety znajduje się stylizowana kompozycja motywów kwiatowych, z której wyrastają
żyłki i korzonki rozchodzące się promieniście po pozostałych fragmentach dzieła. To przedstawienie pokazuje,
że postać męża wypełniała całą głowę malarki i stanowiła
dla niej witalną siłę, na co wskazywałby fakt, że z czoła
okraszonego jego portretem wyrastają wijące się rośliny.
Co więcej, Diego jest niczym piętno, rysunek na skórze,
którego nie da się usunąć. Frida kochała tak, jak żyła –
bardzo mocno. Wiedziała, że ze względu na słabe zdrowie
nie ma zbyt dużo czasu i dlatego nie może pozwolić sobie
na półśrodki. Temu, co robiła, zawsze oddawała się bez
pamięci. Tak było z obrazami i z miłością. W tym miejscu

również warto przywołać jej słowa, w których w ten sposób
żartowała z męża: W swoim życiu przeżyłam dwa wypadki.
Jeden to autobus, który mnie połamał, drugi to Diego. Diego
był tym gorszym.
Jak już zostało wspomniane wcześniej, kolejnym kontekstem, który często powraca w związku z malarką, jest
także komunizm. Kontekst ten sprawiał niejednokrotnie,
że postać artystki była odbierana dosyć krytycznie. Faktem
jest jednak, że o ile poglądy komunistyczne były artystce
bliskie, to nie poświęciła im ona w swojej twórczości zbyt
wiele miejsca.

Tragedia jest najśmieszniejsza
Frida Kahlo wobec malarstwa

Rozliczywszy się poniekąd z niekoniecznie udanymi próbami zaszufladkowania malarstwa Fridy, należy zadać
sobie pytanie o to, co tak naprawdę miało znaczący wpływ
na jej twórczość i jak ona sama postrzegała sztukę. Z całą
pewnością warto wyróżnić elementy jej życiorysu, które
były nieustannie obecne w pracach. Zdaje się, że należy
tu mówić o czterech czynnikach: polio, wypadek autobusowy, tragiczne małżeństwo i niespełnione macierzyństwo.
Dwóm pierwszym przypisywać można następstwo w postaci
ujęcia ciała na obrazach artystki.
Zachorowanie na polio odcisnęło się na fizyczności malarki
krępującym piętnem, różnicując wygląd jej nóg – jedna
z nich stała się znacznie chudsza od drugiej. Ponadto podejrzewa się, że Frida cierpiała z powodu rozszczepu kręgosłupa. Problemy zdrowotne przypieczętował wypadek,
w którym artystka doznała rozległych urazów – złamań
kręgosłupa, żeber, obojczyka, miednicy. Jej prawa noga
została niemalże zmiażdżona i pękła w jedenastu miejscach.
Okres po wypadku dziewczyna spędziła w gipsowej skorupie mającej unieruchomić jej ciało. Ból i problemy z poruszaniem towarzyszyły jej już do końca życia. Świadomość
własnej niesprawności jest powracającym wątkiem prac
artystki. Ciało chore, zniszczone, kalekie i poturbowane
to jeden z ulubionych tematów Fridy. Cielesność poskładana, sztuczna, trochę własna, a trochę obca determinuje
całokształt jej twórczości.
Na swoich obrazach roztacza wizję ciała jako ułomnego
konstruktu. Patrząc na jego przedstawienia, ma się wrażenie oglądania sztucznej, niedoskonałej, złożonej z niepasujących elementów figury, a nie żywej, organicznej materii.
Tak dzieje się na obrazie „Złamana kolumna”. Postać kobieca na płótnie jest pęknięta wzdłuż pionowej osi, którą
w ludzkim ciele wyznacza kręgosłup. Jednak w odkrytej
przestrzeni nie ma kręgosłupa, a zamiast niego widnieje
rozbita na fragmenty kolumna. Ciało kobiety pospinane jest
pasami, w wymyślnej konfiguracji utrzymującymi je w całości. Można być pewnym, że jeśli pasy puszczą, figura
dosłownie rozpadnie się na części. Całokształtu dopełniają
gwoździe powbijane w skórę przedstawionej postaci oraz
łzy płynące po jej twarzy. Symbolizują one ból odczuwany
w każdym kawałku ciała.
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Studium (nie)kobiecości

Zewnętrzna powłoka na obrazach Fridy nie spełnia swojej funkcji. Jest połamanym źródłem cierpienia, brzydkim,
pokracznym i schorowanym. W pewnym sensie postaci
na płótnach artystki stanowią zaprzeczenie istoty kobiecości. Pozbawione są wdzięku, urody i witalnej siły. Mimo
że na pierwszy rzut oka odbiorca widzi matronę stylizowaną
niemalże na wzór bizantyjskich ikon, to po głębszej analizie
zmuszony jest stwierdzić, że w gruncie rzeczy istota ukazana przez Fridę, nosi cechy androgeniczne. O obrazach
artystki zwykło się mówić, że powstawały na skrzyżowaniu
wpływów kulturowych rdzennego Meksyku i cywilizacji europejskiej. Tymczasem trzeba uczciwie przyznać, że Kahlo
tworzy płótna, na których zdecydowanie odcina się od archetypu kobiecości funkcjonującego w obydwu tych światach.
Postać ukazywana na obrazach malarki zazwyczaj występuje
w towarzystwie bujnych motywów roślinno-zwierzęcych,
które, wijąc się w tle, zdają się nadawać dynamiczności
kompozycji. Ale kobieta na pierwszym planie, usytuowana
zawsze w centralnej części płótna i dominująca nad pozostałymi wątkami przedstawienia, siedzi lub leży chmurna,
poważna, nieruchoma i cierpiąca. Nie ma w niej radości
i inicjatywy, ale to nie wszystko. Nie ma także zdolności
rozmnażania się.
W tym miejscu warto wspomnieć o kolejnym fakcie z życia
artystki. Frida zachodziła w ciążę trzykrotnie i za każdym
razem traciła dziecko. Było to spowodowane trwałym uszkodzeniem macicy, która na sutek wypadku komunikacyjnego
została przebita metalowym prętem.
Po kolejnym poronieniu, które zdaniem lekarzy nie miało
mieć miejsca, artystka odreagowała swoje cierpienie, malując obraz zatytułowany „Henry Ford Hospital”. Samotna
postać kobieca leży w wielkim łóżku, w kałuży krwi. Z jej
łonem cienkimi żyłkami połączone są symboliczne rysunki:
ślimak, małe dziecko, kwiat, dziwna maszyna, model kobiecego łona, kość miednicy. Wszystkie razem mają z jednej
strony przypominać o tym, co tradycyjnie łączy się z cudem
narodzin – małe dziecko i kwiat noszą w sobie zapowiedź
radości. Z drugiej strony medyczny model, maszyna i ślimak
zwracają uwagę na przedmiotowość i martwotę ciała kobiety
niezdolnego wydać na świat dziecka i dają wyobrażenie
o powolnym, wszechogarniającym cierpieniu, związanym
z utratą rozwijającego się pod sercem życia.
W pewnym sensie właśnie sytuacja utraty dziecka stanowi
sedno problemu i pozwala spojrzeć na działania Fridy całościowo. Nie poprzez pryzmat wielkich teorii i mód, pragnących za wszelką cenę je zaszufladkować, ale tak, jak tworzyła
– prosto z serca, dla którego bodźcami były najprawdziwsze
zdarzenia. Malarka zauważała: Moje malarstwo nosi w sobie
przekaz bólu. Malarstwo dopełnione życiem. Straciłam troje
dzieci. Zastąpiły je obrazy. Praca twórcza była dla niej rodzajem terapii. Malowała po wypadku, po zdradach męża,
po kłótniach z nim. Malowała, gdy traciła kolejne dzieci,
a także później, już na łożu śmierci. Zaczęła tworzyć, czując
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ból, a że ten nie opuścił jej nigdy, znalazła w sztuce jedyną
drogę przetrwania. To dlatego nie zgadzała się z surrealistami. Jej nie chodziło o sny. To rzeczywistość była najgorszym koszmarem. Pustkę wypełniało cierpienie, dla którego
ujściem było malarstwo. Dzieci zostały „zastąpione” przez
obrazy. Choć brzmi to bezdusznie, to jednak w przypadku
Fridy daje tylko wyobrażenie o tym, czym był dla niej akt
twórczy: Maluję, bo jestem sama…
Obrazy Fridy Kahlo naznaczył smutek, jednak jest w nich
zawarta również doza humoru. Komiczna w kontekście tematyki dzieł jest kolorystyka – przaśna, ludowa, swojska,
jaskrawa, przywodząca na myśl meksykańskie stroje ludowe
i feerię barw hiszpańskiej fiesty. Komicznie przerysowane
brwi i wąsy dają wyobrażenie o dużym dystansie do siebie. Podobnie pokraczność postaci na autoportretach może
wywoływać uśmiech. Na obrazach Fridy nie ma tematów
tabu. Tu wszystko wolno i nic nie razi. Makabra jest rzeczą
naturalną, umiłowaną przez sztukę ludową na całym świecie.
W tym sensie nawet najbardziej wysublimowane cierpienie
stanowi najprostsze z praw rządzących światem, a ludzkie
dylematy – nawet te najtragiczniejsze – w ostatecznym rozrachunku, wobec śmierci i marności życia są tylko drobnostkami, co sprawia, że tragedia jest najśmieszniejsza.

O JEDNĄ ŚMIERĆ ZA DALEKO

Im jesteś większy, tym większych masz wrogów. Kiedy jednak znajdujesz się na fali wznoszącej, tak trudno powiedzieć sobie dość,
umiar staje się godnym pogardy ograniczeniem. Jakub Szapiro stoi w ringu, zaraz zacznie śmiertelny bokserski taniec, wprawiając w ruch
nieprzewidywalne koło fortuny. Chce być królem tego miasta. Staje już u progu upragnionego życia, lecz Litani czuwa, ciężko przetacza
się przez niebo i cierpliwie obserwuje, jak dochodzi do śmierci definitywnie naznaczającej losy głównego bohatera.
Recenzja powieści Szczepana Twardocha pod tytułem „Król”: Roger Weichert
Przedwojenna Warszawa, w powietrzu unosi się wyczuwalny zapach konfliktu,
zgrzytu biedy z bogactwem, etnicznych niepokojów, antysemityzmu i chorobliwego nacjonalizmu. Stolica opisywana przez Szczepana Twardocha kipi
od kontrastów i szokujących zdarzeń, będąc niepodrabialną mozaiką kulturową,
polityczną i społeczną. Granice ulegają zatarciu, codzienność ciasno splata się
z przestępczymi aktami, bezwzględnie ją brutalizując. Jakub Szapiro konsekwentnie zmierza na sam szczyt i gdy wydaje się, że nic tego marszu nie zakłóci,
przytrafia się mu zlecenie na likwidację kogoś, kto pozornie niewiele znaczy.

WEHIKUŁ CZASU

„Król” to opowieść drastyczna, brutalna i jednocześnie niezwykle plastyczna,
umiejętnie budująca wiarygodny przekaz. Więcej, to znakomicie wykreowana
historia, z wartką akcją, w której śmierć skleja życia w najbardziej nieprawdopodobny sposób. Prędkość, z jaką wydarzenia następują po sobie, dbałość
o detale, niezwykła obrazowość powodują, że czytelnik wpada w jakąś formę
niepohamowanego literackiego łaknienia wymuszonego wielką dynamiką
utworu. Dodatkowo powieść ma w sobie coś onirycznego, nierzeczywistego,
tworzy przestrzeń, w której teraźniejszość przenika się z przeszłością, gdzie
postacie łączą się i nagle dzielą. To swoisty literacki wehikuł czasu pozwalający
śledzić rachunek sumienia bohatera, rodzący pytania o odpowiedzialność
za życie swoje i innych.
Niektórzy dopatrują się w powieści podprogowej próby stworzenia analogii
pomiędzy wydarzeniami dwudziestolecia międzywojennego a współczesną
Polską jako metafory brunatniejącej rzeczywistości. Trudno jednak uznawać
tak daleko idące konfabulacje za zamiar autora, rzeczywistość była bowiem
bardziej skomplikowana, aniżeli przedstawiała to niniejsza powieść.

Jej przewrotność potwierdza, że triumf łatwo przeradza się w klęskę, nawet
wtedy, gdy fenomenalnie zarządza się strachem i budowanym na nim szacunkiem. Król dysponuje cudzym losem, kłania się i zabija, ale w każdym momencie
sam może zostać zdetronizowany.

ZJAWISKO

W moim odczuciu mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. „Król” to jedna
z lepszych polskich książek, jakie miałem okazję czytać w ostatnich latach.
Kompozycyjnie i językowo powieść demonstruje rzadko spotykany kunszt
i potwierdza pozycję Szczepana Twardocha na rodzimym rynku literackim. Sama
zaś historia jest doskonałym materiałem, by przenieść ją w świat filmowych
adaptacji. Zresztą jedna ze stacji telewizyjnych już zapowiedziała, że nakręci
serial na podstawie tego utworu.
Rzadko wpadam w taki entuzjazm, ale to, co autor zrobił, zasługuje na najwyższe
uznanie. Spójność, energia, wartka akcja bez pamięci wciągają czytelnika w ramy
świata przedstawionego. Całość przemawia również dlatego, że odwołuje się
do bardzo głębokich emocji, do skrajnych pragnień i spektakularnych upadków.
Pozwala stanąć na przeciwległych biegunach i przyglądać się, jak królowie
potężnieją i marnieją, jak unikają śmierci, jednocześnie umierając od wewnątrz.
Powoli. Kawałek po kawałku. Poczucie winy bowiem to cichy zabójca.

MIT OBALONY

Niemniej jednak „Król” sugestywnie i wiarygodnie odwołuje się do zróżnicowanej,
etnicznie i kulturowo popękanej Warszawy, demitologizując ją jednocześnie.
Kończy z wizerunkiem polskiej stolicy jako pięknego, cudownie rozwijającego
się, wielokulturowego miasta z kosmopolitycznymi ambicjami nazywanego
niekiedy „Paryżem Północy”. Czytelnik dostaje za to obraz metropolii trapionej
nierównościami społecznymi, biedą, dyskryminacją i przestępczością. Twardoch
podkreśla przepaść między Warszawą bogatą i tą pogrożoną w niedostatku.
Pokazuje, jak ta pierwsza niechętnie przenika się z drugą, jak trzyma się
na dystans przyczajona na peryferiach pełni życia i dostatku.

PRZYPOWIEŚĆ

Karolina Madrak – literaturoznawca, magister filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Instytutu
Historii Sztuki UW. Specjalizuje się w zagadnieniach literatury II wojny światowej, sztuki nowoczesnej i kultury
końca wojny. Jej prywatną pasją są kultura i taniec flamenco.

Traktuję „Króla”, choć może niesłusznie, jak przypowieść. Nie mogłem opędzić
się od poczucia tęsknoty, jakie towarzyszyło bohaterowi, do pierwotnej
ludzkiej niewinności. Tymczasem ta okazuje się zużywać, pozostaje czymś
niedosięgnionym, formą losu utraconego. Dalej zaczyna się życie, skrojone
na miarę naszych czasów, potrzeb i umiejętności, które znajduje pokrewieństwo
w rzece niedającej się przejść suchą stopą. Historia Jakuba Szapiro pokazuje,
że zawsze stąpamy po grząskim gruncie, nieznanym, ostatecznie zdradliwym.

Okładka książki Szczepana Twardocha „Król” Wydawnictwa Literackiego
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Działkowiec

polskie stowarzyszenie sawannowe
Ludzie to z natury gatunek zbieracko-łowiecki. Panowie polują, a panie zbierają
grzyby i jagody. Dziś już okazji po temu jest niewiele. Ale nie znaczy to, że nie
przetrwały pewne formy bytowania. Społeczne stosunki rodem z pradawnych
plemion koczowników w najlepsze kwitną na polskich działkach.
Tekst: dr Tomasz Kozłowski, Zdjęcia: Paweł Bajew

Kiedyś spotkałem się z twierdzeniem, że nie ma w całym
przebogatym języku angielskim dobrego terminu na określenie naszych swojskich ogródków działkowych. Anglosasi
najwyraźniej nie praktykują, nie mają takiej tradycji, historii.
Czy potrzeb? A i owszem, potrzebę już mają, choć może
nie do końca o tym wiedzą. A skąd wiem o tym ja? To proste.
Jeśli przyjrzeć się funkcjonowaniu „działek”, z łatwością
można spostrzec, że odbija się w nich, jak w zwierciadle,
ludzka natura – tak polska, jaki i angielska.

Magia podmiejskiego habitatu

Piszę to bez cienia przesady. Niby wygląda toto jak relikt
PRL, który asymilowanym do miejsko-robotniczego życia
chłopom oferował możliwość swobodnego powrotu do ogrodzonych siateczką źródeł, ale mimo wszystko funkcjonuje
w ramach respektujących z zadziwiającą precyzją ograniczenia ludzkiej psychiki. A przynajmniej mnie samemu niezwykle trudno jest uwolnić się od takich dywagacji, gdy sam
mam okazję poprzebywać w tych przybytkach na kształt ni
to ogrodu, ni to sołectwa, ni to tubylczego osiedla…
Jest jakiś magnetyzm, jakaś magia w tych wyłączonych
niejako spod pędu miasta enklawach. Wielokrotnie widywałem podmiejskie autobusy wypchane po sam dach
przedstawicielami – na ogół – generacji zstępującej, którzy,
zupełnie niezależnie od siebie, urządzali prawdziwy exodus. Wysypywali się na ostatnim przystanku – obładowani
torbami z obiadem, taszcząc niekiedy pożyczone narzędzia
– i zaszywali się za ogrodzeniem swoich ogródków. Można
by to zwać typowo polską wariacją na temat odpoczynku,
ale z drugiej strony… czy nie obserwujemy podobnych wariacji w amerykańskich suburbiach? Filmy przedstawiające
sielankowe życie przedmieść odmalowują podobne obrazy:
spokojnych ludzi z lubością podlewających przydomowe
trawniczki. Panuje tam typowa sielanka klasy średniej.
A zatem, jeśli zbliżony sposób na życie wynaleziono zupełnie niezależnie za wielką wodą, to być może drzemie
w tych zachowaniach jakaś głębsza prawda, czerpiąca
wprost ze spuścizny naszego gatunku? Czy ewoluowaliśmy
do stadium rozleniwionego działkowca?
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Trawnik mój widzę ogromny

Tak mocno zżyliśmy się z rzeczywistością miast albo lepiej
– cywilizacji, że już niemal uznajemy ją za swoje naturalne
otoczenie. Otóż błąd. Czasem staram się przełamać ten
stereotyp na zajęciach, prosząc studentów o przeprowadzenie prostego eksperymentu myślowego. Wyobraźmy sobie,
że kasujemy ludziom całą kulturową pamięć, zerujemy owo
dziedzictwo, pozostawiając jedynie proste odruchy i zachowania wbudowane w nas biologicznie. Gdzie taki zresetowany osobnik instynktownie czmychnie w poszukiwaniu
schronienia? W domyśle: skoro uciekać będzie jak zwierzę
wypuszczone z klatki, to w jakim habitacie poczuje się jak
w domu? Odpowiedzi padają różne. Niektórzy mówią o jaskiniach, inni o lasach… To ciekawe: człowiek jako gatunek
egzystujący i rozwijający się w jaskiniach? Albo jako gatunek leśny? Wspinający się po drzewach, skaczący z gałęzi
na gałąź jak Tarzan? Niekoniecznie. Gdyby było tak w istocie,
nie mielibyśmy żadnych większych problemów z chodzeniem
po nieznanych jaskiniach i lasach na przykład o zmierzchu.
A jednak unikamy tych miejsc, otóż to, niejako „instynktownie”. Dla wielu zaskoczeniem jest, że homo sapiens to gatunek… łąkowy, a dokładniej – sawannowy.
Echa tej prawdy łatwo odnaleźć w ogólnoludzkich upodobaniach estetycznych. Okazuje się bowiem, że bez względu
na kulturowe dziedzictwo ludzie z odległych zakątków świata
bardzo lubią spokojne widoczki przedstawiające rozległe
trawiaste równiny z majaczącymi w oddali górskimi szczytami i gdzieniegdzie poutykanymi samotnymi drzewami.
Gdy do tego dodać jeszcze jakiś zbiornik wodny – jezioro
lub rzekę – reprezentacja ludzkich upodobań staje się
wprost idealna.
Warto przypomnieć, że zupełnie nieświadomie schemat ten
powielany bywa w wizjach raju, który również nazywany jest
ogrodem, a najdoskonalszą jego egzemplifikację możemy odnaleźć w pisemkach świadków Jehowy. Ludzie wszystkich ras
i w każdym stadium rozwoju głaszczą owieczki i łagodne lwy
właśnie na zielonych pastwiskach. Z tego wniosek, że nawet
po śmierci najlepiej czuć będziemy się nie gdzieś wysoko,
pośród chmur, w światłościach, a właśnie na sawannie.
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Liczba miejsc w stadzie ograniczona

Na owej sawannie biegali sobie nasi pradziadowie w stadach
o liczebności nie większej niż 100–150 osobników. Nasze
umysły w dalszym ciągu funkcjonują optymalnie w grupach
nieprzekraczających tego limitu. Do osiągnięcia tej granicy
całkiem nieźle radzimy sobie z zapamiętywaniem złożonych
relacji interpersonalnych: kto jest czyim dziadkiem, wujkiem, córką, żoną, szwagrem etc. Gdy limit zostaje przekroczony, orientacja zaczyna coraz bardziej kuleć. Wydaje się,
że nie jest żadną aberracją posiadanie dziś ponad tysiąca
znajomych na Facebooku, jednak z psychologicznego punktu
widzenia możliwość „przyjaźnienie się” z setkami, a nawet
tysiącami awatarów stanowi jedynie fasadę życia społecznego.
Jest to wartość daleko przekraczająca nasze „obliczeniowe”
możliwości. Możemy wejść jedynie w ograniczoną liczbę bliższych relacji, w tym względzie natura pozostaje nieubłagana.
Dlaczego o tym wszystkim piszę? Bo w świecie działkowych ogródków, gdzie ważność tracą usieciowione gadżety, wszystko wygląda zupełnie inaczej. I jeśli weźmiemy
pod uwagę nasze biologiczne dziedzictwo, nagle sposób
funkcjonowania działkowców ujawnia swoją wewnętrzną
logikę. Działkowcy w gruncie rzeczy nie są niczym innym,
aniżeli współczesnym plemieniem, które z łowców i zbieraczy
ewoluowało nieinwazyjnie do rolników amatorów. Jednak
sposób ich współdziałania pozostał – z wyjątkiem konieczności koczowania – niezmieniony.

Ekosystem działkowca

Zawsze, gdy słyszę, że Polacy są nacją wrogą, ksenofobiczną
i zaciętą, w dodatku o niskim społecznym kapitale i wysokiej znieczulicy, mam ochotę zaproponować wycieczkę
na pobliskie ogródki. Moherowe impresje, starcia w Dzień
Niepodległości i palenie opon pod sejmem to osobliwości,
które nie mogłyby zdarzyć się w plemieniu działkowców.
Świeżo upieczeni posiadacze kawałka ziemi pod uprawę już
od pierwszych dni mają okazję przekonać się o zwartości
grupy, do której właśnie przystąpili. Działkowcy – przekonałem się o tym osobiście – natychmiast służą pomocą, radą
i komentarzem. Zapoznają się z nowym członkiem społeczności, a wzajemne pożyczanie narzędzi urasta do rangi subtelnych rytuałów przejścia: teraz tyś jest już nasz. Bo człowiek
z działki wyjdzie, ale działka z człowieka – nigdy. Miejsca
na polską złość i nieufność tam nie ma. Pojawia się za to osobliwa kontrola społeczna. Jeśli w grupie znajdzie się czarna
owca – przykładowo pijaczyna, którego włości nieuchronnie
zmierzają w kierunku meliny – w grę wchodzą różne formy
towarzyskiego ostracyzmu i wzgardy. Jednostka mącąca sielskość ogrodów w końcu się wycofuje z dojmującą świadomością, że jest tu bardzo niemile widziana.

Egalitarnie, ale stabilnie

Panuje tam również – zupełnie jak w bardzo dawnych czasach – coś na wzór pierwotnej komuny. Oczywiście, każdy
ma swój kawalątek ogródka i dachu, szklarenki i szopki z narzędziami, jednak duch plemiennego socjalizmu jest wyraźnie
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obecny, albowiem status społeczny działkowców raczej oscyluje wokół bezpiecznej średniej. Skrajności są tam rzadkie
(przecież jeśli kogoś stać na więcej, to nie kupuje działki,
odpuszcza sobie półśrodki i nabywa wielki dom z ogrodem,
gdzie mieszka cały rok). Działki w znacznej mierze wolne są
od wyniszczającej psychikę konsumenta rywalizacji.
To element niezmiernie ważny dla spójności grupy, jako
że – co udowodniono – we wspólnotach o mniejszych rozbieżnościach ekonomicznych kapitał społeczny ma się dużo
lepiej niż tam, gdzie zdarza się onieśmielające bogactwo
i skrajna nędza. Lepiej mieć nieco mniej, ale za to w miarę
po równo. Wówczas chętniej się pomaga, radykalnie zmniejsza się sąsiedzka zawiść. I tak właśnie dzieje się na działkach.
Z dokładnie taką oto sytuacją mieliśmy do czynienia w epoce
słusznie minionej, kiedy to zdecydowanej większości społeczeństwa żyło się wprawdzie „po równo źle”, ale jednak
wzajemna pomoc, wsparcie czy proste inicjatywy oddolne
obserwowane były znacznie częściej aniżeli dziś, kiedy
to z mediów docierają do nas informacje o czymś zgoła
przeciwnym – o znieczulicy, zbierającej niekiedy tragiczne
żniwo. Sam również pamiętam, że będąc dzieckiem, nie słyszałem o spektakularnych przypadkach rówieśniczej agresji.
Jak wszędzie, każde osiedle miało swoje łobuzerskie bandy,
ale – o dziwo – owi budzący strach popalający w piwnicach
czternastolatkowie potrafili nierzadko dużo młodszych kolegów poczęstować nie lewym prostym, a miętówkami, czego
sam bywałem beneficjentem.

Pierwotny zew emeryta

Genetycy behawioralni wiedzą, że im głębiej w wiek, z tym
większą łatwością ujawniają się nasze cechy genetyczne. Z wiekiem nagle robimy się znacznie bardziej podobni do rodziców
i dziadków. Z moich obserwacji wysnuwam jednak wniosek,
że to twierdzenie można trochę bardziej uogólnić, sięgnąć
nieco głębiej. Skoro działkowcy to w wielu przypadkach głównie emeryci, więc być może z większą łatwością ujawniają
zakodowane w genach instrukcje plemienne, a nie tylko te
odziedziczone po rodzicach? Ludzie ci z ogromną lubością
poświęcają się kultywowaniu choćby wspólnych posiłków –
skoro już nie można liczyć na wspólne polowania. Nawzajem
częstują się płodami ziemi, zapraszają na grille, spijają ochoczo samogony, wina działkowej roboty czy nalewki.
Ale przecież nie koniec na tym, jeśli chodzi o poszukiwanie
analogii z sawannowym, plemiennym życiem. Uwagę zwraca
sama dążność do aranżacji przestrzeni, która sprzyjać
ma ich stadnemu funkcjonowaniu. Okazuje się, że wypełnia
ona ewolucyjne wzorce estetyczne, o których mówiliśmy już
wcześniej. Czy nie jest bowiem tak, że sąsiedzkie ogródki
w gruncie rzeczy zmierzają w stronę sawannowych mikropejzaży, w których kwitnąć ma tubylcze życie? Wyłączywszy
posesje prawdziwych zapaleńców, wyraźnie stawiających
sobie za cel, że działka ich najnormalniej w świecie wyżywi
i którzy każdy metr kwadratowy przemieniają z nieużytku
w teren rolny, większość, marząca o nienachalnej rekreacji,
urządza na swój użytek taki eden, na jaki ją stać.
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Rosną więc połacie – otóż to! – trawników, a pluszowa zieleń
staje się przedmiotem długich tyrad ekspertów od koszenia. Im gęstsza, tym większą estymą dany trawiarz jest
darzony. Zieleń ta poprzetykana jest oczywiście klombikami, co jakiś czas pojawiają się również drzewka owocowe
i popularne tuje. Lasu to nie przypomina, ale sawannę już
tak. Zielona równina w mikroskali musi w jakiejś formie się
pojawić. O sawannowej faunie marzyć nie sposób, ale te
ubytki uzupełniają domowe czworonogi wespół z młodym
pokoleniem bawiącym się w aranżowanych piaskownicach.
I w tak właśnie utrzymanych przybytkach w głowach tysięcy
pracujących wciąż Polaków dojrzewa marzenie o emeryturze.
Poziom ekonomiczny większości Polaków nie pozwala na spędzenie emerytury gdzieś na dalekim południu, stąd marzenia
o jesieni życia skrupulatnie przycinane są do możliwości,
które wytrzyma kieszeń przeciętnego zjadacza chleba. Wielu
marzy więc o spędzaniu większej części roku pod chmurką,
w otoczeniu innych życzliwych emerytów, dzielących się
przyjemnością z przebywania razem, spożywających owoce
matki natury. Nagle marzenie o spokojnym życiu instynktownie skręca w stronę odmalowywanych wcześniej rajów.
Tak oto wygląda „odcinanie kuponów” po polsku.

centrum kwitnąć będzie powolna emerytura, wydłużająca się
za sprawą coraz doskonalszej opieki medycznej. Struktura
demograficzna miast przypominać będzie strzelecką tarczę, gdzie młodsi rozlokowani będą bliżej środka, starsi
zaś na obrzeżach. Młodzi gonić będą za nieosiągalnym
nasyceniem, starsi – poprzestawać na znacznie niższym
standardzie. Jeśli los i drugi filar będą przychylne, większość przechodzić będzie taką oto drogę. Czy można zatem
zaryzykować hipotezę, że twierdzenie Marshalla McLuhana
określające świat jako globalną wioskę nabierze dodatkowego znaczenia? Dla naszego dobra – oby.

Dwa scenariusze

Z ogólnoświatowych analiz wynika, że zdecydowana większość ludności już niedługo mieszkać będzie w miastach.
Jeśli tak, to przyszłość może mieć dwa zasadnicze scenariusze. Tradycyjnie: zły i całkiem dobry. Pierwszy z nich –
i ku któremu niestety się skłaniam – będzie zakładał powolne
przyuczanie pracującej ludności do permanentnego życia
w stresie. Naturalnie w imię wypracowanego zysku, którego
hegemonia już teraz odciska na psychice mas wyniszczające
piętno i to na wiele sposobów. Rosnąca potęga gospodarki
i nadzasada profitu spowoduje całkowite wyssanie z młodego
pracującego pokolenia wszystkich soków życiowych wraz
z pasją i marzeniami o zestarzeniu się w jakimś bardziej
przyjaznym i zieleńszym, niż to korporacyjne, środowisku.
Życie tak kształtowanej kohorty zmierzać będzie w stronę
usieciowionego zmierzchu. Jesień życia upływać będzie w ramach specjalnych portali społecznościowych dla seniorów,
w pseudomiasteczkach centrów handlowych i na stronach
WWW oferujących nieograniczony dostęp do niezliczonych
sezonów ulubionych seriali.
Drugi scenariusz zakłada to samo, co w „Seksmisji” wypowiada Maks Paradys: natury się nie da oszukać. Układ
będzie dążył do przywrócenia równowagi, co w niedługim
czasie spowoduje, że wolne przestrzenie zaczną przeobrażać się w ogródkopodobne tereny. Nie w nowobogackie
przedmieścia, nie w korporacyjne sypialnie, ale właśnie
w działki, które rządzą się innym wachlarzem zachowań:
wspólnotowym czy – jak powiedzieliby kulturoznawcy –
kolektywnym. Starzejące się społeczeństwo przekształci się
w działkowe połacie z harującym w pocie czoła centrum.
W tymże centrum upływać będzie pracownicze życie, poza
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Życiowa mądrość z ogrodu
Światowe mocarstwo wciąga sojuszników w swoją prywatną wojnę. Instytucje
demokratyczne kuleją w obliczu nowych wyzwań. Grecka gospodarka chwieje
się w posadach. Autorytety są jak prorocy z gniewnych lat, o których
śpiewał Perfect. Co jakiś czas wstrząsają nami klęski żywiołowe. To dzień
z życia świata. Tego dzisiaj i tego sprzed 2500 lat. Starożytni, podobnie
jak my, szukali schronienia przed tym, co mąci spokój i odbiera szczęście.
Szukali swojego azylu. Dla jednego z nich azylem stał się ogród.
Tekst: dr Adam Zemełka

Drżącą dłonią, powstrzymując krzyk, chcący wydrzeć się
z obolałego ciała, przechylił kielich i wlał ostatnie krople
wina do rozgrzanych ust. Smakowało inaczej niż zwykle,
było mocne i aromatyczne. Łagodziło boleści i dodawało
odwagi, która tego dnia nie odstępowała go ani na chwilę.
Gdy zdążył podyktować bliskim swoją ostatnią wolę,
z coraz większym spokojem mógł dokończyć to, co na ten
dzień zaplanował.
To nie trudne realia skłoniły Epikura do podjęcia tej decyzji.
To choroba tocząca jego ciało, lecz nienaruszająca ducha.
Ten niespotykany spokój i tę onieśmielającą pewność rozwinął w toku wieloletnich ćwiczeń i studiów, które prowadził
w swoim ogrodzie.

Śmiertelnicy w Nowym Jorku

Wydaje się, że historia nie obeszła się z Epikurem zbyt
łaskawie. Jego imienia nie otacza nimb chwały podobnej
do Platona czy Sokratesa. Przeciwnie, częściej kojarzy się
z postawą próżną, poszukiwaniem doraźnych podniet,
bezrefleksyjnością. Jednak, by użyć języka Gombrowicza,
jest to gęba, jaką przyprawili temu filozofowi jego krytycy.
W rzeczywistości był człowiekiem dążącym do przyjemności
– ale przede wszystkim duchowych.
Epikur urodził się w 362 r. p.n.e. na wyspie Samos, gdzie
dwa stulecia wcześniej przyszedł na świat słynny matematyk
Pitagoras. Wyspa położona jest tuż przy wybrzeżu Azji
Mniejszej, od współczesnej Turcji dzieli ją zaledwie kilkadziesiąt kilometrów. Samos zieleni się niemal w całości
dzięki gęstwinie lasów, wśród których jaśnieją tylko góry.
Podobnie jak w innych zakątkach antycznej (i współczesnej) Grecji, także i tu uprawiano drzewa oliwne, winorośle
i cytrusy.
Epikur od dzieciństwa uczył się pod okiem prywatnych nauczycieli. Wprowadzali go w arkana filozofii, czyli wszelkiej
wiedzy, jaką mogli mieć o świecie ówcześni ludzie. Jeśliby
porównać taką edukację do którejś ze współczesnych form
doskonalenia, można by wspomnieć o mentoringu. Nie był
to jednak mentoring prowadzony przez samozwańczego
coacha w wieku lat 20+, lecz przez intelektualistę o horyzontach najlepszych profesorów ze współczesnych uczelni.
Owszem, podobnie jak dzisiejsi coachowie, taki nauczyciel
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zadawał setki pytań, mających pobudzić wyobraźnię podopiecznego, ale poza sztuką dialektyczną, dysponował kolosalną wiedzą, którą mógł przekazać swojemu uczniowi.
Był to więc bardziej tutor, w rozumieniu dzisiejszych amerykańskich studiów interfakultatywnych, sprawujący pieczę
nad poszukującym swej naukowej drogi studentem. Warto
przypomnieć, że takim odpłatnym tutorem był na początku
swej kariery również Arystoteles. Jego podopieczny – młody
królewicz Aleksander Macedoński – miał po kilku latach
podbić cały znany Grekom świat.
Po paru nieudanych próbach znalezienia swojego miejsca
Epikur ostatecznie zamieszkał w Atenach – centrum antycznego świata, porównywalnym do współczesnego Nowego
Jorku. Udało mu się kupić niewielki ogród w doskonałej
lokalizacji, przy jednej z głównych dróg prowadzących
do miasta. Znajdował się niedaleko słynnego gaju, w którym
Platon osiemdziesiąt lat wcześniej założył szkołę, nadając
jej nazwę od imienia Akademosa, legendarnego bohatera.
Nieruchomość kosztowała 80 min, co było sumą kolosalną
jak na tamte czasy (jedna mina wynosiła równowartość
średniej dwumiesięcznej pensji).

Polski żywopłot i kwiaty w doniczkach

Tradycja ogrodów greckich związana jest przede wszystkim
z przybytkami świątynnymi, przypominającymi współczesne kapliczki. Z reguły mieściły się one w tzw. świętych
gajach, w których w konkretne dni odprawiano ceremonie
kultowe. O gaje dbały przeznaczone do tego kapłanki dziewice, a zbezczeszczenie tych miejsc należało okupić ofiarą
przebłagalną, która mogła powstrzymać gniew bogów.
Jak wyglądał ogród Epikura? Nie mamy na ten temat
konkretnych informacji. Możemy jednak pokusić się o rekonstrukcję w oparciu o dane dotyczące warunków geograficznych i przyrodniczych regionu Aten. Prawdopodobnie
otaczało go niewielkie kamienne ogrodzenie. Możliwe też,
że jego zasięg znaczyła naturalna granica wytyczona gęstym
wawrzynem (słynnym polskim żywopłotem). Roślinność wyróżniała się zapewne bujnością, szczególnie że nawadniał ją
niewielki strumień, wypływający spod wzgórza górującego
nad miastem. Do dziś pozostał po nim ślad deptany obecnie
przez sporą populację żółwi.

W ogrodzie rosły zapewne platany – niewysokie, lecz rozłożyste drzewa, rzucające szeroki cień, w którym można
odpocząć. Trudno wyobrazić sobie grecki krajobraz bez
drzew oliwnych. Oliwa jest z Grekami od zawsze jako dar
bogini Ateny. Do takich ogrodów jak ten przenoszono czasem sadzonki z Akropolu, gdzie rosnąć miał święty szczep.
Roślinność doniczkowa, uznawana zwykle za domenę
pozbawionych ogrodu mieszkań, nie należała w Grecji
do rzadkości. Mieszkańcy miast, chcąc wprowadzić do swoich domostw odrobinę natury, chętnie nabywali drzewka
rosnące w potężnych donicach. Co ciekawe, bywało i tak,
że tego typu rośliny sytuowano w ogrodach. Można więc
założyć, że w ogrodzie Epikura znajdowało się co najmniej
kilka kamiennych donic, zwłaszcza przy jego domu, który
stał pośród tamtejszych drzew.
Roślinami ozdobnymi dekorowano również posągi bóstw.
Ponadto wielu kwiatom przypisywano mitologiczne pochodzenie – zawilec miał powstać z krwi pięknego Adonisa Inny
młodzieniec, w którym zakochał się Hermes, został przez boga
przemieniony w krokusa po tym, jak zginął w tragicznym
wypadku. Natomiast pochodzenie narcyza wszyscy doskonale
znamy. Przy okazji trzeba przypomnieć, że świątynie starożytne w czasach, gdy je wznoszono, nie były wypłowiałymi
ruinami, lecz wielobarwnymi manifestacjami greckiej kultury i religii. Warto przywołać motywy lilii, liści akantu czy
kwiatów, zdobiące kolumny i frontony budynków publicznych.
Na wiosnę greckie ogrody zakwitały różem, fioletem i bielą
– orchidei, zawilców i posłonków. Latem mieniły się żółcieniem janowców i chryzantem. Aromatyczne zioła, takie jak
tymianek, rozmaryn czy szałwia, porastały głównie zbocza
i wzgórza, którymi usłana jest Grecja.

Od wojny do mindfulness

Ogród Epikura jawił się niczym prawdziwy azyl w czasach
nienależących do spokojnych. Złoty wiek demokracji ateńskiej przeminął sto lat wcześniej. Po bratobójczych walkach
między Atenami a Spartą, które przypominały starcie dwóch
mocarstw, osłabiona Grecja wpadła w ręce rosnącego w siłę
królestwa Macedonii (rozciągającego się daleko na północ
kontynentu i uważanego przez Ateńczyków za mniej cywilizowane). Filip, a później jego syn Aleksander, postanowili
wykorzystać mniejsze ośrodki do wspólnej wyprawy przeciw
odwiecznemu wrogowi Greków – Persji. Potrzebny był jednak
pretekst. Stała się nim absurdalna chęć odwetu za zniszczenie przez Persów Akropolu. Do owego zniszczenia doszło
jednak… 150 lat wcześniej! To trochę tak, jakby dzisiejsza
Rosja uderzyła w Wielką Brytanię za zniszczenie przez nią
Sewastopola w… 1855 roku.
Podbicie przez Aleksandra Imperium Perskiego, a po jego
śmierci rozpad wielkiego państwa, wywróciły zupełnie porządek znanego Grekom świata. A ten świat stanowiły wyłącznie ziemie otaczające Morze Śródziemne. Mało komu
przychodziło do głowy wykroczenie poza granice, o których
cokolwiek wiedzieli. W takiej sytuacji nie mniej atrakcyjna
wydaje się ucieczka wewnętrzna.

Idea przystani, w której można zatrzymać się i spojrzeć na swoje życie z dystansu, przetrwała całe stulecia –
aż do dziś. W wiekach średnich jej funkcję pełniły pustelnie
i klasztory, w czasach nowożytnych odkrywano na nowo
walor wiejskich posiadłości (gdzie w dobie epidemii powstał choćby „Dekameron” G. Boccaccia), wynalezienie
kolei umożliwiło eksplorację kultur wschodnich i dalekowschodnich. Dziś natomiast każda z tych form znajduje swoich amatorów. Tym, co łączy większość takich centrów, jest
skupienie się na odnowie psychologicznej człowieka. Obecnie
istnieje całe mnóstwo propozycji oferujących taką odnowę,
jak coaching wyjazdowy (czy to na żaglach, czy w górskiej
chacie), turnusy medytacyjne w Puszczy Białowieskiej czy pobyty w spa połączone z warsztatami mindfulness. Nie wspominając o ośrodkach terapii uzależnień, sytuowanych bardzo
często w kojącym otoczeniu natury.
Ćwiczenie umysłu przez Greków niewiele różniło się od tego,
czego można zasmakować w ramach wspomnianych inicjatyw. Gromadzący się przy kielichu wina, owocach i serze,
dyskutowali o ludzkiej osobowości, cechach charakteru
potrzebnych do pokonywania problemów, zastanawiali się,
czym jest prawdziwa wolność i jak należy pojmować szczęście.
Nie brakowało również przypadków poszukiwania przez
Greków pomocy, którą dziś nazywamy psychologiczną, właśnie u filozofów. Doradzali oni, jak wypracować zdrowsze
nawyki, przekonywali, że powtarzalność (praktyka) czyni
mistrza i że nie warto się poddawać. Co ciekawe, na bazie
antycznej filozofii powstała w połowie XX wieku terapia
poznawcza, głosząca (za grecko-rzymskimi myślicielami),
że to nie wydarzenia same w sobie sprawiają, jak się czujemy, tylko nasze przekonania na temat tych wydarzeń.
Jedną z głównych technik tej terapii jest… dialog sokratejski!
Ciekawą formą wsparcia, inspirowaną myślą starożytną, jest
również współczesne doradztwo filozoficzne. Jak donosi prasa
biznesowa, firmy coraz częściej korzystają z tego rodzaju
warsztatów, polegających na dyskusjach i podejmowaniu
wyzwań służących rozwojowi wewnętrznemu. Nurtem szczególnie tu eksplorowanym jest stoicyzm, notabene niesłusznie
przeciwstawiany w podręcznikach do języka polskiego epikureizmowi. Oba spojrzenia podkreślały wartość wewnętrznej harmonii i dążenia do szczęścia. Stoicy jednak bardziej
stronili od przyjemności doczesnych, co w pełnym wymiarze
znajdzie oddźwięk w kulturze chrześcijańskiej.

Udręka czy ekstaza?

O tym, jak ważne miejsce w hierarchii wartości Epikura
zajmowało szczęście, świadczą nawet formuły pozdrowień,
jakimi posługiwał się na co dzień. Zamiast tradycyjnego
greckiego „raduj się! ” mawiał „bądź szczęśliwy! ” lub
też „żyj uczciwie! ”. Jest swoistym paradoksem, że ogród,
w którym królować miało niepodzielnie szczęście, leżał
przy drodze prowadzącej na największy ateński cmentarz.
W tym świetle jeszcze bardziej przewrotnie brzmi napis,
jaki widniał nad bramą wejściową do ogrodu: „Gościu, tutaj
będzie ci dobrze, tutaj dobrem najwyższym jest rozkosz”.
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Nie chodziło wszak o rozkosz cielesną. Owszem, Epikur
podkreślał znaczenie przyjemności zmysłowych, lecz zdecydowanie przedkładał nad nie szczęście duszy. Uważał,
że choć każda przyjemność jest sama przez się czymś miłym,
to nie każda jest godna wyboru. Podobnie jak ból – choć
każdy jest nieprzyjemny, to nie z każdego należy rezygnować.
O powściągliwości Epikura świadczy również jego standardowa dieta, która nieszczególnie pasuje do obrazu
rzekomego rozpustnika. Nie należał bowiem pod względem pożywienia do wybrednych – wystarczało mu wino
(rozwodnione, mdłe, lecz nieodłączne w codziennym życiu
Greków; nieprzypominające za grosz dzisiejszych trunków
o wyrazistym smaku), częściej jednak woda, do tego chleb
i ser oraz zapewne obowiązkowa w kuchni greckiej oliwa
(za którą dziś w sklepach ze zdrową żywnością przyszłoby
nam sporo zapłacić). Mimo że zasobność portfela (lub raczej
sakiewki) pozwalałaby Epikurowi na życie wystawne, świadomie z niego zrezygnował. Gromadził za to dzieła literatury
oraz sam intensywnie tworzył własne traktaty, w których
za zasadę przyjął brak powoływania się na innych autorów.
Jak informują źródła, pozostawił spuściznę około 300 dzieł,
niestety do dziś przetrwał z nich zaledwie ułamek w postaci
trzech listów i garści sentencji. Szczęśliwie jednak pośród
nich znajduje się jedno z najpiękniejszych dzieł greckiej
literatury filozoficznej. List do przyjaciela Menojkeusa.
Śmierć nie istnieje
Epikur zachęca adresata, by nie rezygnował z poznawania filozofii bez względu na wiek – dla nikogo, jak tłumaczy, nie jest na to ani za wcześnie, ani za późno. Nie tylko
sugeruje dążenie do osobistego szczęścia, ale także radzi,
by za szczęśliwych uważać bogów i nie przypisywać im
małostkowości, jaką jest żądza odwetu. Uważa bowiem,
że taki obraz bóstw wynika z przykładania przez ludzi swojej
miary nawet do świata religii. Co interesujące, bezbożnością dla Epikura jest podzielanie wiary, jaką wyznaje tłum,
nie zaś współuczestniczenie w ceremoniach. Przekonanie
to brzmi niczym zalążek założeń psychologii tłumu rozwiniętej wieki później przez G. Le Bona, który argumentował,
że działanie tłumu nie może być mądrzejsze od działania
jednostki, gdyż w tłumie zatraca się indywidualną zdolność
do namysłu.
Za najsłynniejszą myśl z listu do przyjaciela uważa się
dziś tę dotyczącą śmierci. Powiada Epikur, że „śmierć jest
dla nas niczym, albowiem wszelkie dobro i zło wiąże się
z czuciem; a śmierć jest niczym innym, jak właśnie pozbawieniem czucia” (tłum. K. Leśniak). Filozof mierzy się także
z tym, co stanowi przekleństwo współczesności, zarówno
na płaszczyźnie intrapsychicznej, jak i w relacji do otoczenia,
mianowicie z lękiem. Mówi, że skoro coś, co budzi nasz
strach, jeszcze nie nadeszło, nie ma najmniejszego sensu
tego się obawiać. Lęk przed lękiem, z którym terapeuci
coraz częściej spotykają się w swoich gabinetach, jest według
filozofa bezzasadny.
Epikur dodawał, że śmierć nie dotyczy ludzi, ponieważ,
kiedy żyjemy, nie ma śmierci, a gdy pojawia się śmierć,
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nie ma nas. Najpewniej owo przekonanie pomogło mu dokończyć dzieło, które na ten szczególny dzień zaplanował.
Leżąc w spiżowej wannie wypełnionej gorącą wodą, popijał
mocne wino, by złagodzić nękający go ból nerek. Zdążył
jeszcze podyktować list do swego przyjaciela Idomeneusa:
„W tym błogim dniu, który jest zarazem ostatnim dniem
mojego życia, piszę do was te słowa. Choroba (…) sprawia
mi tak wielkie cierpienie, że już nic nie mogło go spotęgować. Jednakże starałem się równoważyć je radością, jakiej
doznawałem, przypominając sobie nasze dawne dyskusje
i rozmowy” (tłum. W. Olszewski, B. Kupis). Następnie,
zwróciwszy się do przyjaciół, by kontynuowali jego naukę,
zmarł. Milczącym świadkiem tych ostatnich chwil był założony przez niego ogród.

Dr Adam Zemełka – absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum UMK (daw. Akademia Medyczna),
studiów z zakresu resocjalizacji, socjoterapii oraz historii
i filologii klasycznej. Studiował ponadto coaching oraz kognitywistykę. Ukończył szkolenie z zakresu psychoterapii
poznawczo-behawioralnej osób dorosłych oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W orbicie jego zainteresowań
znajduje się neuronauka w jej różnych odsłonach – od pomocy psychologicznej, przez (neuro) edukację, a na neuromarketingu kończąc. Adiunkt w poznańskiej uczelni
Collegium Da Vinci. Prowadzi blog www.adamzemelka.
pl/blog. Prywatnie fan prozy Patricka Modiano, humoru
Larry'ego Davida i twórczości Davida Bowie.

NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT RAZ JESZCZE

Milczącym świadectwem klęski społeczeństwa konsumpcyjnego są kilometry książek o układaniu sobie życia i odnajdywaniu
szczęścia. Równowaga, spełnienie, samoświadomość – to obecnie hasła powtarzane jak mantra na każdym kroku.
Mogłoby wydawać się, że poszukiwanie radości życia to potrzeba człowiekowi wręcz przyrodzona, zupełnie naturalna.
Recenzja książki pod tytułem „Pętla dobrego samopoczucia”: dr Tomasz Kozłowski
Otóż – niekoniecznie. Pogląd w tym temacie ewoluował, a świetną ilustracją
owego trendu jest amerykański common man lat 50.: biały kołnierzyk, skrywany
pod pilśniowym rondem kapelusza, upakowany w pociągu wraz z innymi,
podobnymi mu, wracający z teczką do wygładzonego domu na przedmieściach
z dwójką dzieci i perfekcyjną panią domu na pokładzie. Cena? Absolutny konformizm. Wspólne marzenia o bezpieczeństwie, o przeczekaniu zimnej wojny.
Amputowany „spontan”, którego ostatni zryw miał się dokonać za parę lat,
na Woodstocku. Czegoś w tej sielance ewidentnie brakuje, a owe braki wskazywał choćby Sam Mendes w pamiętnej „Drodze do szczęścia”. A jak to wygląda
dziś? Kołnierzyk przeszedł rewolucyjną zmianę: dziś jest pogodzonym z życiem
tęczowym hipsterem uprawiającym wolny, kreatywny zawód, z pracy wraca
ekologicznym vintage’owym rowerem, dba o kondycję i stosuje oczyszczające
diety, pod nosem nuci mantry tudzież wersety Ramayany, a wiatr pieści jego
wypielęgnowaną brodę. Jest wolny.
Doprawdy?
Ostatnia książka Andre Spicera i Carla Cederströma każe dobrze zastanowić
się nad odpowiedzią na to pytanie.
Jak to wdzięcznie określił mój znajomy, „Pętla dobrego samopoczucia” to 160
stron zasłużonego policzkowania branży rozwoju osobistego. Bo coaching,
jako zjawisko, jako trend, może być – jak wszystko – dobry i zły. A źle jest, jeśli
odgórnie narzucany nakaz czucia się dobrze jednocześnie spycha w niebyt
i zawstydza wszystko, co od tej radosnej normy odbiega. Bo szczęście – tak
twierdzi współczesna medialna narracja – to wybór. Wystarczy je wybrać.
Dlatego każdy może być najlepszy i wszystko jest możliwe. Jeśli tak – pytają
autorzy „Pętli” – to dlaczego prymus wciąż może być tylko jeden?
Osobisty rozwój jest dziś nową formą ucisku, władzy. Jego zasięg rozciąga
się daleko poza filozoficzne sofizmaty o stoicyzmie stosowanym na co dzień.
Cel jest zasadniczy: stworzyć obywatela, pracownika doskonałego, który
w narcystycznym samozadowoleniu zaharowywać się będzie dla wyższego
PKB. Ze swoich osiągnięć będzie dumny, co więcej, nie ustanie na drodze
do samodoskonalenia, czego najlepszym wyrazem jest fizyczny trening,
szlifowanie kondycji, dbałość o kalorie, całkowite wyrugowanie glutenu,
kontrola nad używkami. Wynik tych zabiegów – samodzielnie wyhodowany
nadczłowiek – zajmuje pozycję nadrzędną w stosunku do nowego typu podludzi:
otyłych, chorowitych, szarych, nieoczytanych, brudnych, palących. Ponieważ
oni świadomie wybrali inne, nieprzystające do nowych standardów życie skazujące postępową resztę na straty, są mniej produktywni a ich funkcjonowanie
jest droższe. Dlatego tak ochoczo są piętnowani, a relacje z ich transformacji
do akceptowalnego standardu można oglądać w stosownych programach,
w których pierwsze skrzypce grają dietetycy, trenerzy, chirurdzy, architekci
wnętrz i psychoterapeuci. Wszyscy wespół gotowi życie nieradzącego sobie
przearanżować od góry do dołu.
Teoretycznie trudno się dopatrywać złych intencji w kategorycznym imperatywie budowania samoświadomości i wewnętrznej, barwnej ewolucji. Cóż
złego jest w zdrowym odżywianiu, sporcie, rozwijaniu własnej duchowości
czy urządzaniu mieszkania? Czyż podobnej sztuki nie uprawiali tysiące lat

temu stoicy czy epikurejczycy? Kim innym jest jednak mędrzec otoczony
wianuszkiem uczniów, kim innym domorosły coach, który gnany chęcią
posiadania drenuje niszę i na udzielanych poradach buduje całkiem solidny
kapitał. Czy intencje jednego i drugiego w dalszym ciągu są porównywalne?
Mocno wątpliwe. Nie brak wszak na naszym rynku oświeconych, gotowych
nauczać, jak siłą woli zredukować polip, co gorsza, nie brak też rosnącej rzeszy
ich wyznawców.
Nauka płynąca z lektury książki sięga jednak znacznie głębiej. Nie chodzi
przecież o to, by coachom i managerom życia nie płacić za ich uduchowione
mądrości. Kto ma chęć – niech to robi. Nie chodzi o to, by ze zdrowego życia
rezygnować i zejść na zawał, na przekór całemu rozweselonemu światu.
Problem zaczyna się jednak w momencie, gdy obowiązująca narracja nie
pozwala po ludzku poczuć się źle. Czy w ekosystemie budowanym w zgodzie
z zasadami body- i psychofitness moglibyśmy liczyć na pojawienie się Sartre’a,
Dostojewskiego, Sade’a, Nietzschego, Kafki i im podobnych? Rozpacz i bunt,
brak i niewygoda, niezgoda i chaos, melancholia i ból – to również elementy
naszej natury, z których nie warto rezygnować. Nie ma nic złego w przeżywaniu
rozterek, więcej, w cierpieniu – wszystko to stanowi integralną część życia,
którą można starać się minimalizować, a nawet zwalczać, ale której nie warto
zaprzeczać.

Okładka książki „Pętla dobrego samopoczucia”” Wydawnictwa PWN
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Uważaj, czemu
nadajesz znaczenie
Już od lat 60. zeszłego wieku koncepcja globalnej sieci łączącej komputery wisiała
nad symboliczną głową komunikowania masowego i linearnego życia niczym miecz

Demoklesa. Co prawda Internet zaczął rozszerzać zasięg na masową skalę dopiero
w latach 90., ale w ciągu dwóch dekad zrewolucjonizował myślenie o świecie, komunikacji
oraz stosunkach międzyludzkich. Otworzył przed milionami, jeśli nie miliardami,
osób spektrum niespotykanych dotąd możliwości, zastawiając jednocześnie pułapkę
niestabilności, nieprzewidywalności, utraty względnych gwarancji na uzyskanie
gratyfikacji za swoje starania. Stworzył również przestrzeń do budowania oraz szerzenia
manipulacji i kłamstwa na niespotykaną skalę. Ulegamy złudzeniom, nie weryfikujemy
wiadomości, naiwnie wierzymy, że wszystko jest takie, jakie się nam przedstawia.
Tekst: Roger Weichert, Ilustracja: Lynea (Fotolia.com)

Dla młodych ludzi internet jako medium jest tak oczywisty,
jak dla starszych pokoleń radio, telewizja czy prasa. Stanowi
nieodłączną część ich życia wraz z rozmaitymi mediami
społecznościowymi, które stają się jednym z głównych źródeł
wiedzy o świecie, choć w rzeczywistości bardziej informacji
o nim. To nie jest żaden protest przeciwko młodzieży. Mamy
wspaniałych młodych ludzi, którzy jednak mogą czuć się
zagubieni, podobnie jak osoby starsze, pozbawione dotąd
technologicznej partycypacji w zakresie nowych mediów.
Pierwsi ze względu na brak doświadczenia oraz dopiero
budującą się, mocno plastyczną przestrzeń wiedzy i przekonań, a drudzy z powodu dotychczasowego wykluczenia
i nieumiejętności używania najnowszych narzędzi do obsługi
wirtualnego świata.

Powierzchowność

Internet jest jak kostka Rubika, czaruje swoją złożonością
i skomplikowaniem, dokonuje tego m.in. za sprawą konwergencji mediów, która w dobie cyfrowej stała się nieodzowną
częścią nowoczesnej percepcji świata i stawia przed użytkownikami szereg wymagań. Innymi słowy, urządzenia
multimedialne skupiają w sobie funkcję kilku dotychczasowych mediów, np. telewizji, prasy i radia, i jednocześnie
odwołują się do zmysłów, które te angażują. Na dodatek są
w stanie absorbować nas jednocześnie, co prowadzi do dezorientacji, oszołomienia, a jednocześnie zmusza do szybkiego reagowania, bo już następny komunikat nadciąga
i następny, i jeszcze kolejny. W takich warunkach nie jesteśmy w stanie w pełni zaangażować zdolności poznawczych
i skoncentrować się na jednej, konkretnej rzeczy. Stąd też
powszechna staje się sytuacja, gdy nie potrafimy podać
źródeł informacji, którą się dzielimy, ponieważ nie pamiętamy, gdzie ją widzieliśmy. Zaznaczam – widzieliśmy!
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Tekstu bowiem też uważnie nie czytamy, raczej prześlizgujemy się po nim. Jeśli jednak znajdzie się śmiałek, który
podejmie heroiczną próbę dokładnego zapamiętywania,
co gdzie przeczytał i jakie argumenty lub zabiegi temu
towarzyszyły, prędzej czy później i tak polegnie. Dlatego
omiatamy łaskawym okiem i chwilą atencji głównie to,
co jest wytłuszczone: tytuł, lead (jeśli zajrzymy do treści),
śródtytuły oraz wyróżnione elementy tekstu. Najczęściej
jednak podlegamy impulsywnym reakcjom i kompulsywnie pochłaniamy to, co media serwują. Komentujemy coś,
czego nie przeczytaliśmy, niemniej jednak gorliwie uczestniczymy w bitwie na głosy, bo przecież wreszcie możemy
poczuć się ważni, zaznaczyć swoją obecność, opinię (nie zawsze mądrą), zademonstrować majestat wyższości, a jeszcze
przy okazji upuścić trochę złych emocji nagromadzonych
w ostatnim czasie.

Zapach rozrywki

Przestaliśmy być wyłącznie odbiorcami informacji, stając się
jednocześnie ich katalizatorami i dystrybutorami choćby poprzez zjawisko blogosfery, która doprowadziła do egalitaryzacji źródeł przekazu, a także ułatwiła awans do rangi osoby
publicznej tym, którzy dotąd mogli o takiej ewentualności
wyłącznie pomarzyć. Internet spowodował, że każdy może
być „kimś” i wykuwać swoją postać na oczach publiczności, karmić się jej emocjami i reakcjami, pławić w blasku
rzekomej wyjątkowości. Całość pachnie rozrywką, a ta
w niestabilnym świecie niczym linia demarkacyjna, strefa
buforowa, chroni nas od jego wstrętów. Żywot staje się bardziej znośny, ciężkostrawne przypadłości losu jakby lżejsze
i w ogóle rzeczywistość – urozmaicona o beztroskę, komponent nieustannej zabawy i brak konieczności angażowania
swoich głębszych emocji – wydaje się być przyjemniejsza.

Poczucie znośności wynika m.in. z modyfikacji rozmaitych
kategorii życia publicznego i funkcji podmiotów te kategorie reprezentujących. Tak oto chyłkiem dziennikarstwo
informacyjne przekształciło się w infotainment, polityka
w politainment, a inne dziedziny podążają, zdaje się, w tym
samym kierunku, czyli w stronę rozrywkowego ich pojmowania. Fakty tracą na znaczeniu na rzecz emocji i nastrojów. Polityka zaś pozostaje domeną dużych dzieci, które
skupiają się na prawieniu sobie niesmacznych złośliwości
i błaznują za publiczne pieniądze, zamiast zajmować się
bieżącą i przyszłą kondycją kraju. I nie mam tu na myśli
polityki prezentującej perspektywę długości własnego nosa,
lecz tę pokoleniową, dalekosiężną, sygnalizującą jakiekolwiek przesłanki przyszłej trwałości społeczeństw.
Powaga w tym kontekście wkracza w wyraźną fazę zmierzchu.
Przekaz ma bowiem bawić, a nie dawać wiedzę, więcej, jego
zadaniem jest wprowadzać odbiorcę w pewną formę stanu
nieważkości, niefrasobliwości, a nawet dziecięcej beztroski.
W tym celu oferuje przede wszystkim podniecanie emocji,
podając pierwotną rolę informacji do dymisji poprzez skuteczne jej rozbrajanie za pośrednictwem rozlicznych modyfikacji, interpretacji, technologicznych machinacji obrazem
czy dźwiękiem, a temu wszystkiemu internet sprzyja niezawodnie. Dystrybucja kłamstwa nigdy wcześniej nie osiągnęła
takiej skali i nie była tak skuteczna jak obecnie, co z łatwością
można zauważyć w świecie polityki, np. w kontekście Brexitu
czy kontrowersji wokół Donalda Trumpa.

Getto dobrego samopoczucia

Powyższe działania i zjawiska stanowią doskonały nawóz
dla populizmu, a także infantylnej percepcji życia, o czym
mówi psycholog Katarzyna Kucewicz: – Uzależniamy się
przeważnie od rzeczy, które bez wysiłku poprawiają nam
samopoczucie i łagodzą stresy. Po co mam ćwiczyć jogę
lub medytację, jeśli mogę mieć spokój i się nie zmęczyć?
Wystarczy posiedzieć w internecie. Patrzymy na zdjęcia
kotków czy aforyzmy i wyciszamy się. Ale nie ukrywajmy,
to jest trochę dziecinne. Moim zdaniem Facebook, Instagram
albo Snapchat nas infantylizują¹.
Ośmieliłbym się dodać również, że media społecznościowe
stwarzają złudną nadzieję, iż nasze istnienie może być pozbawione problemów, że to nieustanna fiesta szczęścia, niezapomnianych emocji, bogata w niekończące się sekwencje
polubień i zachwytów. Często zawierzamy temu i odgrywamy role szczęśliwych, czyniąc z utrzymania pozorów największą potrzebę i wartość w jednym. Nie oszukujmy się,
rzeczywistość rzadko kiedy jest równie atrakcyjna, co wyidealizowane wyobrażenie o niej.
W wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika „El Pais” Zygmunt
Bauman powiedział, że media społecznościowe to pułapka
ze względu na ich substytucyjny charakter, kreowanie sterowalnego i kontrolowanego świata, do którego można dodawać bądź z niego wykluczać uczestników według własnego
uznania. To zaś nie ma wiele wspólnego z prawdziwym
życiem, lecz tworzeniem strefy komfortu².
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Idąc tym tropem, można stwierdzić, że użytkownicy mediów
społecznościowych tworzą światopoglądowe getta, w których
czują się swobodnie i utwierdzają się w swoich racjach.
Przeciwstawne grupy nie dążą do poznania odmiennych
perspektyw, ścierają się na ogólnodostępnych przestrzeniach,
nie podejmując debaty na argumenty, lecz histeryczną próbę
zdominowania i unicestwienia przeciwnika. Zjawisko to jest
szczególnie zauważalne w świetle tematów obyczajowo kontrowersyjnych, jak np. aborcja, kara śmierci, tożsamość seksualna, a nawet religijna czy etniczna. Atawizmy biorą górę
i głęboko osadzona plemienność daje znać o sobie. Nie ma
w tej sytuacji niczego budującego, strony przedzielone są
murem niezgody, wobec którego nikt nie wykazuje intencji
zburzenia. Uczestnicy światopoglądowej burdy okopują się
na swoich pozycjach, gorączkowo konstruują przekazy, które
mają przekonać nieprzekonanych lub niedoinformowanych
do racji którejś z grup. Wpadają w emocjonalny rezonans
pozbawiony pierwiastka racjonalnego rozumowania. Na tym
etapie nikt już nie słucha, wszyscy zaś produkują zastępy
zbędnych komunikatów, które zazwyczaj obok rzetelnej wiedzy nie siedziały. Jedynie tumany zsakralizowanego hejtu
przykrywają nadzieję na merytoryczną dyskusję.

Post-prawda za rogiem

Czai się na każdym kroku i robi oszałamiającą karierę
W 2016 została wybrana przez kolegium redakcyjne słownika
oksfordzkiego najważniejszym słowem roku³. W warstwie
znaczeniowej sprowadza się do opisywania świata i rzeczywistości w sposób, w którym fakty przestały odgrywać
kluczową rolę, liczą się zaś emocje oraz subiektywne przekonania. To nie jest wynalazek ostatnich lat, termin ten po raz
pierwszy pojawił się w eseju Steve’a Tesicha opublikowanym
w 1992 roku w magazynie „The Nation”⁴.
Dotrwaliśmy czasów znacznego rozmycia granic pomiędzy
prawdą i fałszem, tym, co rzetelnie sprawdzone i potwierdzone, a tym, co narodziło się na kanwie pragnień i namiętności. Do porządku dziennego weszło hołubienie kłamstwa,
szczególnie tego spektakularnego, efektownego, o niespotykanej dotąd skali tupetu. Według Ralpha Keyesa post-prawda rozwija się od dziesięcioleci i jest odbiciem zmian
społecznych: – Uważam, że w życiu w mniejszym stopniu
kierujemy się moralnością i jesteśmy większymi kłamcami niż
nasi rodzice czy dziadkowie. Nasze środowisko nie zapewnia
wystarczającej przeciwwagi dla oszukańczych skłonności⁵.
Pozornie w kłamstwie nie ma nic nowego, przecież to nieodzowny element natury człowieka. To, co robi różnicę,
to fakt, iż ludzie przestają zauważać w tym coś złego,
coś, co zasługuje na napiętnowanie. Staje się praktyką
społeczną wielkich zbiorowości o wysokiej anonimowości
i luźnych więziach, co Keyes również sygnalizował. Jednak
problem nie tkwi wyłącznie w cyberprzestrzeni, która jest
wdzięczną platformą do szerzenia post-prawdy. Zarówno
nowe media, jak i te tradycyjne doskonale się do tego
nadają, co skrzętnie wykorzystują m.in. różne środowiska
polityczne czy biznesowe.

Odbiorcom zaś coraz trudniej ustalić, gdzie leży prawda
lub choćby coś, co można rozpatrywać w kategorii wiarygodności. Szum informacyjny stanowi główną melodię, jaka
sączy się do uszu odbiorców, czyniąc z nas obiekty łatwo
sterowalne, podle manipulowane i jednocześnie totalnie bezbronne, które uginają się pod naporem bodźców i informacji.
Zdradzamy większą skłonność do wiary w powierzchowne
przekazy obrazkowe lub tekstowe, jak choćby twitterowe
wpisy, na bazie których wyrabiamy sobie zdanie na dany
temat. Ulegamy oczarowaniu materią, w końcu ufamy atrapie rzeczywistości, która wydaje się nam bezpieczniejsza
i przyjemniejsza niż męcząca codzienność naznaczona
syndromem „dnia świstaka”.

Nie uciekniemy

Uważaj, czemu nadajesz znaczenie

Ostrzeżenia, które dostajemy na co dzień, są tak liczne, że ich
nie zauważamy. Nic dziwnego, zamykamy oczy i gnamy
przed siebie. Zmęczeni, coraz bardziej obojętni, z zaburzoną
hierarchią priorytetów przemierzamy życie bez głębszego
zastanowienia. Polegamy na emocjach, na tym, w co wyposażyły nas atawizmy. Poruszając się w realiach pyłu i szumu
informacyjnego, a także zamazanych wartości i skomplikowanych wzorców kulturowych, stajemy przed nie lada wyzwaniem. Mianowicie potrzebujemy na nowo nauczyć się żyć
tu i teraz, znajdując również miejsce na wirtualną rzeczywistość. Cel jest jasny, choć jeszcze niewiele osób go dostrzega.
Droga zaś bywa bardzo bolesna, a ucieczka w złudzenia,
kłamstwa czy alternatywne światy wcale nie przybliża nas
do prawdy o sobie.

Jednak stale… złudzenie pozostaje złudzeniem. Nie uchroni
ono bowiem człowieka od niedoskonałości oraz cierpienia, które z niej wynika. Nie da również większej kontroli,
a może jeszcze bardziej uprzykrzyć życie niż wtedy, gdy mierzymy się z nim z otwartą przyłbicą. Nie ustrzeże nas przed
krytyką, której nie chcemy słyszeć ani nie odgrodzi od poczucia porażki. Pewność siebie i poczucie własnej wartości
również nie poszybuje w górę, choćby nasza popularność
biła wszelkie rekordy. Nawet największy zasób informacji
nie oznacza jeszcze wiedzy, a już tym bardziej mądrości.
Co z tego, że potrafimy zidentyfikować jakieś wydarzenie
czy zjawisko, skoro nie umiemy zdekodować jego znaczenia,
a tym samym stopnia jego ważności? Nie uciekniemy od swoich braków, a w sferze złudzeń także ich nie naprawimy.

Niebezpieczna prędkość sukcesu

Tymczasem w szybkim życiu pragniemy szybkiego sukcesu,
nagłych zmian (pozytywnych, rzecz jasna), symbolicznie
porzucamy drogę na rzecz celu, bo tylko on staje się ważny.
Oddajemy się więc obietnicom łatwych rozwiązań, a także
doniosłych triumfów. Uniwersalizacja przestrzeni komunikacji spowodowała, że zastępy nieznanych dotąd osób
stały się szanowanymi uczestnikami życia publicznego i celebrytami. Pojawili się blogerzy i vlogerzy (np. Maffashion czy
Krzysztof Gonciarz), pranksterzy (np. Sylwester Wardęga,
Rémi Gaillard) czy zawodnicy gier video, którzy biorą
udział w cyberprzestrzennych potyczkach, oglądanych przez
tysiące ludzi (np. Lothar). Jak nie uwierzyć, że każdy ma
szansę na sukces, skoro tak wiele dziedzin uczyniono atrakcyjnymi, także finansowo, oraz dostępnymi dla szerokich
rzesz ludzi?
Z mrzonek leczy nas cielesność i fizyczne doznawanie świata.
Prędzej czy później da także znać o sobie klepsydra odmierzająca czas oraz potrzeby związane z przestrzenią bliskości i intymności. Trudniej nawiązujemy relacje, ponieważ
oddalamy się od ludzi na rzecz materii i indywidualizmu.
Warto jednak zrozumieć, że sukces do niczego nam nie będzie
potrzebny, jeśli zaniedbamy potrzebę budowania oraz pielęgnowania więzi i podnoszenia ich jakości. Złudzenie inspirujące dobre samopoczucie nie uchroni nas przed samotnością.

Roger Weichert - kulturoznawca, medioznawca, a obecnie
doktorant Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Najlepiej
odnajduje się w tematyce dotyczącej literatury, nowych
mediów oraz bezpieczeństwa kulturowego. Lubi śpiewać,
kocha książki i wprost uwielbia grać w tenisa. W sercu
nosi Bałkany.
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Ucieczka z ludzkiego zoo
Myśląc o rozwoju cywilizacji, siłą rzeczy wyobrażamy sobie rozkwit miast. Mało
komu przychodzi do głowy, że miasta są dla nas jak gigantyczne ogrody zoologiczne.
Ale natura upomina się o swoje, dlatego tęsknota za powrotem na jej łono wciąż
daje o sobie znać. Na tyle mocno, że urasta do rangi mody. Zupełnie odwrotnie niż
dawniej, kiedy to właśnie przeprowadzka do miasta była prawdziwym awansem.
Tekst: dr Tomasz Kozłowski

W latach 70. ogromną furorę w polskiej telewizji zrobił serial
„Daleko od szosy”. Starsi pamiętają, ale młodszym trzeba
już chyba przypomnieć, że główny bohater, niejaki Leszek
Górecki, poczciwina z podłódzkiej wsi, urastał w nim niemal
do rangi socrealistycznego superbohatera: reprezentował
ucieleśniony mit o peerelowskim awansie z zapyziałej wioseczki. Niesiony marzeniem o skończeniu zawodówki i pracy
za kierownicą dostawczaka, przeżywa najróżniejsze perypetie
i kosi życiowe zakręty (z góry przepraszam za spoilowanie).
Idzie do wojska, przez pewien czas pracuje na Śląsku, a gdy
wreszcie zdobywa uprawnienia do prowadzenia ciężarówek,
rusza po więcej, mało mu. Idzie do technikum. W tym czasie
poznaje Anię, w której się zakochuje. Dziewczyna pochodzi
z Łodzi, niedalekiej, ale jednocześnie tak nieosiągalnej. Łódź
jest dla Leszka niczym Manhattan, a tamtejsza młodzież
jest jak młodzi i piękni bogowie, od których dzieli go nieprzekraczalny dystans. Ania szczęśliwie rozpala w Leszku
dalsze ambicje i ten – ostatecznie – nie tylko żeni się z nią,
ale idzie również na politechnikę…
Ten sielankowy landszafcik był wówczas jednocześnie reprezentacją marzeń tysięcy młodych ludzi przywiązanych
do „tacinej” ziemi gdzieś na prowincji. Wielu, tak jak Leszek,
marzyło o wyrwaniu się do miasta, zrobieniu kariery, przynajmniej takiej, na jaką pozwalały zeszłosystemowe ograniczenia i standardy. I faktycznie taki drenaż, czy wręcz exodus,
zainspirowany życiem Leszka czy też nie, dokonywał się.
Najskuteczniej do miast intensywnie rozwijających się, gdzie
powstawały duże zagłębia przemysłowe. Mnożące się fabryki
i zakłady potrzebowały załóg i wiejska ludność świetnie się
do tego celu nadawała.
Przeprowadzka do miast stawała się zatem dla wielu realną
szansą na skalę znacznie większą niż dziś i jednocześnie powodem do dumy. Wieś – mimo propagandy o sojuszu robotniczo-chłopskim – chyba wciąż miała zły PR, czego wyraz
dał choćby w „Konopielce” Edward Redliński (pan delegat
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z powiatu wypala wszak w krytycznym momencie, że polska
wieś jest zacofana, a zacofany to taki, gdzie głód, smród
i zabobony!). Pożegnanie z wsią to pożegnanie z ciemnotą
i przesądem. Miasto to dla tych co ambitniejszych jedyna
alternatywa – podprogowo taki właśnie przekaz media, chcąc
nie chcąc, lansowały. Wyjazd ze wsi sam w sobie stanowił już
pewną formę społecznej nobilitacji, czego echa przetrwały
zresztą w pewnej skarlałej formie po dziś dzień.

Hierarchia w zoologu

Ten trend powoli jednak dziś się różnicuje. O ile młodzi
na wsiach wciąż marzą o życiu w mieście, o tyle w ich
starszych kolegach, uwięzionych z stalowo-szklanych korporacyjnych warowniach, odżywa marzenie o powrocie
na wieś. Trudno się zresztą temu dziwić, skoro uczeni –
tacy jak choćby Desmond Morris – już dawno zauważyli,
że współczesna cywilizacja jest dla nas wysoce zaawansowanym, ale jednak, ogrodem zoologicznym. Może nie jesteśmy „hodowani” na polach jak w „Matriksie” rodzeństwa
Wachowskich, ale w jakiejś formie zniewoleni – zapewne.
Mamy szerokopasmowy Internet i bieżącą wodę, zaopatrzone galerie handlowe i miejsca na parkingu, strzeżone
osiedla, kuchenki mikrofalowe, telewizję kablową i pralki.
Ale w dalszym ciągu są to warunki skrajnie nienaturalne.
Paradoksalnie, zwierzęta w zoo, którym stara się odtworzyć
ich naturalne środowisko, mogą czuć się znacznie swobodniej i naturalniej niż przedstawiciele homo sapiens otoczeni
na co dzień betonem, szkłem i asfaltem. Wielkomiejskie
parki i trawniki nie są w stanie zrekompensować wbudowanej w nas biologicznie tęsknoty za sawanną. Być może
zatem stąd pragnienie porzucenia miasta? Prawdopodobnie,
choć nie jest to jedyna przyczyna. Druga, prócz naturalnej nostalgii za wodą czystą i trawą zieloną, ma już nieco
bardziej przyziemną proweniencję: chęć wyróżnienia się
na tle reszty.

Ekonomiści w swoich teoriach wymieniają dobra pozycjonujące i niepozycjonujące. Pozycjonujące to te, dzięki
którym możemy skutecznie budować swoją pozycję na hierarchicznej drabinie. W tym celu potrafimy wykorzystać
praktycznie wszystko, każdy nabywany produkt – od kawy
poprzez spinki do mankietów aż po samochód czy mieszkanie – w jakiś sposób świadczy o naszym miejscu w strukturze społecznej. Mamy do tego wręcz naturalną skłonność,
jako że nawet małe dzieci potrafią świetnie ustalać reguły
„kto jest pod kim” na podstawie zupełnie abstrakcyjnych
kategorii (jak choćby posiadanie konkretnej zabawki czy
pionka do gry).
Dobra niepozycjonujące z kolei w żaden sposób nie przyczyniają się do poprawienia naszego statusu, ale są równie
istotne (a może nawet istotniejsze). Wśród nich są choćby
zdrowie, satysfakcjonujące przyjaźnie i poczucie kontroli
nad swoim życiem. W społeczeństwie takim jak nasze
dzisiejsze, a więc w świecie szalejącej konsumpcji i towarzyskich list przebojów przetaczających się przez portale
społecznościowe, ludzie z upodobaniem koncentrują się
w szczególności na wartościach pozycjonujących. Stąd
nieustająca, rosnąca potrzeba posiadania, ale także afiszowania się ze świeżymi nabytkami. Odpowiedź na pytanie
„mieć czy być” ewidentnie przechyla się w stronę „mieć”.
I w takim właśnie kontekście odżywa moda za powrotem
do wsi spokojnej, wesołej. Jak to możliwe, że niejako wyszydzana wcześniej, zacofana i zakompleksiona siostra miasta, nagle zaczyna odrabiać straty i być jasnym obiektem
pożądania młodych, bogacących się? Stąd też ogromna
popularność agroturystyki nowego typu, która za ciężkie
pieniądze proponuje dojenie krów, ubijanie masła, bielenie
ścian i żniwa, oczywiście w imię wszędobylskiego rozwoju
osobistego. Ale to tylko pozór: pod płaszczykiem przeorientowania się na „być”, drzemie wciąż złowrogie licho,
które korci, by jakoś się wywyższyć, wyróżnić. Gdyby była
to oferta tania, prawdopodobnie korporacyjni wyjadacze
i hipsterzy nie zwróciliby na nią uwagi. W świecie konsumpcji – jak przekonuje choćby Geoffrey Miller – wszystko jest
komunikatem. Nasze decyzje nabywcze, sposób ubierania się, preferowane menu, charakter związku partnerskiego
– wszystko to w jakiś sposób ma za zadanie świadczyć o nas
w najbliższym otoczeniu. Zmiana preferencji, odstawienie
na bok urlopu na Filipinach w imię świadomego wypasania
gęsi gdzieś na Podlasiu czy zbierania lawendy na Mazurach
również stanowi – wyjątkowo specyficzny, ale to tylko lepiej – komunikat.

Zamienić suburbia na ranczo

Ucieczka na wieś stała się dziś kolejnym z dóbr pozycjonujących. Ucieka bowiem nie każdy, a ten, kogo stać (mentalnie
czy materialnie – wszystko jedno), kto chce zakomunikować
otoczeniu, że oto drastycznie przeorientowuje priorytety.
Nazarabiał się już dość, nastresował, zmęczył organizm,
nawyniszczał swoich bliskich w rodzinnych relacjach,
pora zatem zrzucić bagaż i choćby wyjechać w Bieszczady.

Co więcej, popkultura uwielbia tego rodzaju metamorfozy.
W pismach dla młodych i bogatych co chwila pojawiają się
doniesienia o podobnych prowiejskich „nawróceniach”. I,
przyznać trzeba, wiele z nich niepozbawionych jest osobliwego uroku. Niezwykle ciekawą kompilacją tego rodzaju
przeobrażeń jest książka – i to sprzed paru lat – „Miastowi”
Anny Kamińskiej. Autorka przedstawia w niej kilkadziesiąt
wywiadów z osobami, które pewnego dnia zdecydowały
o porzuceniu dotychczasowego koncernowego kieratu na korzyść „świadomego życia”. Decyzje wielu z nich postawiły
na ostrzu noża rodzinny majątek, reputację… Ale opłaciło się. Nagroda okazała się godna poczynionych inwestycji.
Każdy wylądował w wymarzonym, swoim miejscu na ziemi.
Każdy poświęcił się osobliwej, fascynującej na swój sposób
czynności: wyrabianiu sera, produkcji mebli, tłoczeniu oleju,
uprawie drzewek owocowych. Bardzo daleko, na antypodach przyjętej w społeczeństwie konsumentów sztywnej
procedury etykietowania.
Czy z powrotu na wieś i życia z owoców pracy własnych
rąk można – nieoczekiwanie – wykuć społeczny prestiż?
Najwyraźniej. Powrót do źródeł, odwrotna droga Leszka
Góreckiego, nagle staje się przedmiotem ogólnonarodowych tęsknot, czemu zresztą wyraz daje oferta rozrywkowa. Czy nie na fali podobnych sentymentów wypłynęły
w Polsce choćby takie produkcje jak „Ranczo”, a za granicą
„Pod słońcem Toskanii” czy „Podróż na sto stóp”? W każdej
z tych opowieści główni bohaterowie wiodą życie w niewielkich miasteczkach, blisko natury i jeszcze bliżej innych ludzi.
Rozkoszują się miejscową kuchnią, kultywują różnorakie
grupowe rytuały, pielęgnują swoje relacje, żyją pełnią życia.
Widownia z kolei łakomie pochłania owe marzenia i obiecuje
sobie w duchu, że „jeszcze przyjdzie taki dzień, gdy…”.

Hagiografie doby konsumpcji

Nie byłbym sobą, gdybym chwilę się nad tym trendem
nie zadumał i nie starał się odnaleźć jakichś analogii. Można
odnieść wrażenie, że podobne opowiastki pełnią rolę zbliżoną do przypowieści o… świętych. O altruistach gotowych
np. poświęcić życie za drugiego człowieka. Święci wyznaczają na nowo pewien mityczny standard. Ale przez fakt,
że rzeczywiście chodzili kiedyś po ziemi, poprzeczka ustawiona jest dla każdego wierzącego bardzo wysoko. Jednakże
z owych wysokości płynie mimo wszystko retoryczna puenta: „Można? Można”. Socjolog powiedziałby, że społeczeństwo dzięki tym wysokim nienaturalnie standardom
zyskuje na stabilności. Dla zdecydowanej większości ludzi
są owe etyczne wyżyny nieosiągalne, ale sam fakt, że jesteśmy ich świadomi, że przynajmniej staramy się działać
wedle platonicznych wskazówek powoduje, że ogół zyskuje,
staje się odrobinę lepszy, krztynę mniej dziki. I tu dochodzimy do meritum: czy nie jest tak, że podobną, stabilizującą funkcję pełnią opowiastki o powrotach na wieś. Są jak
wentyl bezpieczeństwa, ostatnia deska ratunku. Nie pamiętać o ogrodach – toż to prawie grzech. I historie te mają
potężną robotę do wykonania.
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Nie trzeba daleko szukać. Ostatnio cyberprzestrzeń obiegła
niepokojąca wiadomość: rosną miliony corocznie przeznaczane na leki wspomagające zdrowie psychiczne Polaków.
Mnożą się wszelakie zaburzenia i depresja. Coraz gęściej
na mapie kraju wykwitają rozwody i separacje, a samobójstw
już od dawna jest więcej niż zabójstw. Z pewnością o etiologii owych traum można by dużo i jeszcze dłużej opowiadać,
czy będzie jednak rażącym nadużyciem spytać retorycznie:
a czego spodziewać się po bytowaniu w (nawet najbardziej
wypasionym, ale jednak) zoo? Historyjki o tych, którym
udało się z owego kieratu wyrwać, wrócić do „ogrodów”
i odetchnąć pełną piersią, stanowią zatem coś na kształt
współczesnej konsumpcyjnej mitologii. Dzięki niej łatwiej
jest znosić codzienne trudy i mamić się mirażami w rodzaju:
jeszcze rok, dwa, odłożę trochę więcej pieniędzy na swój
własny start i ostatecznie sam zrobię coś podobnego.

Piwne ogródki zamiast ogrodów

Oczywiście – na szczęście – do podobnych wolt dochodzi
bardzo rzadko. Taka rewolucja w jednoznaczny sposób
zniszczyłaby fundamenty współczesnego porządku, z zauważalną, bolesną szkodą dla większości. Żaden zachodni kraj
nie przetrzymałby takiego powrotu do źródeł, zwolnienia
tempa życia, porzucenia dotychczasowej pracy na korzyść
bardziej tradycyjnych, zapominanych form bytowania.
Wystarczy przecież wyłączyć w Polsce prąd na dwa tygodnie,
by cały porządek prawny poszedł w zapomnienie.
Abstrahując od tak apokaliptycznych wizji, w Wolterowskim
„Kandydzie” czytamy, że każdy winien uprawiać swój własny
ogródek. Cóż jednak pozostaje, gdy marzenie o własnym
ogrodzie gdzieś na wsi lub choćby na przedmieściach będzie
dla większości nieosiągalne? Uprawiamy więc, jak możemy,
swoje własne ogródki (i to nie tylko te kwiatowo-warzywne),
bez konieczności wyprowadzek czy wchodzenia z buciorami
w plantacje innych. W społeczeństwie wysokich prędkości
wielu z nas z zapałem poszukuje swoich oaz, w których
można bez konsekwencji zwolnić i odetchnąć. To stąd
biorą się różne nowe masowe hobby, jak choćby przygotowywanie cosplayów, zabawa w preppersów czy „wszędobylska” moda na biegi. Ale przecież nie tylko biegając,
ludzie starają się „uprawiać”. Nie mogę oprzeć się wrażeniu,
że ogromny ruch społeczny pod nazwą „piwna rewolucja”
jest również epifenomenem podobnych sentymentów. I ponownie cały kraj rozszalał się na punkcje produktów spod
mnożących się etykiet domowych piwowarów. Butelki niektórych trunków osiągają zawrotne sumy i mówi się o prawdziwych piwnych spekulantach. Jednocześnie jak grzyby
po deszczu wyrastają kolejne puby z multitapami, gdzie
popularne piwa nazywane są „pieszczotliwe” „koncernowymi ścierwami”. Podobnych przykładów – nadzwyczajnie
popularnych form hobby – moglibyśmy z pewnością podać
znacznie więcej.
Funkcjonalne wyjaśnienie tych zjawisk jest oczywiste: każda
z tych form gromadzi wielu sympatyków, dla których dana
aktywność jest jedynie osobliwym przejawem ponadczasowej
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treści: kultywowania życia towarzyskiego w sprawdzonych,
niewielkich grupach. Każda z nich łączy się ze stosownym
rytuałem, każda z nich doczekała się stosownej „usieciowionej” postaci (istnieją wszak aplikacje dla biegaczy, portale
dla fanów RPG czy serwisy społecznościowe dla piwomaniaków). I – co chyba najważniejsze – każda jest ucieczką,
każda oferuje azyl, wyprawę w upragnione rejony w niezagrażającej domowemu budżetowi mikroskali.
Antropologowie powiedzieliby, że we wszystkich tych
przypadkach – masowych hobby – mamy do czynienia
z neoplemionami: grupami sympatyków określonej idei,
którzy w swoim towarzystwie czują się jak w drugiej rodzinie. Porównują swoje doświadczenia, wymieniają wiedzą,
dzielą się nowinkami, zacieśniają więzi. Innymi słowy, starają się czerpać z życia to wszystko, co korporacyjny standard funkcjonowania im odbiera i zamienia na nieustający
stres. W miejscach tych kultura dead line’u zamienia się
na kulturę przebywania razem – i chyba o to właśnie chodzi
w całym przegrupowaniu priorytetów. Prawdziwa wieś zawsze może zaczekać. Tymczasem każdy z grupką znajomych,
przy odrobinie dobrych chęci, może zmontować prywatną
wioseczkę na swój użytek i poczuć się jak za starych, dobrych, plemiennych czasów.
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Nie opuszczę cię
aż do śmierci
Nie wiedzą, co to wstyd. Pojawiają się wszędzie, w każdym zakątku ciała, podkreślając
indywidualność tego, kto dumnie je nosi. Tatuaże o rozmaitym wzornictwie, kolorystyce
i formie coraz wyraźniej dominują ludzkie ciała. Nie pojawiają się już wyłącznie na zwykle
zakrytych częściach naszych sylwetek. Rozpierzchają się po dłoniach, szyjach, a nawet
twarzach. Wokół trendu tatuowania powstał cały przemysł, który zbija krocie
na dekorowaniu ciał rozentuzjazmowanych klientów, chcących podkreślić swoją
wyjątkowość lub wyeksponować to, co dla nich ważne. Dla niektórych jednak tatuaż
stanowi źródło otuchy i przywraca poczucie własnej wartości. Poznajmy jego oblicza.
Tekst: Roger Weichert, Zdjęcia: Gael Ricci (Gael Ricci Tattoo, www.gaelricci.com)

Dosłownie i w przenośni. Wszak zostanie albo tatuaż, albo
blizna po nim. Nierozerwalność wspólnego losu zdaje się
być oczywista, choć moda na dekorowanie ciała tę świadomość poniekąd unieważniła. Jedni poprzestają na drobnych,
symbolicznych wzorach, inni tworzą za ich pośrednictwem
obszerne opowieści, tatuując części ciała lub ulegając magii
atramentowych przedstawień niemalże w całości. Takie
modyfikacje budzą duże kontrowersje, naruszają bowiem
tabu związane z naznaczaniem, stygmatyzacją, bólem, indywidualną historią, a także pewną metafizyką ludzkiej
egzystencji. Tatuaż uświadamia, że jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem, a to, co nas reprezentuje, to przede
wszystkim narządy, mięśnie i skóra, w której żyjemy. Zresztą
podwójnym przejawem tabuizacji związanej z tatuażem jest
silnie zakorzeniona autocenzura w kontekście ozdabiania
tuszem „skóry społecznej”, czyli widocznych części ciała
będących elementem konwencjonalnego obrazu interakcji
międzyludzkich, np. twarzy, dłoni, szyi¹.

Rytualna moda

Współcześnie zapotrzebowanie na tatuaż związane jest
przede wszystkim z modą oraz silną potrzebą manifestacji
swojej osoby lub nieodgadnionych uniwersów, w których
odnajduje się jednostka posiadająca taką ozdobę. Tymczasem
pierwotnie stanowił element praktyki społecznej o wymiarze
obowiązkowym. Doktor Agata Dziuban, autorka książki „Gry
z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się
społeczeństwie polskim”, podkreśla, że w społeczeństwach
tradycyjnych ludów pierwotnych owo naznaczanie pozwalało
oddzielić członków jednej grupy od innej (przynależność
klanowa), wskazywało miejsce człowieka i jego pozycję w hierarchii danej społeczności, ale było też bolesnym rytuałem
przejścia z wieku dziecięcego w dorosłość².
Tatuaże znane są ludzkości od paleolitu i choć zdobienie
ciała w taki sposób nie jest w Europie czymś zupełnie pozbawionym historii, to w świadomości kulturowej mieszkańców
{92}

Starego Kontynentu zagościły na stałe w XVIII wieku
w wyniku podróży angielskiego żeglarza Jamesa Cooka
do Melanezji i Polinezji. Nie zyskały akceptacji Kościoła
Katolickiego i do dziś wzbudzają srogie kontrowersje, jako
że kojarzone są przez niektórych duchownych z grzechem
i aktem pojednania z nieczystymi siłami. Stały się jednak
czymś egzotycznym, wzbudzającym zainteresowanie, zgorszenie, lecz również respekt. Szczególnie gdy zdobiły skórę
osób związanych ze światem przestępczym. Z tym zresztą
tatuaż przez wieki był kojarzony i nadal trudno dzisiejszym
ich posiadaczom przebić się przez wdrukowany wobec nich
kulturowo sceptycyzm, rezerwę, żeby nie napisać – potępienie. Tymczasem wspomniana konotacja przechodzi
do zdecydowanej defensywy. Współcześnie jednostki tatuują
ciała, nawiązując nie tylko do bogatej historii mitologicznych
czy plemiennych symboli, ale również korzystając z rozmaitych przedstawień związanych m.in. z kulturą wysoką
czy popkulturą. Kreują w ten sposób patchworkowy obraz
przedstawiający wycinek osobowości i przebytych doświadczeń, wizualną definicję tego, kim są lub kim chcieliby być,
a nawet przeciwko czemu się buntują i pozostają w bezkompromisowej opozycji.

Tatuaż elementem tożsamości

W dobie postmodernizmu i silnego kultu indywidualizmu
kwestia odpowiedzialności przemieściła się z instancji
zbiorowości na płaszczyznę indywidualną, co wyraża się
choćby w kreacji personalnej tożsamości, a co za tym idzie
decyzyjności, np. w kontekście ciała. Proces ten wymusił
na jednostkach przymus zachowania nieustannej czujności
i aktywności w tym zakresie. Nasza cielesność nie jest już
efektem kaprysu niebios lub loteryjnego losu, lecz rezultatem bardziej lub mniej świadomie podjętych działań.
Sami siebie wykuwamy, ulegając potrzebom, presjom
lub złudzeniom, a czasami wszystkiemu naraz, by doskoczyć do przyjętych estetycznych wzorców kulturowych.
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O ile wyrabianie sylwetki wiąże się z długotrwałym procesem, który nie tylko zakłada osiągnięcie celu, ale także późniejsze jej utrzymaniem, to tatuaż wydaje się być bardziej
przystępnym, szybszym, ale przede wszystkich po stokroć
bardziej wszechstronnym sposobem autoekspresji, która
symbolicznie referuje naszą osobowość, doświadczenia
czy pragnienia.
Dla Agaty Dziuban tatuaż jest jednym z najbardziej radykalnych i wyrazistych narzędzi kreowania tożsamości jednostkowej. Niniejszy pogląd argumentuje bardzo przekonująco,
upatrując w nim nie tylko element, który przeobraża ciało,
psychikę oraz samopoczucie jednostki, ale także wymóg bardzo dużego zaangażowania (ze względu na długotrwały ból)
i świadomości celu podjętej praktyki. Ponadto stanowi wyrazisty komunikat o odmienności, formę samowyrażania się,
która z jednej strony przywodzi skojarzenia z marginesem
społecznym, a nawet światem przestępczym, a z drugiej
stanowi dowód na ewoluującą praktykę kulturową, która
determinuje tożsamość jednostki.

Uniwersum znaczeń

Przekazy przyczajone w atramentowych egzemplifikacjach
przypominają wszechświat w mikroskali. Tatuaż mieszka
w symbolicznym świecie, stąd ten sam obraz może komunikować rozmaite rzeczy w zależności od kontekstu,
w jakim został ukazany oraz powołany. Wbrew pozorom
wcale nie musi być konsekwencją impulsywnego pragnienia,
by stać się innym od otaczających nas ludzi. Wprowadza
do głównego nurtu kulturowego alternatywną formę ekspresji, która jest naddawana z zewnątrz i pozostaje na stałe.
Jednak dwie funkcje tatuażu wydają się nadrzędne, mianowicie manifestująca oraz kamuflująca. Pierwsza ma stanowić niekoniecznie klarowny znaczeniowo, ale symbolicznie
wyraźny przekaz, np. dotyczący odwagi, bezkompromisowości, samoświadomości, wyrazistości, a nawet hierarchii.
Druga z kolei jest przejawem próby zapewnienia sobie
bezpieczeństwa w żarłocznym i agresywnym świecie sądów,
opinii i komentarzy, pozwalająca odciągnąć od jednostki
stygmatyzujące uwagi na temat części jej tożsamości, choćby
w kontekście orientacji seksualnej, czy też przebytych perypetii zdrowotnych. Ze względu na nieograniczoność wzorów
i motywacji tatuaż doskonale wpisuje się w rozmytą rzeczywistość płynnej nowoczesności. Zawdzięcza to swojej
znaczeniowej nieostrości i niejednoznaczności, które są
podszyte indywidualnym pochodzeniem.

Biografia zapisana na skórze

Tatuaż ma silny wpływ na tożsamość jednostki z jeszcze
jednego względu. Otóż modyfikuje ciało, najbliższą nam
powłokę, pozostając z człowiekiem do samego końca, czy
to w formie obrazu, czy blizny, jeśli ktoś zdecyduje się go
usunąć. Przyjmuje charakter symbolicznego przekroczenia
Rubikonu, naruszenia uświęconego niegdyś ciała, sakralnej
świątyni skrywającej duszę. Współcześnie ciało znacznie już
odeszło od dualistycznego podziału sacrum – profanum, stąd
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też tabu z tym związane zanika, przynajmniej w niniejszym
kontekście. Nadal bowiem inwazyjność cielesnych obrazów
nie zmazuje kategorii bólu i naznaczenia.
Dla posiadaczy tatuaży, szczególnie ich mnogich reprezentacji, obraz malowany atramentem poniekąd tworzy
mapę biograficzną na ich skórach. Przenosi sferę doświadczeń z poziomu metafizycznego na materialny. Nie mamy
już zatem do czynienia z intymnością przeżywania, lecz
formą ekspansji wewnętrznej historii i jej zdecydowanego
objawiania się, urzeczywistniania za pośrednictwem ciała.
W dobie powrotu do łask pisma obrazkowego i dzielenia się
obrazem tatuaż zyskuje rolę narracyjną dla indywidualnej
opowieści. Kryje się za tym nieustanna zmiana konstelacji jednostkowej tożsamości. Nadpisywanie ciała daje zaś
nie tylko świadectwo doświadczenia, ale stanowi swoiste
archiwum poczynań i decyzji, np. punktów zwrotnych, które
dały asumpt do egzystencjalnej zmiany.

Niebezpieczne związki

Zazwyczaj zaczyna się niewinnie, od pojedynczej, drobnej
egzemplifikacji osobistego manifestu podszytego rozmaitą
motywacją. W tej podróży ku naznaczeniu jest jednak coś
nieuchwytnego, uzależniającego, dyktującego warunki i inspirującego do poszerzania mapy przedstawień na swoim
ciele. Nie bez kozery posiadacze tatuaży mówią, że jak
raz się zacznie, to później chce się mieć ich coraz więcej.
W celu zweryfikowania owego poglądu zasięgnąłem języka
u psychoterapeuty dr Aleksandry Michalik. — Istotnym jest,
czy osoba tatuująca się czyni to jednokrotnie, przyozdabiając
swoje ciało na niewielkiej jego powierzchni, czy też wielokrotnie i pokrywa bardzo duże jego połacie. Niektórzy ludzie
uzależniają się psychicznie od tatuowania i ubogacają skórę
szczególnymi dla siebie elementami, symbolami o istotnym
dla nich znaczeniu. Z samym zabiegiem tatuażu związane
jest odczuwanie specyficznego bólu. Badania przeprowadzone również w tym zakresie wykazały, że podczas jego
trwania mózg ludzki wytwarza endorfiny, tzw. hormony
szczęścia, które powodują uśmierzenie bólu i wyzwolenie
pozytywnych emocji.
Paradoksalnie istotnym elementem układanki jest również
poziom odporności na odczuwanie bólu. Te osoby, u których
osiąga on wysokie wartości, traktują tatuowanie zupełnie
inaczej. Szczególnie wtedy, gdy mają skłonność do autoagresji, a samookaleczanie ciała służy im do uwolnienia psychiki od powstałych w niej napięć. W ten sposób dochodzimy
do kwestii motywacji dotyczącej decyzji ozdabiania ciała –
czy wiąże się z kategorią estetyczną, czy też skorelowane jest
z przyjemnością odczuwania bólu, co według dr Michalik
nosi znamiona działań wymierzonych przeciwko sobie. —
Oczywiście, oba czynniki mogą implikować uzależnienie
od naznaczania swojego ciała. Charakteryzuje się ono niemożnością rozróżnienia pojęć takich, jak: zainteresowanie,
zależność i uzależnienie. Temu ostatniemu towarzyszy zawsze przymus, w przypadku tatuażu wielokrotnego, potęgujący wykonywanie samej czynności tatuowania.
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Zwolennicy tego typu modyfikacji zapominają o jeszcze
jednym. — Otóż ciało człowieka nie oddycha wyłącznie
za pośrednictwem płuc, ale również osmotycznie. Aby proces wymiany gazowej (między całym organizmem a jego
otoczeniem) przebiegał prawidłowo, płaszcz wodno-lipidowy,
jako warstwa ochronna skóry, nigdy nie powinien ulec
osłabieniu. Kreowanie wizerunku może więc okazać się
zdrowotnie bardzo kosztowną pułapką.

Tatuaż, który leczy

Nie dosłownie, rzecz jasna, ale potrafi wpływać na dobrostan człowieka i jego kondycję psychiczną. Chociaż brzmi
to nieprawdopodobnie, to niektóre formy tatuażu naprawdę
potrafią zmienić życie, co pewnie potwierdziliby klienci
Hairline Ink³ zajmującego się mikropigmentacją skóry głowy.
Z usług firmy korzystają ludzie, którzy utracili włosy m.
in. w wyniku terapii onkologicznych. Dzięki wizualnemu
zabiegowi na powrót przypominają osoby sprzed ciężkich
przeżyć lub z czasów, gdy ich głowa w naturalny sposób
gościła owłosienie (co tyczy się głównie mężczyzn). Tatuaż
ujawnia swoje terapeutyczne właściwości również w przypadku kobiet, które przeszły przez okropność raka piersi.
Mastektomia pustoszy nie tylko ciało, ale również psychikę,
zrównuje z ziemią samoocenę, poczucie własnej wartości.
Panie, szczególnie te, które nie dokonują rekonstrukcji piersi,
coraz częściej decydują się na tatuaż w miejscu blizn pooperacyjnych. Część wybiera imitację brodawek, ale wiele
amazonek idzie dalej, ozdabiając operowane miejsce różnorodnymi motywami. Skórne malowidło pozwala ludziom
wrócić do życia, zaakceptować ciężkie warunki, jakim zostali
poddani i czerpać radość oraz satysfakcję z tego, co jeszcze
przed nimi.

tymczasowości. W przypadku tatuażu idealnie wpisuje się
ona także w przebieg kulturalnej sinusoidy, której trajektoria przemierza rubieże „epoki” pisma obrazkowego jako
wracającej do łask platformy komunikacyjnej. Nie bez
kozery przy słowie epoka pojawił się cudzysłów, gdyż
trudno powiedzieć, jak długo potrwa ten stan i w którą
stronę skręci sposób porozumiewania się ludzi w nieodległej przyszłości.
Teraz jednak niewerbalność osiąga apogeum swojej siły.
Przestymulowane umysły najlepiej absorbują obraz. Tym
chętniej, kiedy jest on statyczny, pozostając jedną z niewielu
niezmiennych rzeczy towarzyszących człowiekowi w życiowej wędrówce. W ten sposób tatuaż zyskuje status zwierciadła, portu, domu, jest naszym dozgonnym przyjacielem,
który umiera razem z nami, uprzednio jednak podkreślając
naszą obecność i reprezentując kondycję tożsamości.

Pokusa trendów kulturowych

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że współcześnie, przynajmniej w mainstreamie popkulturowym, tatuaż stał się
trendem, wykreowaną potrzebą, za którą rzesze ludzi chcą
zapłacić niemałe pieniądze. Kolorowe egzemplifikacje tożsamości okazały się jeszcze jedną płaszczyzną, na którą
rozlał się jednostkowy indywidualizm i dał upust swojej
potrzebie autoprezentacji oraz identyfikacji. W zatomizowanym świecie wielkiej samotności to wspaniały pomysł na zbijanie fortun. Najpierw w kontekście wykonania, następnie
utrzymania i ewentualnego usuwania. Zdaje się jednak,
że ten aspekt nie jest zbyt często przedmiotem refleksji.
Merkantylizacja elementów tradycji, kultur, a także próżności i ludzkich słabości stanowi bowiem trwały element
naszej rutyny.
Tatuaż zaczyna wpływać na postrzeganie ciała również
z tego względu, że może budzić nie tyle niechęć, co niepokój tych, którzy go nie posiadają. Mają bowiem wrażenie,
że bez względu na samoakceptację i samoocenę pozostają
w ramionach niewspółczesności, oglądając plecy nowych
standardów kulturowych. W rzeczywistości to zupełna
irracjonalność, choćby dlatego, że moda nosi znamiona
{98}

Roger Weichert - kulturoznawca, medioznawca, a obecnie
doktorant Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Najlepiej
odnajduje się w tematyce dotyczącej literatury, nowych
mediów oraz bezpieczeństwa kulturowego. Lubi śpiewać,
kocha książki i wprost uwielbia grać w tenisa. W sercu
nosi Bałkany.
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Zapisane w ciele, rozmowa Daniela Lisa z Agatą Dziuban,
dostęp online: www.miesiecznik.znak.com.pl.
Tamże.
www.hairlineink.com
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Droga do Trachinki
EPIZOD TRZECI

Tekst: Marek Szalsza, Ilustracja: Michał Dziekan (michaldziekan.com)

Marta Brand po nieudanej próbie samobójczej, spowodowanej porzuceniem przez partnera, jedzie późną nocą
oddać komórkę, którą mu zabrała. Wiktor, zajmujący
dyrektorskie stanowisko w dużej firmie, straszliwie boi się
żony, zwanej przezeń „Moją Lwicą”. Jest pewien, że Marta,
która podstępem zdobyła jego adres, zemści się, opowiadając
Lwicy o ich relacji. Tymczasem na telefonie Wiktora siedzi
mikroskopijny świadek tych zdarzeń, niewidoczny gołym
okiem roztocz imieniem Kleptofrugiusz21. Jego celem
jest powrót do rodzinnego miasta, czyli do łóżka państwa
Benko, i odnalezienie narzeczonej, Trachinki69, od której
jak na razie oddala się coraz bardziej.
Taksówka zatrzymała się w połowie półkoliście ciągnącej się ulicy. Willa nr 58 stała w głębi rozległego ogrodu.
Pojawienie się wizytanta automatycznie uruchamiało silny
reflektor oraz „inteligentną” kamerę umieszczoną na czubku
latarni. Kamera kierowała obiektyw na intruza, jednocześnie
przesyłając piskliwe sygnały do konsoli zamontowanej gdzieś
wewnątrz domu.
Marta zastanawiała się, co zrobić. Domofon przy furtce
miał około czterdziestu różnych funkcji, a każdej z nich podporządkowany był osobny, podświetlany przycisk. Po chwili
na ekraniku pojawiła się jej własna twarz z niezbyt mądrą
miną. Marta czym prędzej skorygowała minę i na chybił
trafił wcisnęła sześć różnych guzików. Aparatura na moment
zgłupiała: wydała z siebie przeciągły świst, który przeszedł
w szum przypominający odgłos suszarki. Przyciski zaczęły
same zapalać się i gasnąć według nieodgadnionego klucza.
Potem z głośnika dobiegł mechaniczny głos robota, który powiedział:
– Pro-szę uru-cho-mić przy-cisk z dzwon-kiem.
Marta uczyniła to, a kiedy rozległ się brzęczyk, pchnęła
furtkę i weszła do ogrodu. Drzwi otworzył Wiktor, dość tęgi,
wąsaty mężczyzna o starannie zaondulowanych włosach.
Unikając wzroku Marty, wpuścił ją do przedpokoju i powiesił
jej płaszcz na wieszaku. Nieco w głębi stała wysoka blondyna
w domowych pantoflach na obcasie. Obie kobiety przyglądały
się sobie z nieskrywaną ciekawością. Gospodyni, która podobnie jak mąż przekroczyła już pięćdziesiątkę, miała na twarzy
gruby makijaż. Nastąpiła krótka wzajemna prezentacja.
– Naprawdę nie musiała pani fatygować się o tej porze
– wymamrotał mężczyzna.
– Ależ to żadna fatyga, przyjechałam z przyjemnością
– odparła Marta dźwięcznym głosem. – Czy mogę wprosić
się na kawę? Wycieńczył mnie ten dzień.

Stanęła naprzeciwko blondyny, której nie ustępowała wzrostem. Ta, dostrzegłszy jej szpilki, wyprostowała
się maksymalnie.
– Dla gości mamy papcie – powiedziała z naciskiem,
wskazując rządek równo ustawionych płaskich pantofli
z lichego materiału.
– Ach, nie warto, zostanę najwyżej kwadransik – machnęła ręką Marta, bezceremonialnie pakując się do salonu.
Małżonkowie wymienili znaczące spojrzenia, a gospodyni
uniosła brew.
Wnętrze, oprócz uderzającego luksusu, odznaczało się
dużą ilością kwiatów: wszędzie stały doniczki i pełne wazony.
Marta niedbale osunęła się na kanapę, rzucając obok siebie
torebkę. Pani domu zajęła miejsce w fotelu. Jej mąż przeszedł
do kuchni, skąd zaraz przyniósł gotową kawę, którą postawił
na stole. Sam zasiadł w drugim fotelu.
– O, dzięki! Skąd pan wiedział, że piję z cukrem
i śmietanką?
– Nie wiedziałem. Jakoś to odgadłem.
– Fenomenalna intuicja.
Marta zamieszała kawę i rozsiadła się wygodnie.
– Wspomniała pani, że komórka leżała gdzieś nad rzeką?
– zagaiła kobieta.
– Tak. A konkretnie pod mostem.
– Dziwne miejsce. Zastanawialiśmy się, jakim cudem tam
trafiła. Mąż przypuszcza, że ktoś mu ją ukradł, a potem
zamelinował w schowku.
– Wcale nie była schowana. Leżała na kamieniu.
– Ale pod mostem – wtrącił mężczyzna. – Może złodziej
całą tę przestrzeń traktował jako swoją skrytkę.
– Nie wydaje mi się – odparła z namysłem Marta. –
Odniosłam zupełnie inne wrażenie. – Upiła łyk kawy i dodała: – Pomyślałam, że ktoś poszedł tam się utopić, a przed
wejściem do rzeki celowo odłożył telefon.
Zapadło milczenie. Wiktor patrzył na nią skonsternowany.
– Po co miałby to robić? – spytała gospodyni.
– Utopił się, żeby nie musieć już dłużej żyć – wyjaśniła
Marta – a komórkę zostawił, żeby go szybciej odnaleziono.
Czy raczej ją, bo na taki pomysł mogła wpaść tylko kobieta.
– No tak – powiedział Wiktor – ale przecież nikt nie
utonął. To moja komórka.
– Co za szczęście – odparła Marta. – Kamień z serca,
nieprawdaż?
Kiedy nikt jej na to nie odpowiedział, sięgnęła ręką
do torebki, wyjęła telefon i podała go mężczyźnie. Ten niecierpliwym gestem chwycił komórkę i zaczął uruchamiać
najróżniejsze funkcje.
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Zbudził tym Kleptofrugiusza21, który zdrzemnął się
w ciemnościach. Ziewając teraz szeroko i rozprostowując
zdrętwiałe nogogłaszczki, roztocz rozglądał się po okolicy.
Niewątpliwie trafił do jakiegoś odległego zakątka świata.
„To nic” – pomyślał. Lustrzana tafla pod jego stopami po raz
kolejny zmieniła barwę – tym razem z białej na jasnoniebieską. Kleptofrugiusz skorzystał z okazji, żeby przyczesać
fryzurę i poprawić krawatkę, która stale się przekrzywiała.
Ten element garderoby przysparzał mu utrapienia od początku drugiego okresu larwalnego, kiedy to młode samce
roztoczy idą z ojcem do krawca, żeby dostać swoje pierwsze
długie spodnie oraz właśnie krawatkę. Najadł się przez nią
niemało wstydu, bo, inaczej niż bracia1‒20, nauczył się ją
wiązać dopiero w siódmym dniu życia, będąc na studiach.
Również wtedy obśmiewano cudaczny węzeł, ale Frugiusz
nie dbał już wtedy o cudze opinie, a zresztą Trachinka69
uważała jego sposób wiązania za fantazyjny i oryginalny.
– Chwała Bogu, działa – stwierdził Wiktor, kładąc telefon
na poręczy fotela.
– Bo nie zdążyłam go zepsuć. Normalnie wszystko, czego
się tknę, rozpada mi się w rękach.
– Aha? – odparła uprzejmie kobieta. – A tak właściwie
to czego pani szukała pod mostem?
– Poszłam tam, żeby się utopić – powiedziała Marta.
Cisza trwała kilka sekund, po upływie których mężczyzna
zaśmiał się niemrawo.
– Ależ się pani żarty trzymają – wyjąkał. Jego żona zastopowała swoją mimikę w wyrazie oczekiwania.
– Wcale nie żartuję, naprawdę chciałam to zrobić. Dopiero
jak zobaczyłam, że stanowisko do samobójstw jest zajęte,
zmieniłam zdanie. Nie lubię wchodzić komuś w paradę.
Pani domu patrzyła na nią z niedowierzaniem. Wydawała
się zdegustowana faktem, że rozmowa zeszła na tak niesalonowe tory.
– Przykra sprawa – orzekła. – Czy wolno zapytać, co doprowadziło panią do tej desperackiej decyzji?
– Facet, rzecz jasna, a cóż by innego? – odparła Marta.
– Przepraszam państwa, ale muszę zapalić.
Wyjęła z torebki potrzebne rekwizyty, włącznie z zamykaną popielniczką. Mąż i żona nie skomentowali tego nijak,
chociaż w ich ukwieconym domu z pewnością obowiązywał
ścisły zakaz palenia.
– Dzisiaj w hotelu oznajmił mi, że musimy się rozejść –
podjęła po chwili Marta. – Nawet nie chciał mnie wysłuchać.
Łaził tam i nazad, wygłaszając jakieś dyrdymały na temat
moralnych obowiązków męża i ojca rodziny. Ciekawe, że jeszcze pięć dni wcześniej jego wzniosłe zasady moralne nie
przeszkadzały mu całować mojego krocza.
W pomieszczeniu panowała teraz doskonała cisza.
Mężczyzna siedział sztywno jak posąg, nieznacznie tylko
poruszając wąsami. Niesalonowość poruszanych tematów
trybem skokowym osiągnęła najwyższy poziom i można już
było tylko przejść nad nią do porządku dziennego. „Robi się
coraz ciekawiej – pomyślał Kleptofrugiusz, uważnie nadstawiając uszkoczułki. – Chyba jednak postanowiła wsypać go
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przed starą”. Tymczasem „stara”, czyli pani domu, przybrała
wyraz taktownego zainteresowania, odpowiedniego dla osoby
obytej i kulturalnej, której nie gorszą rzeczy całkowicie dla
niej egzotyczne.
– Jest więc żonaty? – spytała lekkim tonem.
– Żonaty i dzieciaty, jak na złość.
– A dzieci ma duże? Bo jeśli tak, to może się rozmyśli
i wróci do pani.
– Niestety, są malutkie – westchnęła Marta. – I w dodatku bliźniaki.
Wiktor odetchnął głęboko i spojrzał na nią
z wdzięcznością.
– My mamy już dwoje dorosłych – rzekł, prostując się
w fotelu. – Córka studiuje, a syn akurat odbywa praktykę
w mojej firmie.
Marta przyglądała mu się posępnym wzrokiem.
– Jestem szefem przedsiębiorstwa, które zajmuje się
dystrybucją kwiatów – wyjaśnił.
– Domyśliłam się.
– Zaopatrujemy zarówno hurtownie, jak i handel detaliczny, czyli kwiaciarnie. Mamy 32% udziałów w rynku,
co oznacza, że jesteśmy krajowym wiceliderem.
Obie kobiety uśmiechnęły się ironicznie, dając mu
do zrozumienia, że nie prowadzi teraz zebrania zarządu. Był
to pierwszy i ostatni akcent żeńskiej solidarności między nimi.
– Syn zamierza objąć kierownictwo działu sprzedaży –
zakończył Wiktor.
Kleptofrugiusz ziewnął: tematy firmowe nudziły go tak,
że zwykle przy nich wymiotował lub zasypiał. Dlatego nie
pogniewał się wcale, kiedy zakłopotany mężczyzna wziął
do ręki komórkę i znów zaczął w niej coś przełączać. Silne
podświetlenie sprawiło, że widoczne stały się różne paproszki, od których roiło się w torebce Marty. Wiktor przybliżył
telefon do ust i mocno dmuchnął.
W następnej chwili Kleptofrugiusz został porwany przez
wichurę. Potężny wiew uniósł go ku górze, a skłębiona masa
powietrza zakotłowała się gwałtownie, miotając nieszczęśnikiem na wszystkie strony. W końcu impuls potężnego dmuchu
osłabł i nasz bohater zaczął spadać.
Kiedy już zdołał ustabilizować swoją pozycję w locie,
rozejrzał się dookoła. U dołu rozpościerała się rozległa
równina pikowanej kanapy, poprzerzynana nielicznymi
wąwozami. Roztocz spostrzegł też torebkę, do której najchętniej by już wrócił. Równolegle do niego spadały ogromne
bryły kurzu. „Żeby tylko któraś nie rozbiła mi głowy” –
pomyślał z obawą.
Wkrótce poczuł głód, a ponieważ w pobliżu nie przelatywało nic jadalnego, przetrząsnął kieszenie swojego
kubraka. Żywności nie znalazł, za to namacał podręczny
kajecik, o którym całkiem zapomniał. Otworzył go teraz
i przeczytał ostatnią notatkę:
„Wobec przemożnego absurdu istnienia fundamentalną
kwestią filozoficzną staje się problem samobójstwa. Orzec, czy
życie jest, czy nie jest warte trudu, żeby je przeżyć – oto zadanie, przed którym stoi każdy obdarzony rozumem roztocz”.

Uśmiechnął się nostalgicznie: słowa napisane w okresie
załamania po rozejściu z Trachinką, dziś wydały mu się
niedorzeczne. Ledwie domyślił tę myśl, lot zakończył się
nagle, a Kleptofrugiusz wylądował na kanapie nieznacznie
tylko potłuczony. Otrząsnąwszy się z oszołomienia, dokonał
pobieżnej analizy topograficznej i ocenił, że dotarcie do oddalonej o pół metra torebki nie powinno zająć mu więcej
niż godzinę. Zaraz też żwawym krokiem ruszył w drogę.
– …tak się złożyło – mówiła Marta – że żadnemu
z nich nie urodziłam dziecka, a oba małżeństwa prędko
mi się rozpadły. W ogóle mam jakoś pecha w związkach
z mężczyznami.
– To bardzo smutne – powiedziała gospodyni wesołym
tonem. – Jest więc pani sama na świecie?
– Byłabym, gdyby nie siostra. Od śmierci rodziców trochę
mi matkuje. Kocham ją, ale kiepsko się dogadujemy.
– Dlaczego?
– Z dwóch sióstr zawsze jedna jest grzeczna i udana,
a druga wręcz na odwrót – odparła Marta. – Ojej, strasznie
się u państwa zasiedziałam.
– Istotnie, już po północy – blondyna zerknęła na zegarek.
– Naturalnie nie wyganiamy pani – dodał kurtuazyjnie jej
mąż. – Nadal nie wiem, jak mam wyrazić swoją wdzięczność…
– Zanim wezwę taksówkę, muszę jeszcze poruszyć pewną
drażliwą kwestię – powiedziała Marta.
Wiktor zmartwiał, a jego uśpiona czujność rozbudziła
się na nowo.
– Tak? O co chodzi? – spytał głosem nienaturalnie cienkim
jak na zażywnego mężczyznę w sile wieku.
– Nie domyśla się pan?
Mężczyzna pokręcił głową. Twarz jego żony wyrażała
teraz wyostrzoną uwagę. Marta powoli zgniatała niedopałek.
Kleptofrugiusz przedzierał się przez bambusowy las kanapy. Pluszowe łodygi ustępowały pod naciskiem, lecz puszczone
wracały do pierwotnej pozycji, tworząc giętką, zwartą ścianę.
Znacząco utrudniało i spowalniało to wędrówkę. Roztocz
z troską myślał o tym, czy załapie się na przewóz powrotny,
kiedy usłyszał stłumione głosy. Przyśpieszywszy kroku, dotarł
wkrótce do miejsca, gdzie las przechodził w gładką murawę.
Tam rzecz się wyjaśniła: na skraju wąwozu stała gromada
złożona z kilkudziesięciu roztoczy. Nigdy jeszcze takich
nie widział. Miały krótsze odnóża, większe szczękoczułki
i nietypowo chude korpusiki.
– Proszę nam wreszcie zdradzić, co to za sprawa – zawołała gospodyni.
– Pani też się nie domyśla?
– Nie pytałabym przecież.
– Oczywiście. – Marta skierowała wzrok na Wiktora. –
Więc jak będzie? Czy naprawdę ja muszę to powiedzieć?
Wiktor wił się niczym robak żywcem nadziany na stalowy
haczyk. Pytanie stanowiło pułapkę, a każda z możliwych
odpowiedzi skazywała go na straszliwe kły i pazury Mojej
Lwicy. Czuł się jak człowiek, któremu zadano gardłową
zagadkę. Miał tylko jedno honorowe wyjście – lecz żadną
miarą nie potrafił się na nie zdecydować.

– Przykro mi – rzekła cicho Marta – ale nie mam innego
wyboru. – Teraz znów zwróciła się do obojga małżonków. –
Słyszeli państwo chyba o instytucji znaleźnego?
Po raz kolejny nastała cisza. Gospodyni zaśmiała się
z politowaniem.
– Z aukcji internetowych – ciągnęła Marta – wynikałoby,
że pański telefon…
Roztocz przestał jej słuchać, bo oto od gromady odłączyło
się szesnaście osobników, które podeszły bliżej, otaczając go
szczelnym kordonem. Sytuacja mało komfortowa. Mimo
to nasz bohater zebrał się w sobie, odchrząknął uprzejmie
i rzekł:
– Witajcie. Nazywam się Kleptofrugiusz21. Jestem
mieszkańcem Metropolii Benko. Przybywam do was w pokojowych zamiarach.
Nikt nie odpowiedział na to grzeczne pozdrowienie.
Miejscowi obwąchiwali go nieufnymi nosoryjkami, w końcu
przywódca grupy zapytał:
– Ty żeś jest szpeciel?
– Hmm – odparł Kleptofrugiusz. – Nic mi na ten temat
nie wiadomo.
W życiu nie słyszał o żadnych szpecielach i nie wiedział,
czy krajowcy darzyli ich przyjaźnią czy nienawiścią. A może
sami się do nich zaliczali?
Jego ostrożna odpowiedź nie spodobała się napastnikom.
– Jesteś szpeciel czy nie, gadaj! – warknął główny prowodyr.
– A wy? – odpowiedział pytaniem Kleptofrugiusz.
Paszcze autochtonów wykrzywiły się z oburzenia, wszyscy naraz zaczęli wydawać groźne pomruki, ktoś nawet
poczęstował go kułakiem. Jedna rzecz wyjaśniła się więc,
miejscowi nie byli szpecielami – ale tego mógł przecież
dowiedzieć się znacznie tańszym kosztem. Postanowił
zmienić taktykę.
– Ja oczywiście też nie jestem szpecielem – powiedział.
– Wprost przeciwnie, nie znoszę ich jak zarazy, a kiedy
tylko któregoś spotykam, natychmiast bezlitośnie obijam
mu dupsko.
Roztocze zachrumkały z aprobatą i odstąpiły od niego.
Zachęcony sukcesem, dodał:
– Jak rozumiem, nie ma u was żadnego z tych drani?
W takim razie przepuśćcie mnie, moi poczciwi tubylcy,
żebym mógł poszukać ich po drugiej stronie wąwozu i tam
sprawić im tęgie lanie.
Poczciwi tubylcy odsunęli się. Być może cała przygoda
skończyłaby się na strachu, gdyby nie siedemnasty roztocz,
chyba jedyny grubas tego plemienia, który dołączył teraz
do grupy. Mordę miał porośniętą długimi włośnikami, tworzącymi rzadką, zwichrzoną brodę.
– Łżesz! – zawołał, wyciągając oskarżycielsko pazurek. – Nigdy nie polowałeś na szpeciele. Nawet nie wiesz,
jak wyglądają.
– Wiem to doskonale.
– Taak? Więc powiedz mi, łaskawco, ile jajsaków ma szpeciel na odwłoku?
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Kleptofrugiusz stropił się. Nie mógł wiedzieć, ile jajsaków ma szpeciel na odwłoku, skoro nie miał pojęcia, czym
są jajsaki.
– I co, zapomniałeś ozora w gębie? – drwił grubas.
Roztocze zaszemrały pogróżkowo.
– Bynajmniej – odparł Frugiusz. – Nawet dziecko wie,
że szpeciel ma łącznie czternaście jajsaków, po siedem z każdej strony odwłoka.
– Cha! Cha! Cha! – zarechotał tamten. – To ty dałeś
się złapać jak dziecko! Szpeciel w ogóle nie ma jajsaków
na odwłoku. Ma je na pysku. – Odwrócił się do pozostałych.
– Słuchajcie, on nic nie wie o szpecielach. Przylazł tu tylko
po to, żeby nas szpiegować.
– Szpieg, szpieg – zaszumiał tłum, a przywódca zapytał:
– Co z nim zrobimy?
– Muszę poprosić o wskazówki – powiedział brodacz.
Dał znak, a wtedy wszyscy ucichli. Grubas nałożył czapkę
wykonaną z pancerzyka jakiegoś chrząszcza i wziął do łapy
grzechotkę, którą zaczął energicznie potrząsać. Najwyraźniej
pełnił tu funkcję szamana. Kołysząc się na krótkich nibynóżkach, dobył teraz z gardła serię niskich tonów, mogących
ewentualnie uchodzić za śpiew. Nareszcie umilkł i zastygł
w całkowitym bezruchu. Zgromadzone dokoła roztocze
wstrzymały oddech.
Nastąpił moment przestoju, dzięki czemu Kleptofrugiusz
usłyszał końcówkę rozmowy toczonej w salonie.
– …plus sześćdziesiąt za dwie taksówki, bo muszę jakoś
wrócić do domu – mówiła Marta.
– Razem pięć tysięcy – rzekł Wiktor.
– Z czego dziesięć procent wynosi…
– Pięćset – policzyła gospodyni. – To naprawdę bardzo
przyzwoita suma znaleźnego. Masz w portfelu gotówkę czy
ja mam jej dać?
– Zobaczę – odparł mężczyzna, po czym wstał i wyszedł
do przedpokoju. Dwie kobiety siedziały teraz bez słowa.
Zaprzątnięte własnymi sprawami nie miały pojęcia
o dramatycznych wydarzeniach rozgrywających się tuż obok
na kanapie. Oto bowiem brodaty szaman, którego ciałem
wstrząsały ekstatyczne dreszcze, przebudził się nagle z transu
i otworzył jedno ślepko.
– No i? – dopytywali się pozostali. – Gadał do ciebie?
Szaman rozejrzał się półprzytomnie, jak ktoś, kto właśnie
po dwakroć przekroczył granicę transcendencji, chociaż jego
trzecie, dolne przyoczko patrzyło nad wyraz bystro.
– On nie gada, tylko przemawia – oświadczył z godnością.
– No, no. Ale co ci przemówił?
– Przemówił mi, że macie złożyć cudzoziemca w ofierze.
– Ofiara! Ofiara! – zakrzyknęły roztocze.
Hasło zaraz podchwyciły osobniki zgromadzone
przy wąwozie.
– Brać obcaka! – wołały. – Na ołtarz z nim! Wielki
Humbchuran obdarza nas łaską!
Kleptofrugiusz sądził, że źle słyszy.
– Czy wyście tu wszyscy powariowali?! – krzyknął.
Niestety nikt nie zważał na te rozsądne słowa. Kilkanaście
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roztoczy pochwyciło go krzepko za odnóża i powiodło ku krawędzi wąwozu. Na jego dnie znajdował się wielki okrągły
„ołtarz”, którą to funkcję spełniał guziczek wszyty w kanapę.
Walały się po nim jakieś odrażające szczątki.
– Co to ma być?! – zawołał rozgniewany szaman.
– No, kawałki poprzedniego – wymamrotał jeden z tubylców, chyba odpowiedzialny za stan ołtarza.
– Do cholery, gamonie przeklęte, znowu składaliście
pokątne ofiary?! – wrzasnął brodaty. Roztocze milczały zakłopotane. – Poza tym ołtarz trzeba utrzymywać w czystości.
Wielki Humbchuran bardzo się na was gniewa! Wysprzątajcie
mi to, tylko żwawo! A nie zapomnijcie tym razem o plackach.
Ofiara nie zostanie przyjęta, jeśli nie dodacie do niej co najmniej szesnastu placków.
– Placki. Placki – wymruczały roztocze i rozbiegły się
do swoich ubogich ziemianek. Tymczasem „ołtarzowy”
pośpiesznie usuwał zlepione żółtym osoczem fragmenty
skrzydełek, czułków i odnóży. Frugiuszowi zrobiło się zdecydowanie niedobrze. Postanowił ratować się za wszelką cenę.
– Dajcie mi pogadać z kapłanem. Nie będę próbował
zwiać – rzekł do strażników. Ci zignorowali prośbę i wzmocnili chwyt, jednak grubas, ulegając ciekawości, kiwnął szczękogłaszczką, żeby się rozstąpili.
– Słucham – zagadnął. – Co mi chciałeś zakomunikować
przed śmiercią?
– Coś niezmiernie ważnego – powiedział Kleptofrugiusz.
– Dotyczy to zamożnej społeczności osiadłej po drugiej stronie
lasu. Nachyl się ku mnie, dostojny panie, żebyś nie uronił
ani słowa.
Szaman, w którego okolonych tłuszczem oczkach zapaliły
się chciwe błyski, podszedł bliżej. Wtedy Kleptofrugiusz, nie
namyślając się wiele, grzmotnął go pięścią w papę i prędko
założył mu dźwignię na podgardle.
– Jeden ruch – wycedził – a zaduszę cię jak mikroba.
Strażnicy, którzy otaczali ich zwartym kręgiem, zaczęli
nawoływać towarzyszy, nie mając odwagi interweniować,
dopóki intruz dławił ich „kapłana” w morderczym uścisku.
Kleptofrugiusz zastanawiał się gorączkowo. Wiedział,
że nie zdoła przebić się z grubym zakładnikiem przez napierającą ciżbę. Poczuł smutek na myśl, że przyjdzie mu
zginąć tak głupio i niepotrzebnie, z dala od rodzinnego miasta
i od Trachinki, która nawet nie dowie się, że wspominał
ją w obliczu śmierci. Po cóż miałby jeszcze obciążać swoje
sumienie bezsensownym zabójstwem szamana?
Tymczasem Marta, której poczynania ze zrozumiałych
względów przestał śledzić, schowała otrzymane banknoty
i chwyciła lewą ręką pasek od torebki. Nagła myśl przeszyła
mózgoczaszkę roztocza, który powziął błyskawiczną decyzję.
– Głupcy! – zakrzyknął gromko. – Nie potraficie odczytywać boskich znaków?
Tubylcy spojrzeli na niego zdezorientowani.
– Nie pojęliście, że sam Wielki Humbchuran przysłał
mnie do was? Jestem jego kolegą!
Roztocze zaczęły poszeptywać między sobą. Szaman
usiłował coś powiedzieć, ale Frugiusz zatkał mu paszczę.

– Ten rzekomy kapłan to znany oszust, który wykorzystuje waszą pobożność, żeby obżerać się plackami. Spójrzcie,
jak się na nich utuczył!
Wolną nibynóżką poklepał brodacza po opasłym brzuchu.
– Chcecie potwierdzenia moich słów? Proszę bardzo.
Oto za chwilę zgaśnie słońce, a kraj wasz pogrąży się
w ciemnościach!
Miejscowi rzucali lękliwe spojrzenia ku niebu. Czyżby
obcy mówił prawdę? Gdyby rzeczywiście zdarzył się cud…
W tym momencie Marta wstała i podniosła torebkę, której
cień zasnuł połowę kanapy. Na parę sekund zapadła złowroga cisza. Umilkła leśna fauna, a pluszowe kwiaty stuliły
płatki. Roztocze wpadły w przerażenie.
– Wielki Humbchuran jest zły! Gniewa się na nas – wołały,
załamując nogogłaszczki.
– Tak! Mój kolega Humbchuran jest na was bardzo,
bardzo zły! – grzmiał Kleptofrugiusz. – Ukorzcie się przed
nim, a może cofnie swoją karę.
– Wybacz nam, Wszechpotężny! – błagały chude pajęczaki,
padając na twarze.
– Jeszcze raz pani dziękujemy – powiedział Wiktor.
– To ja dziękuję – odparła Marta, podając mu rękę, którą
uścisnął znacząco.
– Nigdy nie słuchajcie fałszywych proroków – zawołał
Kleptofrugiusz. – Ten tutaj okradał was przez całe wieki,
zubożając ołtarz ofiarny. Wiecie, dlaczego to robił?
– Ma pani ciekawą biżuterię – zauważyła gospodyni.
– Bransoletkę podarowała mi siostra – rzekła Marta.
– Ach tak? – odparła radośnie kobieta, puszczając jej dłoń.
– Bo jest szpecielem – wyjaśnił Kleptofrugiusz. – Patrzcie
– pociągnął szamana za włośniki. – Ma jajsaki na pysku!
– Szpeciel! Szpeciel! Niech będzie przeklęty!
Marta, lekko kołysząc torebką, ruszyła ku wyjściu, dzięki
czemu blask lampy znów rozjaśnił równinę. Cień stopniowo
ustępował miejsca światłu, które odzyskiwało utracony teren,
wlewając nadzieję i otuchę w strapione serca maleńkiego
ludu. W pobliskim lesie znów rozświergotały się mechowce,
a z odległej osady dobiegło pianie wodopójek ogłupionych
zbyt nagłymi przeskokami między dniem i nocą.
– Wróciła jasność! – zakrzyknęły roztocze. – Chwała
Humbchuranowi! Przebaczył nam!
– Owszem – potwierdził Kleptofrugiusz, ciskając szamanem o ziemię. – On jest bóstwem łaskawym i dobrodusznym.
Wcale nie życzy sobie krwawych ofiar.
– Precz z krwawymi of iarami! Niech żyje kolega Humbchurana!
– Niech pan zagląda do kroniki kryminalnej – powiedziała
Marta. – Może wśród informacji o topielcach odnajdzie się
gdzieś pański dzisiejszy złodziej.
– Nic takiego nie ma prawa się zdarzyć – odparł z naciskiem Wiktor.
Frugiusz, ignorując dziękczynne słowa, a także wściekłe
wrzaski krajowców („Łapcie tłuściocha! Na ołtarz z nim! ”),
zanurzył się w pluszowy gąszcz.

Po zamknięciu drzwi małżonkowie zamienili tylko kilka
zdań dotyczących rozkładu następnego dnia. Żadne z nich
jakoś nie miało chęci komentować dziwnej wizyty, co w innym przypadku byłoby naturalne. Wkrótce żona weszła
po schodach do sypialni. Mąż zgasił światło, położył komórkę
na kanapie, po czym ulokował się w fotelu. Długo siedział
bez ruchu, oddychając głęboko i szeroko otwartymi oczami
wpatrywał się w ciemność.
Na górze kobieta wyciągnęła własny telefon i wybrała numer.
– Wyszła dopiero teraz – powiedziała po chwili. –
Owszem. Cośkolwiek szurnięta. Trochę z nim pogrywała,
zdaje się, że dziś próbował się od niej uwolnić. Ale nie udało
mu się, na szczęście. Twarda sztuka. Będzie go skutecznie
szantażowała. Konkretny dowód uzyskałam dopiero pod sam
koniec: miała identyczny pierścionek jak ja. Musiał kupić
je w promocji, dwa za cenę jednego. Zarabia trzydzieści
tysięcy, a łakomi się na bzdurne zniżki. To zresztą dobrze,
nie uszczupla naszego majątku. Co mówisz? – zaśmiała się.
– Specjalnie powiedziałam „naszego”. Oczywiście. Nie, nie,
w żadnym wypadku. Nie możemy wykonać ani kroku, dopóki
on nie przepisze na mnie tamtych obligacji. Tłumaczyłam
ci przecież. To kwestia paru miesięcy. Musisz być cierpliwy,
jak ja. Co? Wcale niebrzydka, chociaż źle ubrana. Pod czterdziestkę. Ucieszyłam się nawet, że nie jakaś siusiumajtka.
Bo byłby to dla mnie despekt. Nie rozumiesz dlaczego?
Wyobraź sobie, że żona przyprawiałaby ci rogi z przystojnym
młodym byczkiem. Ech, ty to jesteś nieuleczalny cynik. Nie
masz w sobie za grosz romantyzmu. Dobrze, kładźmy się
już. O której jutro wychodzisz z kancelarii? Tak, w parku.
Ja ciebie też. Pa.
Kobieta rozłączyła telefon i wykasowała odbytą rozmowę.
Potem weszła do łazienki.
Kleptofrugiusz szedł środkiem lasu. Wspominając rady
swoich braci, dwudziestu bajecznych piechurów, powściągnął tempo, wyrównując krok. Miał przed sobą dobrze
oznakowany cel: leżąca na skraju kanapy komórka co pewien czas rozbłyskiwała światełkiem nocnego komunikatu.
Kleptofrugiusz dostatecznie już poznał ludzi, żeby wiedzieć,
że gdzie telefon, tam i ucho, a gdzie ucho – tam dogodna
forma transportu dla roztocza, który pragnie odnaleźć
narzeczoną. Mimo rosnącego zmęczenia, wytrwale brnął
przez mrok.

Marek Szalsza – Twórca świata Kleptofrugiusza,
jest autorem niesamowitej książki: „Schyłek Szatrangu”.
Sprawdź koniecznie: www.beslow.pl/marek-szalsza
Wspieraj polskich twórców! ♥

Dalszy ciąg przygód Trachinki i Kleptofrugiusza
już w kolejnym numerze magazynu {slow}: -)
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Dobre, bo stare
Gdyby stare odmiany drzew owocowych mogły zagrać w „Pulp Fiction”, na pewno
doczekałyby się stwierdzenia, że podobnie jak heroina wracają w wielkim
stylu. Nie tylko bowiem młodzi sadownicy, ale i doświadczeni ogrodnicy
poszukują zapomnianych Koszteli, Grafsztynka, Oliwki kronselskiej, Malinówki
oberlandzkiej, Pięknej ołtarzewskiej czy Cesarza Wilhelma. Wynika to nie tylko
z sentymentu do drzew, ale też z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych.
Tekst: Bartek Forza, Ilustracje: Album/Florilegius/East News

W jednej z podkrakowskich miejscowości pojawiło się ogłoszenie dotyczące sprzedaży ponad stuletniego domu wraz
z towarzyszącym mu sadem. Dom drewniany, zadbany, tam,
gdzie to było niezbędne – zrewitalizowany i unowocześniony.
Drzewa – wyłącznie stare odmiany rozłożystych renet, antonówek i koszteli. Niemal natychmiast po publikacji ogłoszenia zaczęli zjeżdżać chętni nabywcy po to, by – po krótkiej
wizycie – pośpiesznie odjechać. Dom, z przepięknym starym
sadem, cudownie smacznymi owocami, znajdował się bowiem w samym centrum lokalnego sadowniczego zagłębia.
Dobiegający hałas pracujących traktorów, z których prowadzono intensywne opryski, skutecznie odbierał miejscu magię,
zaś okolicznym pszczołom – życie. Ogłoszenie dotyczące
sprzedaży pięknej posesji do dziś jest aktualne. Podobnie
jak sentyment do przydomowych, starych drzew owocowych.

Od Grochówki do Lobo

Na wsi jabłonie masowo zaczęły się pojawiać stosunkowo późno, bo dopiero na przełomie XIX i XX wieku.
Wcześniej hodowali je osadzani w Polsce francuscy i niemieccy zakonnicy oraz zamożni właściciele ziemscy, dysponujący wystarczającymi środkami, aby móc sprowadzać
wartościowe szczepy z Anglii, Rosji, Niemiec czy Holandii.
Niewielkiemu zainteresowaniu drzewkami towarzyszył niski
poziom wykształcenia w zakresie ogrodnictwa. Większość
ogrodników zatrudnianych na dworach magnatów czy zamożniejszej szlachty została sprowadzona zza granicy lub
tam wyszkolona. Na złoty okres sadownictwa Polska musiała
jeszcze poczekać.
Z czasem zaczęły powstawać rodzime szkółki drzew owocowych. Dzięki rozwojowi dróg, a także sieci kolei, transport
sadzonek i owoców zdecydowanie staniał. I tak wspaniałe,
słodkie odmiany zaczęły masowo trafiać pod polskie strzechy, zastępując półdzikie, kwaśne lub cierpkie, nadające się
niemal wyłącznie na ocet czy susz (np. Betramki, Pierzgnięta,
Cyganki, Wierzbówki, Brzęczki, Moręgi). Początek
XIX wieku to także moment, w którym zaczęto zwracać
uwagę na wydajność drzew owocowych. Przykładowo
na ziemiach zaboru pruskiego zbierano wówczas z jednego
drzewa co najwyżej 8 kg owoców. Koncentracja na wydajności i sprzedaży paradoksalnie przyczyniła się do zaniedbania sadownictwa, ograniczenia liczby szkółek, a więc
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miejsc, w których można kupić drzewka dostosowane do lokalnych warunków mikroklimatycznych. W efekcie pod koniec XIX wieku, mimo wzrostu liczby sadów handlowych,
ograniczono zróżnicowanie odmian jabłoni do tych, które
sprzedają się najlepiej i najczęściej owocują. Na rezultaty
nie trzeba było długo czekać – przeciętny plon z jednego
drzewka wzrósł wówczas blisko 10-krotnie.
W typowym sadzie polskiego międzywojnia rosło wiele
odmian jabłoni, które owocowały w różnych porach roku,
gwarantując niemal ciągłą dostępność owoców. Najwcześniej
obradzały papierówki, najpóźniej starkingi i sztetyny. Jabłka
były wielorakiego zastosowania: od wyrobu kompotów, win,
cydrów, marmolady po owoce deserowe, które zjadano
ze smakiem, nie przetwarzając. Tak duże zróżnicowanie
wynikało poniekąd z tego, że zaczęto zwracać coraz większą uwagę na uprawę odmian drzew owocowych, które
dobrze znoszą warunki klimatyczne i glebowe występujące
na danym obszarze, z uwzględnianiem możliwości sadzenia
przy drogach czy przydatności owoców do dalekiego transportu. Okres międzywojenny to także moment, w którym
ministerstwo rolnictwa zapoczątkowało szczegółowe badania
terenowe. Prace realizowane przez powołaną w 1931 roku
Polską Komisję Pomologiczną niestety zostały przerwane
przez wybuch wojny. Po jej zakończeniu nie myślano już
o zachowaniu starych odmian, koncentrując się na stworzeniu nowych – atrakcyjnie wyglądających, wysokowydajnych,
które byłyby uprawiane w nowoczesnych sadach.
Zaglądając dziś na bazar, z trudem odnajdziemy Renetę,
nie mówiąc o Kosztelach, Ananasach berżenickich, Zorzach,
Titówkach, Gołąbkach, Smużkach, Różankach, Malinowej
oberlandzkiej czy kronselskiej. Zostały one zastąpione przez
nowe odmiany, corocznie plonujące, gwarantujące zdecydowanie wyższe efekty ekonomiczne (Lobo, Kortlandy, Jonagoldy
czy Gale). Zmienił się także wygląd sadów. Wielkie, rozłożyste
drzewa, szczepione na silnie rosnących podkładkach zastąpiły
równe szeregi karłowatych drzewek, które można sadzić gęściej,
a więc posiadanie nawet małego sadu gwarantuje spory i zróżnicowany plon. Nowe odmiany, świetnie nadają się do intensywnej produkcji towarowej, są jednak znacznie mniej żywotne,
bardziej narażone na liczne szkodniki i choroby. Aby zapewnić
im spokojny wzrost i owocowanie, należy je silnie nawozić oraz
chronić chemicznie i na ogół po dziesięciu latach – wymienić.

The M argil Apple

Odmiana bardzo dobrze znana w wielkiej Brytanii choć nie ma pweności, że pochodzi z tego
kraju. Nie przypomina żadnej ze znanych dziś odmian. Dojrzewa jesienia i nadaje się
do przechowywania. Owoce są bardzo smaczne.
Withers del.

Pubby J. Ridgway 169 Piccadilly July.1.1828.

J. Watts.sc.

Hałas traktorów, z których nawożono drzewka rosnące
w sadach okalających piękną podkrakowską posesję, można
usłyszeć w każdym zakątku Polski, w którym hoduje się
drzewa owocowe. Z wyjątkiem tych miejsc, których właściciele wracają do starych, bardziej odpornych odmian,
wymagających zdecydowanie mniej intensywnej ochrony,
ale bez porównania więcej cierpliwości. Pierwsze owoce,
które rosną na najbardziej stabilnej podkładce, czyli antonówce, pojawiają się dopiero po pięciu latach, podczas gdy
karłowate jabłonie dają plony dwa razy szybciej.

Marsz do szkółki

Ocenia się, że na terenach należących historycznie do Polski
powstało kilkanaście tysięcy odmian jabłoni. Zdecydowana
większość z nich dawno zaginęła, na potrzeby handlowe
uprawia się kilkadziesiąt wybranych i najbardziej wydajnych. Kilkaset rzadkich, starych odmian można jednak
znaleźć w kolekcjach należących do wyspecjalizowanych
ośrodków badawczych, organizacji pożytku publicznego
czy stowarzyszeń działających przy Parkach Narodowych
i Krajobrazowych. Obecnie zachowawcza uprawa roślin
prowadzona jest między innymi w Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie, w Instytucie
Ogrodnictwa czy Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Radzikowie.
Do gromadzenia i zachowywania starych szczepów jabłoni wrócono dopiero pod koniec lat 80. ubiegłego wieku.
Gros pracy wykonali wówczas m.in. badacze Centrum
Zachowania Różnorodności Biologicznej, którzy jeździli
po całej Polsce, dzisiejszej Litwie, Ukrainie czy Białorusi.
Rezultatem ich pracy były pierwsze kolekcje w Ogrodzie
Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
oraz w Arboretum w Bolestraszycach pod Przemyślem. Dziś
kolekcja plenerowa PAN-owskiego ośrodka liczy 430 szczepów jabłoni, co w sumie daje 860 drzewek. Jest to największy
zbiór starych odmian jabłoni na świecie zawierający wyłącznie rdzenne polskie drzewka. Ustalanie ich pochodzenia
wciąż trwa i w gruncie rzeczy praca dzisiejszych pomologów
przypomina zawód detektywa. Bo jak zakwalifikować świetną
Renetę landsberską pochodzącą z Gorzowa, a funkcjonującą również jako Landsberger Renet? Lub pyszne jabłka
rajewskie uprawiane niegdyś w Raju, leżącym na terenie
dzisiejszej Ukrainy?
Praca badaczy z Centrum Zachowania Różnorodności
Biologicznej polega jednak nie tylko na weryfikowaniu
pochodzenia jabłoni i prowadzeniu kolekcji. To przede
wszystkim rozwój Banku Nasion i Tkanek. To tam bowiem
trafia materiał genetyczny roślin rosnących w Ogrodzie
Botanicznym. Ciekły azot jest ostatecznym zabezpieczeniem
przed utratą cennych odmian, których liczba stopniowo
rośnie. Pracownicy Centrum blisko współpracują bowiem
z innymi instytucjami naukowymi i społecznymi, między
innymi z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły działającym
przy tamtejszym Parku Krajobrazowym.
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Jest to jedna z pierwszych i najbardziej znanych organizacji
zajmujących się zachowaniem i ochroną, a następnie przywracaniem starych, miejscowych odmian drzew owocowych.
Powstała w 1995 roku na terenie Parku Krajobrazowego
Dolnej Wisły. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dolnej
Wisły założono pierwszą kolekcję w Chrystkowie. Lokalizacja
nie jest przypadkowa, to bowiem właśnie tam w 1993 roku
powołano Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych,
co zdecydowanie ułatwiło opracowanie projektu przywracania upraw starych odmian drzew w miejscu ich pierwotnego
występowania. Rozpoczęto go od zinwentaryzowania istniejących sadów i przebadania stanu historycznych odmian jabłoni.
Dzięki współpracy z Ogrodem Botanicznym PAN określono
przynależność jabłoni do konkretnych odmian, opisano
położenie sadów, ich kondycję, wiek, warunki pielęgnacji
drzew. Pierwsze, najbardziej zagrożone wyginięciem odmiany, trafiły do kolekcji już w 1998 roku. Tak zabezpieczono
chociażby Maślaki i Cytrynówki, stopniowo powiększając
liczbę podlegających konserwacji drzew. Dzięki znacznemu
powiększeniu powierzchni parku krajobrazowego rozpoczęto
prace ochronne nad kolejnymi 60 odmianami jabłoni, a także
założono szkółkę znajdującą się przy Ośrodku DydaktycznoMuzealnym w Chrystkowie, w której obecnie rośnie blisko 6
tys. młodych drzewek. Obok Lubuskiego Klubu Przyrodnika,
Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju, organizacji działających
przy Brodnickim Parku Krajobrazowym i Wigierskim Parku
Krajobrazowym jest to jedno z najważniejszych w Polsce
miejsc, w których można pozyskać lokalny materiał nasadzeniowy i wykorzystać go we własnym sadzie, ogrodzie
czy działce.

Powrót do działek

Wreszcie! Wreszcie! I pod tym względem zbliżamy się do Europy.
Takich ogródków Anglia ma 1,2 mln, Niemcy półtora miliona.
(...) Średnio zarabiający człowiek może mieć swoje warzywa,
swoje kwiatki, swoją altankę, swój wypoczynek, swój własny park
Skaryszewski i swoje własne Łazienki – tak w 1927 roku Adolf
Nowaczyński, dziennikarz „Gazety Warszawskiej”, relacjonował
otwarcie ogrodu działkowego w pobliżu Pola Mokotowskiego.
Dziś w Polsce jest blisko milion działek, a liczba osób, które
deklarują korzystanie z nich jest czterokrotnie wyższa. Z danych Polskiego Związku Działkowców wynika, że przeciętny
działkowiec to osoba w średnim wieku i o średnim wykształceniu. Z roku na rok statystyczny użytkownik działki staje się
jednak młodszy i lepiej wykształcony. Spowodowane jest
to przede wszystkim rosnącym zainteresowaniem działkami wśród młodych ludzi, dziedziczeniem ich po rodzicach
i dziadkach. Co prawda działka jest wciąż najczęściej wykorzystywana jako przestrzeń do rekreacji, a zdecydowanie
rzadziej służy uprawie warzyw lub owoców, jednak i to powoli się zmienia. Na działkach, należących do pokolenia bardziej świadomych działkowców, coraz częściej można trafić
na stare, owocujące raz na dwa lata jabłonie, a w szopach
i garażach – na długie, masywne drabiny, z których można
sięgnąć niemal na sam szczyt drzewa.

The Sugar-Loaf Pippin

Oryginalna nazwa to Dolgoi Squoznoi (dolgoi - długie, squoznoi - przezroczyste).

To jedna z najwcześniejszych odmian, dojrzewa już na początku sierpnia i trudno w tym
okresie o jabłka o podobnych walorach smakowych i estetycznych. Prawdopodobnie pochodzi
z Rosji. Idealnie nadają sie do produkcji cydru.
Withers del.

Pubby J. Ridgway 169 Piccadilly Nov.1.1827.

J. Watts.sc.

Stare odmiany jabłoni
Tekst: Bartek Forza

Ananasówka

Owocuje w pierwszej połowa sierpnia.
Odmiana pochodząca z Wileńszczyzny.
Owoce duże, o skórce mocnej, błyszczącej,
zielonkawożółtej. Miąższ kruchy, winno-słodki,
lekko aromatyczny. Można je przechowywać
do końca września.

Antonówka śmietankowa i biała

Owocuje na przełomie sierpnia i września.
Jabłoń pochodzi z Rosji, najprawdopodobniej
od Antonówki mohylewskiej białej, znalezionej
w 1888 roku. Bardzo późno owocuje,
ale za to owoce są bardzo duże,
osiągające wagę do 600 g, o skórce cienkiej,
białej z lekkim odcieniem żółtawozielonkawym.
Miąższ lekko aromatyczny i smaczny.

Boiken

Owocuje w drugiej połowie października.
Stara odmiana jabłoni niemieckiej otrzymana
w 1828 roku w okolicach Bremy. W Polsce uprawia się
ją już od 1894 roku. Wcześnie wchodzi w okres obfitego
owocowania. Owoce są średniej wielkości, o skórce
tłustej, początkowo zielonej, następnie żółknącej.
Odmiana przeznaczona do przetwórstwa
(kompoty, soki, ciasta).

Cesarz Wilhelm

Owocuje na początku października.
Siewka odmiany Reneta Harberta odkryta w 1864 roku.
w Nadrenii Północnej–Westfalii. Daje owoce o grubej,
zielonożółtej skórce, z silnym czerwonym rumieńcem,
które mogą być przechowywane aż do stycznia.
Idealna na przetwory.
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Grafsztynek zwyczajny i prawdziwy

Malinowa oberlandzka

Koksa pomarańczowa

Oliwka kronselska

Owocuje w pierwszej połowie września.
Nazwa jabłka pochodzi z XVI wieku od nazwy
zamku Gravenstein w regionie Szlezwik–Holsztyn.
Owocuje późno, średnio obficie. Owoce średniej
wielkości, o skórce jasnożółtej, pokrytej lekkim
purpurowo-czerwonym rumieńcem. Miąższ biały,
dość luźny, słodko-winny.
Owocuje w drugiej połowie września.
Bardzo stara odmiana jabłoni pochodzącej z Anglii.
Najwyższy przyrost drzewa przypada na jego młodość,
wtedy to zaczyna tworzyć kuliste korony.
Owocuje stosunkowo wcześnie, ale umiarkowanie
obficie. Owoce są średniej wielkości, czasem bardzo
małe i kuliste, o grubej, suchej skórce i zielonożółtym
kolorze z pomarańczowoczerwonym rumieńcem.
Mimo, że są to typowe deserowe jabłka, nie nadają się
do dłuższego przechowywania.

Kosztela

Owocuje w pierwszej połowie września.
Jest to jedna z najstarszych odmian polskiej jabłoni.
Pierwsze wzmianki na jej temat pojawiły się już
w XVII wieku. Owocuje bardzo późno, ale też niezwykle
obficie. Owoce są średniej wielkości, lekko spłaszczone,
regularne, o twardej zielonej skórce. W trakcie
dojrzewania stają się słomkowożółte, o twardym,
niezwykle słodkim, aromatycznym miąższu.

Owocuje w drugiej połowie września.
Prawdopodobnie pochodzi z Holandii. W Polsce znana
od XIX wieku. Wcześnie wchodzi w okres regularnego
owocowania. Owoce średniej wielkości lub duże, prawie
w całości pokryte intensywnym, czerwono-bordowym,
marmurkowym rumieńcem. Miąższ owoców kwaśnosłodki, o silnym aromacie i malinowym posmaku.

Owocuje w pierwszej dekadzie września.
Odmiana francuska datowana na 1869 rok.
Owocuje wcześnie, bardzo obficie. Owoce średnie,
o skórce gładkiej, cienkiej, jasnozielonkawej z żółtym
odcieniem. Miąższ kremowy, gruboziarnisty, bardzo
soczysty, rozpływający się, słodko-winny.

Reneta złota

Owocuje w drugiej połowie września.
Bardzo stara odmiana, pochodząca z Francji,
skąd dotarła do Anglii, a następnie do Polski.
Drzewa tworzą szerokie, odwrotnie stożkowate
korony, wcześnie wchodzą w obfite owocowanie.
Dają owoce średnie lub duże, o cienkiej, złotożółtej
skórce, w znacznej części pokryte pomarańczowoczerwonym, marmurkowo-smużkowatym rumieńcem.
Miąższ niezwykle smaczny, białawożółtawy, soczysty.
Idealne na szarlotkę.

Starking

Papierówka

Owocuje w połowie października.
Odmiana Red Delicious znalezionego w 1881 roku
w USA na terenie szkółki przedsiębiorstwa Stark Bros,
o wybitnych deserowych walorach smakowych.
Owoc średniej wielkości, słodki, chrupiący,
aromatyczny i soczysty. Drzewo zaczyna owocować
w piątym roku. Jabłka mogą być przechowywane
aż do maja bez utraty walorów spożywczych.
Bardzo odporna na mróz.

Reneta jesienna i szara

Owocuje w październiku.
Stara odmiana o dość dużych, kulistych,
lekko spłaszczonych owocach. Owoce o żółtawozielonej
skórce, soczystym, kwaskowatym miąższu.
Mogą być przechowywane do kwietnia.

Owocuje na przełomie lipca i sierpnia.
Pochodzi z krajów nadbałtyckich, znana w Europie
Zachodniej od XIX wieku. Pierwsze jabłka w sezonie,
bardzo smaczne, o cienkiej skórce i soczystym miąższu.
W owocowanie wchodzą wcześnie, bardzo obficie. Owoce
są średniej wielkości, o gładkiej, jasnozielonej skórce.
Miąższ zielonkawobiały, soczysty, kwaskowaty, smaczny.
Owocuje pod koniec września.
Stara francuska odmiana, w Europie znana
od XVI wieku. Rośnie szybko, owocuje dobrze
i regularnie. Owoce średniej wielkości, nieregularne,
o skórce oliwkowozielonej, czasami z niewielkim,
czerwonawym, marmurkowo-paskowanym słabym
rumieńcem. Miąższ wyraźnie kwaskowaty, winny
i wytrawny.

Sztetyna zielona
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Parowanie
cydrów
według Pawła Woźniaka
Tekst: Paweł Woźniak (restauracja Lipowa, Kraków), Ilustracja: Kseniakr (Fotolia.com)

Cydry, a więc produkty rzemieślnicze wykonane ze starych
odmian jabłek, często też fermentowane na własnych drożdżach, świetnie parują się z polską, tradycyjną kuchnią.
Są też doskonałym aperitifem: jako napoje fermentowane
z soku jabłkowego (nie z koncentratu jabłkowego, który najczęściej powstaje z odmian deserowych!), zwykle wytrawne,
z dobrą, zbalansowaną kwasowością i miłą szorstkością.
Doskonale ustawiają smaki i poprawiają działanie soków
żołądkowych, pobudzając apetyt.
Jako napoje niskoalkoholowe, mające od 5 do 8 proc., fantastycznie pasują na świąteczne stoły, tym bardziej że cydr
uwielbia kapustę, grzyby i wszelkie słodko-kwaśne klimaty.
Cydry generalnie pasują do wielu potraw, które nie chwytają
wina, a więc do słoniny, skwarek, kiszonej kapusty, pierogów
ruskich czy kiełbas wędzonych.
Dla mnie objawieniem kiedyś było połączenie cydru Czarny
Ignac (od Tomka Porowskiego), cydru wieloodmianowego,
z dodatkiem dzikich jabłek, z kaszanką! Tym bardziej
że do kaszanki często dodaje się pieczone jabłko. Połączenie
proste, ale fantastyczne! Wydaje mi się też, że cydry lubią
proste kombinacje, potrawy jedno-, dwuskładnikowe.
Wiele mięsistych cydrów ma w sobie to coś, co zwiemy
„umami” – wydobywają często taki rosołowy, wywarowy
smak z potraw. To wychodzi często dopiero w odpowiednim zestawieniu.
Można sobie wyobrazić takie proste, chłopskie danie
(w końcu cydry, jabłeczniki były napojami chłopskimi): mięso
z rosołu z wygotowanymi warzywami i do tego szklanka zimnego cydru. Szukamy często takich klimatów w japońskich
daniach (ramenach), a mamy je obok siebie.
Warto odnotować też obecność cydrów lodowych, naturalnie
słodkich, fermentowanych z przemrożonego soku – balans
słodyczy, kwasowości i wielu innych wymiarów smaków i zapachów jest w nich tak bogaty, że mogłyby estetyką konkurować z najlepszymi tokajami. Można takie cydry podać
po prostu do szarlotki, ale też zachwycą przy gęsiej wątróbce
czy serze blue dżersejowym z Ranczo Frontiera z Mazur.

„Forfiter” Cydr Smykan

Kindziuk z suszonymi jabłkami i wędzoną cebulą
lub rostbef leżakowany w miodzie i soli z kurkami
lub żebra wieprzowe pieczone w miodzie gryczanym.

No. 12.

Kolejny numer {slow} do kolekcji już w przedsprzedaży.
Dwunastkę wyślemy do Ciebie w maju 2018.
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„Pink Lady” Cydr Smykan

Pieczony burak z pieczonym jabłkiem w miodzie
z rozmarynem i migdałami w serwatce.

Cydr Kwaśne Jabłko – Wiosenny 2015

Pieczona łopatka z dzika z pieczonym jabłkiem
lub kluski śląskie z czerwoną kapustą, sosem z sera
Blue Jersey, kiszonymi ogórkami i rodzynkami.

Cydr Smykan

Gulasz z mangalicy z wędzoną papryką
i pieczonymi korzeniami.

Szkoda czasu na pośpiech

Magazyn ludzi świadomych

Cydr Chyliczki

Polędwica z sarny z kiszonymi kurkami
i sosem z dzikich ziół.

Cydr Jabcok

Kładzione z pieczoną cebulą i burakami,
serem Blue Jersey z Ranczo Frontiera
i pokrzywą lub kaszanka smażona na słoninie
z polskim kimchi z wędzoną papryką.

Cydr Lodowy

Kaczka pieczona z drzewem czereśni, kawą,
cynamonem i ponalewkowymi wiśniami.

Możesz zamówić pojedyncze numery lub prenumeratę.

Nie kupisz {slow}12 w kiosku.
Magazyn {slow} dostępny jest tylko w przedsprzedaży ‒ www.beslow.pl/magazyn-slow
Drukujemy zamówioną liczbę, aby nie zmarnować ani jednego egzemplarza.
Jesteśmy fundacją, organizacją non-profit ‒ bez zysku, bez prowizji, bez kompromisów.

Tworzymy magazyn, który sami chcemy czytać.

Zamów {slow}10 w pierwszej turze, w niższej cenie i z przesyłką gratis!

www.beSlow.pl/magazyn-slow

Kopenhaga do zjedzenia
Co zjeść w Kopenhadze (i mieć apetyt na więcej)

Przez ostatnie lata Skandynawia dorobiła się statusu gastronomicznego epicentrum
Europy, którego życie pilnie śledzą smakosze, szefowie i szefowe kuchni oraz
poszukiwacze trendów kultury z całego świata. Skandynawii nie sposób przejeść pewnie
i w rok. Dlatego z nożem i widelcem porywamy się na tylko jedno miasto – Kopenhagę.
Tekst: Małgorzata Minta (www.mintaeats.com)

Pomnik wpatrzonej w wodę Małej Syrenki, unikatowe
kolekcje muzeów, hippisowska, żyjąca własnym życiem
Christiania i nostalgiczne, migoczące tysiącami kolorowych świateł Tivoli. Powodów, żeby odwiedzić Kopenhagę,
nie brakuje. Ale w ostatnich czasach coraz częściej najważniejszym staje się jedzenie.
Gdy mowa o gastronomicznych trendach, ostatnie kilkanaście lat bezsprzecznie należą do Skandynawii. Zainicjowana
kilkanaście lat temu rewolucja nowej kuchni nordyckiej odbiła się echem w całej Europie, skłaniając szefów kuchni
do tego, by wracali do swoich korzeni i szukali potencjału
w składnikach, które z pozoru nieatrakcyjne, będą oddawały
smak terroir i sezonu.
Gdyby chcieć wskazać miejsce, będące zarzewiem tego kulinarnego fermentu, swój wzrok należałoby skierować zapewne
na Kopenhagę. To tutaj swoje przedsiębiorstwa rozwijał znany
restaurator Claus Meyer, jeden z „ojców” nowonordyckiej
rewolucji gastronomicznej, i tutaj przez ponad 10 lat funkcjonowała Noma – restauracja kierowana przez bezkompromisowego szefa kuchni René Redzepiego, która już zdążyła
przejść do historii współczesnej gastronomii. Gdy ten numer
„Slow” idzie do druku, ekipa Nomy działa właśnie w Meksyku,
wydając pierwsze kolacje dla gości swojego pop-upowego
lokalu i czekając na to, aż odrodzi się w nowym wcieleniu
i w nowej kopenhaskiej lokalizacji na koniec tego roku.
I choć Noma stanowiła jedną z najbardziej znanych gastronomicznych atrakcji miasta, ściągając do siebie smakoszy
z całego świata (nie zrażały ich nawet długie okresy oczekiwania na wolny stolik), to nawet gdy jest chwilowo zamknięta,
pretekstów, by wybrać się do Kopenhagi „na pusty żołądek”
nie brakuje. Z dużym prawdopodobieństwem wizyta w mieście jedynie rozbudzi apetyt na więcej. A gdyby tak mieć
na to tylko jeden dzień? Oto kilka potraw, których warto
spróbować, i miejsc, do których moim zdaniem warto zajrzeć.

Owsianka i chleb na piwie

Mówi się, że śniadanie wypada zjeść królewskie. Dlatego,
zamiast zadowalać się hotelowym, najlepiej z samego rana
ruszyć w miasto. W ciągu ostatnich lat Kopenhaga doświadczyła skutków „chlebowej” rewolucji, a w stolicy znaleźć
można kilka świetnych piekarni, wypiekających zarówno
chleby, jak i słodkie drobiazgi.
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Tradycyjnym porannym wypiekiem w Danii są tebirkes,
czyli bułeczki z ciasta francuskiego, wypełnione słodkim
nadzieniem, posypane po wierzchu makiem. Jednak moje
serce należy do innego słodkiego drożdżowego przysmaku
– zawijanych w supełek, mocno cynamonowych bułeczek.
Niezależnie od tego, na którą macie większą ochotę, wybierzcie się do jednej z kilku piekarni minisieci Meyers Bageri
rozsianych po Kopenhadze. Jak można się domyślić, ich założycielem również jest Claus Meyer, który sprawił, że w Danii
wróciła moda na wypiekane tradycyjną metodą pieczywo
z pełnoziarnistych mąk. Bułeczki i kawę kupcie na wynos,
by posilić się choćby nad brzegiem kopenhaskiego jeziora.
Drugim miejscem, które warto odwiedzić o poranku –
zwłaszcza, gdy drożdżówka, nawet taka najbardziej maślana,
wyda się zbyt skromną propozycją śniadaniową – jest Grød.
Grød znaczy „owsianka” i właśnie w tym specjalizuje się
ten lokal (a właściwie lokal i dwie jego filie). Spécialité de
la maison stanowi poranna owsianka gotowana na mleku
i wodzie, podawana ze skyrem (gęsty jogurt, przypominający
konsystencją bliskowschodni labneh), kompotem jabłkowym
i prażonymi migdałami, ale obok niego w menu znajdziecie
też owsiankę na mleku migdałowym z jagodami açai i bananem lub nasionami szałwii hiszpańskiej, bananami, masłem
orzechowym i liofilizowanymi malinami. To także miejsce,
gdzie spróbujecie øllebrød, czyli tradycyjnego duńskiego
dania śniadaniowego z gotowanego żytniego chleba z dodatkiem piwa. Do picia kawa z Coffee Collective, jednej
z najbardziej znanych kopenhaskich palarni „trzeciej fali”.
Na śniadaniach menu się nie kończy, w porze lunchu w Grød
zjecie różnego rodzaju risotta i kaszotta. Ale na obiad przyjdzie jeszcze pora.

Pamiątki do zjedzenia

Jeśli jednym z głównych motywów odwiedzin Kopenhagi
jest jedzenie, podczas spaceru po mieście warto poświęcić
kwadrans na wizytę w Torvehallerne, czyli centralnie położonych halach targowych, w których siedzibę znalazło kilkadziesiąt spożywczych sklepików oraz malutkich lokali. Jest
stoisko z francuskimi serami farmerskimi, są różnorodne octy,
słodycze na bazie lukrecji, duńskie piwa z rzemieślniczych
browarów, produkty spożywcze z Bornholmu, świeże owoce
morza, a zjeść można m.in. wspomniane wyżej owsianki,

hiszpańskie tapas czy duńskie kanapki (o których za chwilę).
Między halami oczy i obiektywy aparatów kuszą bajecznie
kolorowe stragany z warzywami i owocami, a zmysł powonienia – zapach dochodzący z działającej sezonowo taquerii
Rosio Sanchez, byłej szefowej cukierni Nomy, która dwa lata
temu postanowiła otworzyć własny mały biznes i serwować
oryginalne tacos z ręcznie wytwarzanych tortilli. Hija de
Sanchez działa w sezonie i faktycznie najmilej zjeść tacos
pod chmurką, w pełnym, letnim słońcu, z kubkiem hibiskusowej lemoniady. Na szczęście propozycji lunchowych
miasto dostarcza aż nadto.

Kanapka zamiast obiadu

O ile w Polsce kanapki są daniem kojarzącym się ze śniadaniem lub kolacją, to w Danii tradycyjnie jada się je w porze
lunchu. Smørrebrød, czyli otwarte kanapki w duńskim wydaniu, wyróżnia mnogość składników, które lądują na kromce
ciemnego, żytniego chleba. Będąc w Danii nie sposób ich
nie spróbować – występują w tylu odmianach, że na pewno
każdy znajdzie dla siebie odpowiednią propozycję. Do klasyki
gatunku należą te ze śledziem, z jajkiem i krewetkami oraz
z rostbefem i uprażoną cebulką. Obok wiodących ingrediencji pojawiają się sosy, pikle i zielone dodatki: szczypiorek,
rzeżucha czy pietruszka. Miejscem, które uchodzi za „świątynię” smørrebrød w klasycznym wydaniu i entourage’u jest
Schønnemann (kanapki serwowane są na klasycznej porcelanie Royal Copenhagen). Z kolei w rekomendowanym przez
przewodnik Michelin Aamanns zjecie je w nieco nowocześniejszym, absolutnie pysznym wydaniu. Kolejnym miejscem
godnym uwagi jest Palaegade, założone nota bene m.in. przez
kucharzy zdobywających doświadczenie w Schønnemann.
Gdybym sama miała wybierać, dwa ostatnie miejsca byłyby
na szczycie listy.

Królestwo (Danii) za kofeinę

Ku lepszemu trawieniu do smørrebrød tradycyjnie serwuje się schnapsa, ale lepiej dla rozbudzenia zdecydować się
na kawę, a dodatkowo specjalnie się na nią pofatygować.
Kopenhaga może pochwalić się kilkoma świetnymi palarniami kawy, z których chyba najbardziej znana jest wspomniana już Coffee Collective (kawy z tego miejsca serwują
nawet michelinowskie restauracje). Kawy można się tu też
oczywiście napić, a w młynkach zwykle znajdziecie kilka
różnych rodzajów ziaren. Kolejne adresy godne odwiedzenia: kameralna, o ascetycznym wystroju Prolog Coffee Bar
w dawnej dzielnicy MeatPacking (tutejszym specjałem są...
olbrzymie, ręcznie robione marshmallows, które można samemu opiekać przy stoliku) oraz Democratic Caffee (gdzie
serwują też świetne croissanty z migdałami).

Ze smakiem i na luzie

I to prawdziwy dylemat. Bo miejsc, w których warto
by zjeść tę jedną jedyną kolację, jest zdecydowanie zbyt
wiele, jak na jeden wieczór. Pozostanę więc przy moich
ulubionych, pewnych typach, a jednocześnie od siebie

różnych i z własnym charakterem. Zawężę wybór do tych
hołdujących filozofii „bistronomii”, czyli serwujących ciekawe jedzenie z wysokojakościowych produktów w mniej
formalnej atmosferze.
Restauracją, która na dobre wpisała się w krajobraz „nowej”
sceny gastronomicznej miasta i która, jak dla mnie, stanowi świetny wstęp do nowej skandynawskiej kuchni, jest
Manfreds Mad & Vin – niewielka restauracyjka Christiana
Puglisiego. Po drugiej stronie ulicy znajduje się jego jednogwiazdkowa restauracja Relae. W obrębie tej samej dzielnicy
znaleźć można jeszcze dwa lokale firmowane nazwiskiem
Puglisiego: pizzerię Baest (także warta odwiedzenia, gdzie
stosowane są na miejscu robione mozzarella, burrata i wędliny) oraz przylegającą do niej piekarnię Mirabelle, a w centrum – otwartą w ubiegłym roku vermuterię Rudo. Jednak
wracając do Manfreds, najlepszą opcją jest wybór menu szefa
kuchni: siedmiu małych dań do podziału, które mięsożercy
powinni uzupełnić o firmowego, znanego w mieście tatara.
O ile Manfreds to „stary znajomy”, o tyle nową miłością
jest 108 – działająca od nieco ponad roku restauracja, nazywana czasem młodszą siostrą Nomy. To kuchnia nordycka
w lekkim, nowoczesnym i radosnym wydaniu. Nawet w zimie
dania są kolorowe i wibrujące od smaków, choć bazują na typowych, północnych, sezonowych składnikach. Nad całością
czuwa Kristian Baumann, młody, niezwykle utalentowany
szef kuchni 108, który swoją pracą wywalczył dla restauracji
gwiazdkę Michelina w najnowszym wydaniu przewodnika.
W żadnym ze wspomnianych miejsc nie zawiedzie was ani
kuchnia, ani wina – te zwykle pochodzą z małych winnic,
często z regionów rzadziej eksponowanych w polskich restauracjach, np. z Chorwacji czy Słowenii. A jeśli nie wino
to... kolacja w Spontan – młodej restauracji dzielącej
przestrzenny, loftowy lokal z multi-tapem Brus, w którym
z alkoholi do menu proponowana jest selekcja rzemieślniczych piw. Zamiast jednego miejsca wyszły trzy, a kolejne
przychodzą do głowy: Nabo – domowe w sznycie, a będące młodszym bratem gwiazdkowej restauracji Keadeau;
Admdmiralgade 26 – lokal, w którym kuchnia nordycka
przeplata się z azjatycką; wegetariańskie Veve oraz stojące
ramenem Slurp. Nie mówiąc o plejadzie gwiazdkowych
lokali. Jest po co wracać, nie raz.

Małgosia Minta – reporterka kulinarna, publicystka, autorka książek kulinarnych. Regularnie publikuje na łamach
autorskiej kolumny w „Gazecie Wyborczej”, „Wysokich
Obcasów” i magazynu „Kukbuk”. Autorka książki „Dzień
dobry! Śniadania z Małgosią Mintą” oraz cykli wideo „Minta
od Kuchni” oraz „Minta i Żywiciele”. Pomysłodawczyni
pierwszej w Polsce konferencji blogosfery kulinarnej. Jej
podróże przez kuchnie świata można śledzić na blogu mitaeats.com oraz na instagram.com/minta_eats.
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Królowa polskiego lata
Wspomnienie wakacji

Piękna, soczyście czerwona i aromatyczna. Przywołuje najprzyjemniejsze wspomnienia –
dzieciństwa, ciepłych dni, beztroski. Truskawka to pierwszy zwiastun ciepłych miesięcy,
którego co roku z utęsknieniem wypatrujemy w sklepach i na straganach. Wydawałoby
się, że wiemy o niej wszystko, tymczasem skrywa wiele sekretów, które mogą zaskoczyć.
Tekst: Natalia Kamieńska, Zdjęcie: Vicuschka (Fotolia.com)

Są niezwykle kuszące, a my ochoczo poddajemy się ich urokowi. I słusznie! Truskawki to owoce nie tylko wyjątkowo
smaczne, ale i bardzo zdrowe. Czerwony kolor, sercowaty
kształt i słodki aromat – wystarczyły, aby na przestrzeni
wieków stały się jednym z najpopularniejszych i najpowszechniej znanych owoców jagodowych na świecie. Cieszą
oko i podniebienie, ich uniwersalne zastosowanie w kuchni,
bogata zawartość witamin i składników odżywczych oraz
stosunkowo krótki okres wegetacji powodują, że miesiące
od maja do września zamieniają się w prawdziwe truskawkowe szaleństwo. Pełnią smaku najsilniej czarują, gdy
zjadamy je prosto z krzaka, najlepiej rosnącego w naszym,
własnym ogrodzie. W kuchniach świata truskawki doczekały się już wielu interpretacji i można je znaleźć tak pod postacią klasycznych deserów, jak i nowoczesnych połączeń
smakowych, w których owoce te zyskują nowy wymiar.

Truskawka, czyli poziomka

Fragaria ananassa, powszechnie znana jako truskawka,
tak naprawdę jest dziełem człowieka. Powstała poprzez
skrzyżowanie dwóch gatunków: poziomki wirginijskiej, pochodzącej z Ameryki Północnej, z chilijską. Aromatyczne
i słodkie owoce rosły na leśnych polanach i trawiastych
łąkach podgórskich terenów klimatu umiarkowanego.
Zbierano je ze względu na wyjątkowy smak. Jednak uprawiać je zaczęto stosunkowo późno, bo dopiero w V wieku.
Najprawdopodobniej wynikało to z tego, że w uprawnych
ogrodach zajmowały dość dużą powierzchnię, a dawały
stosunkowo mało owoców, na dodatek jedynie przez parę
tygodni w roku.
Europa znała dziko rosnące poziomki, były m.in. jednym
z przysmaków Ludwika XIV Króla Słońce (le Roi-Soleil),
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prawdziwego smakosza życia, w tym oczywiście kulinariów.
I to właśnie jego łakomstwu oraz ekspansji kolonialnej
zawdzięczamy pojawienie się truskawek. Podczas jednej
z zamorskich wypraw do Ameryki pewien bretoński oficer królewskiej marynarki, z zamiłowania również botanik,
Amédée François Frézier przestudiował zwyczaje żywieniowe
rdzennych mieszkańców Chile. Jego uwagę zwróciły między
innymi większe od znanych mu europejskich gatunków poziomki, które były częścią jadłospisu Indian. Frézier przywiózł w prezencie kilka sadzonek, wiedząc, że król przepada,
za tymi owocami. Ludwik IV zachwycony ich smakiem oraz
większym rozmiarem natychmiast polecił zasadzić drzewka
w królewskich ogrodach. Pierwsze próby przeniesienia roślin zakończyły się niepowodzeniem – plony były niezbyt
liczne, zaś sama uprawa – skomplikowana. Dlatego w 1712
roku do przedsięwzięcia dołączył botanik Antoine Nicolas
Duchesne. To właśnie on wpadł na pomysł skrzyżowania
poziomek przywiezionych z obu Ameryk, dając tym samym
początek kilkunastu nowym odmianom, w tym najpopularniejszej i najpowszechniej spotykanej truskawce ananasowej.
Dzięki temu wydarzeniu Duchesne z Frézierem nazywani
są „ojcami truskawek”, a Francuzi zapisali się na kartach
kulinarnej historii także jako pierwsi plantatorzy tego owocu
na naszym kontynencie. Pod koniec XVIII wieku uprawy
truskawki dotarły także do Anglii, gdzie na przestrzeni lat
opracowano kolejne techniki łączenia rozmaitych gatunków
poziomek. Do powszechnej sprzedaży owoce te trafiły jednak
dopiero w połowie XVIII wieku, za sprawą rozbudowy sieci
transportu kolejowej i w związku z tym szerszej dystrybucji.
Wcześniej uchodziły za produkt drogi, ekskluzywny, podawany wyłącznie na królewskich dworach Europy w towarzystwie wina (dla panów) lub śmietany (dla pań).
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Biało-czerwone uprawy

Truskawka jest owocem uprawianym w niemal każdym
kraju leżącym w strefie klimatu umiarkowanego. Jest byliną, a więc rośliną wieloletnią, z rodziny różowatych, która
rosnąć może na niemal każdym podłożu, choć najbardziej
lubi tereny piaszczysto-gliniaste. Ocieplane szklarnie, dzięki
którym już w XVIII wieku Ludwik XV, prawnuk wspomnianego wcześniej Ludwika XIV i nie mniejszy smakosz tego
owocu, mógł cieszyć się ich obecnością przez cały rok, pierwszy raz zastosowano w Niemczech. Jak wiadomo, ta forma
uprawy wykorzystywana jest do dziś, bo mimo krótkiego
okresu wegetacyjnego, truskawki można kupić w sklepach
niezależnie od pory roku.
Polska jest znaczącym producentem i eksporterem truskawek
nie tylko ze względu na ilość, ale również jakość plonów
pochodzących z polskich gospodarstw. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 roku, zajmujemy
trzecie miejsce, po Hiszpanii i Niemczech, w produkcji
tych owoców w Unii Europejskiej oraz dziesiąte na świecie (w rankingu globalnym od wielu lat przodują Stany
Zjednoczone). W ubiegłym roku zbiory w naszym kraju
zostały ocenione przez GUS na blisko 196 tys. ton. Co ciekawe, hodujemy nie tylko Fragaria ananassa, coraz większą popularność zdobywa bowiem truskawka ananasowata,
„pineberry”. Ta biała, nieco mniejsza odmiana tego owocu
z czerwonymi pestkami, przywędrowała do nas z Holandii.
Jej przemysłowa uprawa jest zbliżona do tradycyjnych truskawek, ale ze względu na efektowny wygląd, polecana jest
także do domowej, prowadzonej na przykład na balkonie
lub tarasie.
Najbardziej cenioną – zarówno w kraju, jak i poza granicami – jest truskawka kaszubska (znana także jako kaszëbskô malëna), która w 2008 roku trafiła na listę produktów
tradycyjnych województwa pomorskiego, zaś rok później
została wpisana do unijnego rejestru Chronionych Oznaczeń
Geograficznych. Owoce, które dojrzewają w specyficznym
mikroklimacie Pojezierza Kaszubskiego, charakteryzującym się chłodnymi nocami i upalnymi dniami, są słodsze
i bardziej aromatyczne, przez co doskonale nadają się zarówno do jedzenia w postaci nieprzetworzonej, jak i na przetwory. Pod nazwą truskawki kaszubskiej sprzedawane są
wyłącznie owoce z następujących odmian: Senga Sengana,
Elsanta, Honeoye.
Swoistym „zagłębiem truskawkowym” jest też gmina Buczek
w województwie łódzkim, słynąca z największych plantacji
tych owoców. Tu także co roku odbywa się Krajowe Święto
Truskawki, które jest wydarzeniem promującym lokalny
produkt i budującym regionalną tożsamość, pielęgnującą
elementy tradycji i obyczajowości.
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Okaz zdrowia

W tym miejscu warto wyjaśnić pewną nieścisłość botaniczną.
Z punktu widzenia nauki, to, co w przypadku truskawki powszechnie nazywamy owocem – wcale nim nie jest. Mięsista,
czerwona część, którą zajadamy się ze smakiem, jest tzw.
owocem pozornym lub rzekomym i jedynie nośnikiem owocu
właściwego – małych pestek zwanych niełupkami. Pokrywają
one jej powierzchnię i w charakterystyczny sposób chrupią
między zębami podczas jedzenia. To one są największym
źródłem witamin i wartości odżywczych.
Truskawki to nie tylko wyjątkowy i lubiany smak, ale także
niezwykle kompleksowe, prozdrowotne właściwości.
Od dawna znane jest ich działanie wzmacniające, ściągające,
przeciwbiegunkowe, hemostatyczne, moczopędne, regulujące
pracę wątroby i wydzielanie żółci, a także pobudzające łaknienie. Sto gramów tego owocu to m.in. 60 mg witaminy C
(wartość przewyższająca zawartość tej witaminy m.in. w cytrynie czy grejpfrucie), 100 mg witaminy B2, 30 mg witaminy B1. Truskawki zawierają także dużo wapnia i fosforu,
które wzmacniają nasze zęby i kości, a także żelaza i magnezu. Innym równie istotnym składnikiem jest witamina
PP (inaczej niacyna lub B3), która uczestniczy w produkcji
czerwonych krwinek. Podobnie jak cebula czy czosnek, truskawki mają także duże pokłady fitocydów, a więc związków
o właściwościach bakteriobójczych. Dlatego też zwiększone
spożycie tego owocu wspomaga leczenie stanów zapalnych
jamy ustnej. Co więcej, okazuje się, że truskawki wybielają
i czyszczą zęby, a także zapobiegają osadzaniu się kamienia
nazębnego. Z kolei zawarte w nich niewielkie ilości bromu
ułatwiają zasypianie.
Coraz popularniejszy trend „od łodygi do korzenia”, zakładający szacunek dla produktu i jego pełne wykorzystanie, dotyczy także truskawek. Znany poradnik zdrowia
„Apteka natury” autorstwa Jadwigi Górnickiej przypomina,
że surowcem leczniczym mogą być także liście i korzenie
truskawki, które podobnie jak w przypadku innych roślin
zawierają dużo kwasu krzemowego. Jego zbawienny wpływ
na kondycję naszej skóry, włosów czy paznokci to tylko mały
wycinek z listy dobroczynnych właściwości. Regularnie dostarczany do organizmu, na przykład pod postacią naparu
z garści świeżych lub suszonych młodych liści, hamuje zwyrodnienia reumatyczne, przeciwdziała cukrzycy, krzywicy,
miażdżycy i nadciśnieniu, a więc poważnym chorobom
cywilizacyjnym naszych czasów. Rosnącą popularnością
cieszą się również w pełni naturalne kosmetyki pielęgnacyjne,
w tym olejek z pestek truskawki, który podobnie jak powstały
z wyciśnięcia pestek malin chroni skórę przed szkodliwym
działaniem promieni słonecznych.

W kuchni

Przy całym bogactwie prozdrowotnych właściwości truskawka aż w 90 proc. składa się z wody. W 100 gramach
owoców znajduje się niewiele ponad 30 kalorii. To wystarczające argumenty, by w sezonie zajadać się nimi regularnie
i bez najmniejszych oporów. Polska truskawka w sklepach
i na bazarach pojawia się już w maju, jest jednak wówczas
dość droga i nie ma pełni smaku. Dorodne i najsłodsze okazy
spotykamy w czerwcu i lipcu, na te miesiące przypada też
ich największe spożycie.
Truskawki w kuchni to bardzo wdzięczny i uniwersalny
temat. Choć nie potrzebują kulinarnego towarzystwa,
bo najpyszniejsze są same w sobie, będą równie efektowne
i lubiane w deserowych, nieco bardziej złożonych odsłonach.
Zdecydowanie najsłynniejsze są truskawki a'la Romanow,
których autorstwo przypisuje się francuskiemu cukiernikowi
Marie-Antoine Carême. To tak zwany carski deser, bo po raz
pierwszy przygotowany dla cara Rosji Piotra I, który zażyczył ich sobie w środku zimy (można również spotkać się
z drugą wersją, mówiącą, że zamawiającym ekskluzywny
przysmak był car Aleksander I). Do dziś nie zostało wyjaśnione, jakim cudem owoce trafiły na carski stół – udało
im się jednak przejść do historii i stać się jedną z najbardziej znanych potraw na świecie. Truskawki a'la Romanow
to nic innego jak rozgniecione owoce podane z bitą śmietaną
i alkoholem – likierem pomarańczowym lub Porto, które
wspaniale podbijały słodycz i aromat.
Truskawki poddają się wielu technikom kulinarnym i warto
pamiętać, że zachowują swoje walory nawet po zamrożeniu. Oczywiście najpopularniejszą metodą zachowania ich
smaku są przetwory, zarówno te słodkie, jak i wytrawne.
Tu wachlarz możliwości ogranicza jedynie nasza wyobraźnia,
warto sięgnąć więc po oryginalne i ciekawe towarzystwo
smakowe – pieprz, ocet balsamiczny czy regionalne sery
podpuszczkowe. Poza samym owocem na wykorzystanie
czekają także liście, które świetnie sprawdzą się jako dodatek
do klasycznych, polskich zup.

Truskawkowe pola na zawsze

W każdym języku nazwa tego owocu ma inne brzmienie
i znaczenie. W językach romańskich, odnosi się zawsze
do ich przyjemnego zapachu – łacińskie fragrans oznacza
bowiem „wonny, aromatyczny, ładnie pachnący”. I tak
we Włoszech obcujemy z fragolą, a w Hiszpanii z fresą.
Wystarczy jednak przepłynąć przez kanał La Manche,
by skojarzenia z zapachem bezpowrotnie zniknęły z nazwy.
Nazwa strawberry, w dosłownym tłumaczeniu „słomiana
jagoda”, ma podwójną genezę. Ze względu na wilgotny klimat Wysp Brytyjskich nisko rosnące truskawkowe krzewy
izolowano od ziemi właśnie słomą. Drugie wyjaśnienie etymologii tego słowa odnosi się natomiast do bezpośredniej
krewnej truskawki, a więc poziomki, którą niegdyś zbierano,
nawlekając kolejne owoce na źdźbło słomy i w tej formie
sprzedawano później na straganach. Z kolei niemieckie
erdbeere oznacza dosłownie jagodę z ziemi, zaś polska
truskawka to nic innego jak nazwa nawiązująca do staropolskiego trukać, czyli dźwięku towarzyszącemu łamaniu
łodyg, odłamywaniu liści czy gałęzi.
Pierwsze wzmianki o poziomkach pojawiają się już
u Owidiusza i Wergiliusza, a także w encyklopedii Pliniusza
Starszego „Historia naturalna”. Ze względu na kolor i kształt
w wielu kulturach poziomki, a później truskawki, uznaje się
za symbol bogini Wenus oraz za naturalny afrodyzjak. Ich
głęboki, czerwony kolor to także skojarzenie z płodnością,
obfitością, a nawet rozwiązłością. Dojrzała, nabrzmiała
i pełna słodyczy jest symbolem gotowości do macierzyństwa.
Ta erotyczna symbolika truskawki jest powszechnie znana.
Niewielu jednak wie, że w świecie sztuki owoc ten może
mieć niekiedy również odmienne znaczenie. Najlepszym
przykładem jest dzieło Hieronima Boscha „Ogród rozkoszy
ziemskich”. Słynny tryptyk niderlandzkiego malarza pełen
jest ukrytych symboli, których jednoznaczna interpretacja
do dziś wymyka się historykom sztuki. Dotyczy to oczywiście
truskawek, które można znaleźć na środkowym, największym panelu tryptyku. U Boscha, są one prawdopodobnie symbolem piękna podszytego rozpustą i zgnilizną, jak
wiadomo bowiem w pięknie i przyjemności czai się grzech
i moralne zepsucie. Widoczne w tej części obrazu owoce,
w tym także maliny i jagody, to także odniesienie do grzechu pierwotnego w rajskim ogrodzie. Soczyste i kuszące są
źródłem przyjemności i rozkoszy – krótkotrwałej i ulotnej jak
ich aromaty i zapachy. Beztroska i radość życia to również
kontekst, w jakim truskawka występuje w jednej z najpopularniejszych piosenek The Beatles „Strawberry Fields
Forever”. Niezależnie od tego, czy utwór nawiązuje do beztroskiego dzieciństwa muzyków z Liverpoolu czy nadchodzących dni płodności, warto na nie czekać i… zajadać się!

{121}

PODRÓŻE
OCHRYDA - BŁĘKITNE OBLICZE MACEDONII {124}
ZAPOMNIJ O WARSZAWIE {128}
{CZASOSPOWALNIACZE} {138}
THE BEST POLISH ILLUSTRATORS | SERIA {146}

{czasospowalniacze}

Zdjęcie: Roger Weichert
{122}

Ochryda

błękitne oblicze Macedonii
Nad błękitną taflą Jeziora Ochrydzkiego unosi się stara dusza Macedonii, uwięziona
między miejscowymi górami i nurkującym w nich niebem. Miasto położone na skałach
roztacza niesamowitą aurę pozornej niedostępności. Cieszy się coraz większym
poważaniem wśród zagranicznych turystów, ale mimo to nadal konsekwentnie
eksponuje swój lokalny koloryt. Warto jednak je odwiedzić teraz, kiedy nie
zostało jeszcze nadgryzione zanadto zębem wyrachowanego i bezwzględnego
kapitalizmu, ponieważ widoki rzucają na kolana.

Zresztą nie tylko one.

Tekst: Roger Weichert, Zdjęcia: Jova (Fotolia.com)

Najpierw jednak rzuciłem się w pogoń za pociągiem
do Modlina, który został podstawiony na inny peron niż ten
wcześniej deklarowany. Gnany widmem spóźnienia się na samolot do Salonik zdobyłem się na nadludzki wysiłek i nieznaną
sobie szybkością podążyłem do kolejki, która zaraz miała
odjechać z warszawskiego Dworca Wschodniego. Udało się,
walizka cała, plecak też. Kawy już nie potrzebowałem, poziom
adrenaliny tak wystrzelił, że jednego byłem pewien: mimo
lekkiego i krótkiego snu poprzedzającego podróż, zmrużę oko
dopiero, gdy dotrę do ziemi obiecanej – Macedonii.

Z wywieszonym językiem

Mogłem wybrać inną drogę, lecąc bezpośrednio z Berlina
do Skopja, lub wybierając lot Warszawa – Skopje z przesiadką w Belgradzie. Zdecydował jednak czynnik ekonomiczny, a także możliwość zobaczenia na chwilę mitycznej
Grecji, choć nie w jej ateńskiej odsłonie. Wylądowałem
na skąpanym w słońcu międzynarodowym lotnisku
Makedonia w Salonikach. Nazwa wzbudziła moje zdziwienie,
ale potraktowałem tę „okoliczność przyrody” jako turystyczny zabieg. Prawda leży jednak zupełnie gdzie indziej,
ale o tym opowiem nieco później.
Z portu lotniczego, który kipiał ludźmi, językami, rozlicznymi komunikatami informacyjnymi, odebrał mnie Zvonko
do spółki z Davorem. Wjechaliśmy w rozżarzone mury chaosu.

Saloniki okazały się być miastem rozległym, o niewysokiej
i niezbyt harmonijnej zabudowie. Kierowcy pozostawiali
auta na ulicach z włączonymi światłami awaryjnymi i z pełnym spokojem zmierzali załatwiać swoje sprawy. Zdaje się,
że nawet ich nie zamykali. Wysiedliśmy z samochodu, mając
przed sobą perspektywę kilkugodzinnego zwiedzania. Davor
popędził do obowiązków zawodowych, a ja i Zvonko wpuściliśmy się w labirynt ulic w poszukiwaniu turystycznie interesujących miejsc, robiąc sobie przystanki na espresso, zimne piwo
lub miejscowe przysmaki. Słońce było nieubłagane, wściekle
siało upałem. Nic więc dziwnego, że w ciągu sześciu godzin
pobytu w mieście naliczyłem raptem cztery psy, wszystkie
duże, które z wywieszonymi jęzorami czekały na nierychły
koniec dnia. Chętnie poczekałbym z nimi, ale nie mogliśmy
dłużej zostać, gdyż Davor już nadciągał. Zanim opuściliśmy
Saloniki, zajechaliśmy do miejscowego China Town, gdzie
dosiadły się do nas jeszcze dwie dziewczyny. W pięcioro ruszyliśmy ku granicy grecko-macedońskiej pogrążeni w dźwiękach
miejscowych hitów. Nawet nie wiem, kiedy zasnąłem.

Greckie paradoksy

Sen liczyłem w kilometrach. Ile ich było? Dwadzieścia? Może
trzydzieści. Kiedy otworzyłem oczy, ukazała mi się niemal
pusta trasa, dość zaniedbana. Szeroka, co najmniej dwupasmowa, jednak pojazdy pojawiały się na niej incydentalnie.

Kierunek północny wydawał się być dla Greków nieobieralny.
Kiedy 8 września 1991 roku Macedończycy ogłosili niepodległość, bezkrwawo opuszczając rozpadającą się Jugosławię,
rozgorzał spór dotyczący nazwy nowo powstałego kraju.
Macedonia bowiem jest również określeniem historycznej
krainy na terenie Grecji, która zajmuje bardzo istotne miejsce
w historii oraz tożsamości narodowej Greków. Ten konflikt
nie był na rękę nowym władzom w Skopje, stąd przyjęły one
kompromisową propozycję społeczności międzynarodowej
w postaci akronimu FYROM, czyli Former Yugoslav Republic
of Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).
Niniejsze okoliczności poniekąd wyjaśniają kuriozalny pęd
Hellenów do okraszania każdej instytucji i placówki użytku
publicznego w rejonie Salonik (jeśli nie prawie całej północnej Grecji) przymiotnikiem „macedoński”. To raptem jeden
z wielu przejawów zaborczych i upokarzających praktyk,
jakie władze w Atenach stosują wobec północnych sąsiadów.
Wyjeżdżając z Salonik, podróżni nie napotkają żadnego drogowskazu z informacją, że kierują się w stronę Macedonii.
Na tablicach pojawia się jedynie Skopje, ukryta sugestia,
jakoby była to prawowita część Hellady.
Spalone milczącym słońcem połacie nieużytków jednostajnie
prowadziły nas ku granicy. Davor pędził na złamanie karku.
Nie używając kierunkowskazów, niewinnie prześlizgiwał się
z pasa na pas. Ociężałe pojedyncze tiry częstował trąbieniem
klaksonu i soczystym przekleństwem, że oto kolejna zawalidroga postanowiła mu utrudnić życie. W końcu dotarliśmy
do granicy grecko-macedońskiej, gdzie miałem być świadkiem jednego z wielu pogardliwych działań miejscowych
władz. Z mojej strony wystarczył paszport, pozostali pasażerowie poza wspomnianym dokumentem musieli okazać
specjalny druk, na którym celnik przybijał przypisaną do tego
celu pieczątkę. Zvonko wytłumaczył mi później, że Grecy
nie uznają dokumentów, które zawierają jakąkolwiek odmianę słowa „Macedonia”.

Davor na zakręcie

Kontrola nie trwała długo. Po przekroczeniu linii granicznej
zatrzymaliśmy się jeszcze na krótki odpoczynek z obowiązkową
czarną kawą. Wtem dotarło do mnie, z jak innym krajobrazem
będę miał do czynienia, co już zapowiadały nieodległe szczyty
gór i wąskie drogi. Towarzysząca im rzeka Wardar i jej głęboko

osadzone koryto robiły wspaniałe wrażenie, chociaż moją
uwagę najbardziej przyciągnęły wyjątkowo blisko sąsiadujące
z trasą skalne ściany, pokryte gdzieniegdzie specjalnymi siatkami zapobiegającymi osuwaniu się odłamków na szosę. Droga
wiodąca nas do autostrady w większości nie grzeszyła szerokością, żeby nie powiedzieć, że była ciasna. Liczyła po jednym
pasie dla kierunku ruchu, lecz urzekała ostrością zakrętów.
Niesamowite widoki szybko umykały jednak sprzed oczu,
ponieważ Davor nie odpuszczał. Trąbił i mrugał światłami
na maruderów, złorzecząc im pod nosem. Ten gniew nie był
nieuzasadniony, wystarczył bowiem jeden pojazd, który spowalniał jazdę, a tworzył się za nim cały szpaler samochodów
i ciężarówek, które ze względu na licznie występujące serpentyny i ograniczoną z tego względu widoczność bardziej lub
mniej cierpliwie czekały na jakiś prosty i wolny odcinek drogi,
by przeskoczyć guzdrającego się kierowcę. Kiedy wpadliśmy
na autostradę, Davor poczuł wolność, folgując swojej ciężkiej
stopie. Nawet nie próbowałem spoglądać na prędkościomierz,
a z drugiej strony nie mogłem się nadziwić, że nowoczesna
szosa jest praktycznie pusta. Nic dziwnego, że właściciele aut
chętnie testowali tutaj moc ich silników. Ktoś wcześniej uległ
takiej pokusie, a brawura wyniosła go w pobliże drzewnego
zagajnika, gdzie leżący na boku trup pojazdu tkwił już podobno od tygodnia.
Szybka przerwa na papierosa, zmierzch i autostrada wzywają. Okazało się, że za długo nie cieszyliśmy się równą, szeroką trasą. Zjechaliśmy na Prilep, miasto, w którym miałem
spędzić pierwszą część swojej macedońskiej odysei. Znów
ciasno, do tego panosząca się ciemność i światła domostw incydentalnie rozświetlających pojedyncze obiekty w mijanych
przez nas miejscowościach. Zrozumiałem, dlaczego Davor
tak pędził. Przestrzeń dookoła tonęła w głębokim mroku.
Znów utknęliśmy w szpalerze aut na wąskiej drodze, dopiero
po kilkunastu kilometrach pojawił się dodatkowy pas, który
przysługuje jadącym pod górę. Choć jeszcze przed chwilą
szarżowaliśmy na kolejną skalną ścianę, to pierwsze krople
deszczu nakłoniły Davora do złagodzenia rajdowych obyczajów. Nadal dynamicznie, lecz już wolniej zbliżaliśmy się
do Prilepu, który w pewnym momencie zamanifestował
swoją obecność w pobliskiej dolinie siecią rozsianych świateł. Jeszcze trochę, blisko, coraz bliżej. Krętymi uliczkami
docieramy w końcu do miejsca przeznaczenia.
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Między Prilepem a Bitolą

Tej nocy łóżko było mi milsze niż cokolwiek innego. Spałem
jak zabity. Przez najbliższe dni miałem gościć w domu
Zvonka i jego rodziców. Wiedziałem, że będzie mi tu dobrze.
Zanim jednak zacząłem się w pełni rozkoszować urokami
miasta, musieliśmy zgłosić mój pobyt w kraju na policji.
Procedura nie okazała się zbyt skomplikowana, może dlatego, że zajął się nią Zvonko. Ruszyliśmy więc do starej części
Prilepu, gdzie niewielkie sklepy z odzieżą, perfumami, lokalnymi fast foodami przeplatają się obecnością z licznymi
kawiarniami oraz restauracjami będącymi esencją miejskiego
życia towarzyskiego. Nie brakuje tu również targu, na którym w każdą środę i sobotę lokalni wytwórcy sprzedają
miejscowe specjały.
Nie można było rozpocząć dnia inaczej, jak od mocnego
espresso oraz jeszcze mocniejszego kieliszka rakii. Niweczyło
to rozpacz nieba oraz mieszkańców Prilepu, których deszcz
trzymał w domach przez cztery kolejne dni. Jak ogromna
to była dla nich męka, uświadomiłem sobie, kiedy w końcu
zaświeciło słońce, a plac im. Metodija Andonova-Čento nagle
zaludnił się, rozbrzmiewając ludzkim gwarem. Cała tęsknota za kontaktem z drugim człowiekiem i nieprzystosowanie
do nieustannego zalegania w czterech ścianach objawiły się
z całą mocą. Stara czarszija kipiała życiem, sprzedawcy znów
wychodzili przed sklepy, a mieszkańcy i pojedynczy turyści
znów zaczęli oblegać kawiarnie i restauracje.
Centrum miasta nie jest zbyt duże, za to gęsto zabudowane
niskimi obiektami. Na ich tle zdecydowanie wyróżnia się
wieża zegarowa z 1858 roku, która jest symbolem miasta.
O jej niezwykłości świadczy nie tylko sędziwy już wiek,
ale również znaczne odchylenie od pionu, które wynosi
ponad metr. Obok niej wyrastają ruiny starego meczetu
z 1475 roku, spalonego w czasie rozruchów na tle etnicznym
między Macedończykami a Albańczykami. Mimo że do zajścia doszło w 2001 roku, to do dziś pozostałości świątyni
przypominają mieszkańcom o minionych wydarzeniach.
Prilep może pochwalić się również innymi obiektami, jak
choćby cerkwią Zwiastowania, powstałą w 1838 roku, która
kryje w sobie m.in. niesamowity ikonostas. Miejsc publicznych godnych polecenia jest zdecydowanie więcej. Dla mnie
jednak najbardziej urzekającymi znakami rozpoznawczymi
jednego z największych macedońskich miast stały się wszędobylskie stelaże z suszącym się tytoniem; pachnące, gęsto
zwisające na sznurkach papryki; dojrzewające winogrona;
ulice, nad którymi kłębią się grube pęki kabli, chaotycznie
skrzyżowane ponad głowami przechodniów.
Co ciekawe, większość z nich pozostaje zupełnie bezużyteczna, ale cierpliwie przecinają przestrzeń w oczekiwaniu,
aż ktoś je usunie. Mieszkańcy korzystają z nowoczesnych
instalacji, lecz stare usuwają bez pośpiechu, bo… tak – przecież pośpiech nie jest wskazany. To nawet nie przekonanie,
to po prostu styl życia Macedończyków. Jego nieodzowny
element stanowi też ciężka praca w polu, gdyż gospodarka
kraju nadal w znacznej mierze oparta jest na rolnictwie.
Prilep słynie zresztą z wyrobów tytoniowych, które powstają
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z lokalnego surowca, intensywnie kolonizującego pola okalające m.in. drogę do Bitoli, dokąd również ruszyliśmy
w podróż.
Wielka szkoda, że w mieście, gdzie znajduje się m.in. muzeum Mustafy Kemala Atatürka czy jedno z nielicznych
w Macedonii popiersi Josipa Broz Tito, spędziliśmy raptem
kilka godzin. Ten czas jednak odsłonił przede mną kawałek
historii Bitoli, który najmocniej uosabiały stare, popadające
w ruinę, ale piękne domy z przełomu XIX i XX wieku. W pamięci pozostał także żywiołowy deptak, jak również dwa
meczety pełniące rolę ośrodków miejscowej kultury. Jednak
nie w taki sposób, jaki może przychodzić na myśl. Jeden
podlegał wówczas pracom rewitalizacyjnym, a drugi został
przystosowany na potrzeby pubu, będącego miejscem spotkań
mieszkańców i turystów, w którym spotykają się mieszkańcy
i turyści. W rzeczywistości Bitola oferuje znacznie więcej
atrakcji, lecz tym razem musiałem obejść się smakiem. Mój
pobyt w Macedonii osiągnął półmetek, zapowiadając bardzo
wyczekiwany przeze mnie moment.

Wszystkie drogi prowadzą do…

Ochrydy. Obok Skopje najbardziej znanego macedońskiego
ośrodka miejskiego, malowniczo położonego u brzegów
Jeziora Ochrydzkiego. Ma status kurortu znanego na całych
Bałkanach, chociaż przyciąga również coraz więcej turystów
spoza regionu, zarówno z Europy Zachodniej, jak i Bliskiego
Wschodu. To liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców miasto
wraz z okolicznym jeziorem od 1980 roku figuruje na liście
światowego dziedzictwa UNESCO. Mariaż fantastycznej
przyrody, niepowtarzalnego mikroklimatu, piekielnie ciekawej historii oraz miejscowej architektury w zestawieniu
z bardzo zróżnicowanym pod względem wysokości położeniem czynią je absolutnie unikatowym. W sezonie Ochryda
znajduje się w prawdziwym turystycznym oku cyklonu, dlatego najlepiej odwiedzać ją od maja do początku czerwca
lub dopiero we wrześniu, kiedy można cieszyć się jeszcze
urokami odchodzącego lata, ciepłem południowego słońca
i lokalnymi owocami.
Dzięki temu, że Macedonia nie jest dużym krajem, wszędzie
w miarę szybko da się przemieścić autokarem. Do Ochrydy
można dotrzeć także za pośrednictwem samolotu. Lotnisko
im. św. Pawła Apostoła położone jest między wspomnianym
miastem a niezbyt odległą Strugą. Mogliśmy też wybrać
samochód, ale w obliczu ciasnych ulic, gęstej zabudowy,
a także wizji mojej dalszej włóczęgi aż do Skopja pomysł ten
wydawał się zupełnie pozbawiony sensu. Kolej nie dociera
do kurortu, zresztą nie należy do najlepiej rozwiniętych
i najczęściej eksploatowanych środków lokomocji w kraju,
co jednak nie dziwi przy tak zróżnicowanym ukształtowaniu terenu.
Autokar ruszył z Prilepu z pewnym opóźnieniem. Kluczyliśmy
dość wąską drogą do Bitoli, a stamtąd już podążaliśmy
do Ochrydy. To chyba najlepszy sposób, by przyjrzeć się macedońskiej przyrodzie, jej soczystości, porośniętym górskim
zboczom, zagubionym w zielonej toni domom, napierającym

na drogę jabłkowym sadom, zapierającym dech w piersiach
ziejącym otchłaniom dolin i podnoszącym adrenalinę licznym
drogowym serpentynom, po których kierowcy manewrują
z szaloną wręcz pewnością siebie. Jednak ryzyko przestaje
być ważne, gdy można oglądać świat z perspektyw górskich
stromizn i przełęczy.
Dworzec autobusowy w Ochrydzie oddalony jest kilka
kilometrów od miejsca, w którym mieliśmy mieszkać, dlatego wsiedliśmy ze Zvonkiem do taksówki, naprawdę taniej,
nawet jak na polskie warunki. Odcinek do domu państwa
Malezan naznaczony był srogimi podjazdami i zawrotami
głowy. Samochód dzielnie wspiął się do Górnej Bramy, która
zapraszała nas do starej części miasta i jednocześnie naszego
punktu docelowego. Wysiedliśmy niemalże u stóp Twierdzy
cara Samuila. Kiedy wszedłem na ostatnie piętro domu
państwa Malezan i dotarłem na ogromny taras, stanąłem
jak wryty. Przede mną rozciągała się piękna panorama
miasta opartego na skalistym zboczu i stromo opadającego
w stronę Jeziora Ochrydzkiego, niekiedy nazywanego przez
miejscowych „macedońskim morzem”.
To nie jest objaw megalomanii lokalnych mieszkańców,
ale gry światła w zestawieniu z warunkami atmosferycznymi. Chmury, mgła czy deszczowa kurtyna potrafią zamazać horyzont, zlać taflę wody z nieboskłonem w jedną
zasnutą niewidzialnym całunem przestrzeń w taki sposób,
że stwarzają wrażenie bezkresu, tajemniczej dali zapraszającej do innego wymiaru. To jednak złudzenia optyczne,
naraz bowiem potrafi przyjść otrzeźwienie spowodowane
promieniem słonecznym przedzierającym się przez sekwencję pochmurnego nieba, odwołując tym samym misterium chwili i nadając jej inne niezwykłe oblicze. Błękit
wody gości rozliczne taksówki wodne, które oferują m.in.
kurs do Klasztoru św. Nauma (z pozoru niewinna podróż
do niniejszego miejsca zabiera właściwie cały dzień). Choć
w Ochrydzie miałem pozostać tylko na weekend, to spontanicznie zadecydowałem o zmianie planów i zrezygnowałem
z dalszych wojaży do stolicy Macedonii. Postanowiłem delektować się spokojem, widokami i lokalnymi przysmakami.
Intuicja mnie nie zawiodła. Kiedy właśnie zajadałem pyszną
pljeskavicę w restauracji przy Plaży Kaneo, dotąd spokojna
woda nagle uległa wzburzeniu. Nieznacznemu, ale jednak
zauważalnemu. Po powrocie do domu pan Kliment powiedział, że Skopje nawiedziło trzęsienie ziemi.

Koty i inne zabytki

Zvonko wrócił do Prilepu, ja zaś przedłużyłem swój pobyt
o trzy dni. Wcześniej zdążył mi jednak pokazać kawałek
miasta, prowadząc m.in. do malowniczo położnej cerkwi
św. Jovana Kaneo oraz powstałej w XI wieku cerkwi św.
Zofii, gdzie po dziś dzień można podziwiać malowidła
z tamtego okresu. Co prawda ich stan nie jest najlepszy,
ale sama możliwość obcowania z tak wiekowym obiektem
kultury, o tak bogatej historii, przy akompaniamencie wiary
i metafizyki wprawia w osłupienie i nakłania do refleksji.
Prawosławnych świątyń w Ochrydzie jest zresztą znacznie

więcej, żeby wspomnieć chociaż równie niesamowitą cerkiew
św. Pantelejmona i św. Klimenta. Można właściwie odnieść
wrażenie, że miasto jest wyłącznie prawosławne, jednak nic
bardziej mylnego. Nawet z domu przycupniętego pod górującymi nad Ochrydą murami Twierdzy cara Samuila słyszalne
było nawoływanie muezina do modlitwy. Skąd dobiegało?
Może z meczetu Ali Paszy albo z Zeynel Abedin? Pozostało
to dla mnie tajemnicą. Przebywając w Ochrydzie, obowiązkowo trzeba się wybrać na spacer bulwarem Makedonski
Prosvetiteli, którym można dojść do pierwszego z muzułmańskich przybytków. Reprezentacyjna ulica pełna jest sklepów
z biżuterią, zachęcających turystów do kupna ochrydzkich
pereł, stoisk z pamiątkami, kawiarni z doskonałymi wyrobami cukierniczymi oraz restauracji i barów, w których
można zakosztować m.in. miejscowy burek (palce lizać!).
Drugi obowiązek turysty odwiedzającego Ochrydę to wieczorny spacer wzdłuż linii brzegowej miasta w czasie zmierzchu. Miejskie tarasy zapełnione domami mieszkalnymi,
stromymi, wąskimi uliczkami oraz zabytkami rozbłyskują
feerią barw, nadając skalistemu wybrzeżu hipnotycznej siły.
Tego właściwie nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć.
Miasto zaskakuje nieustannie to architekturą, to przyrodą
(w postaci splecionych winorośli z owocami kiwi bądź też
przydomowej plantacji pomidorów), przybrzeżnymi kawiarniami, pod deskami których cicho chlupocze woda
ochrydzkiego jeziora, kotami wspinającymi się po skałach
lub wygrzewającymi się na skrawkach kamienistych plaż.
Z niekłamanym żalem żegnałem Ochrydę. Nastał jednak
dzień nieuchronnego odjazdu do Prilepu, gdzie spędziłem
ostatnią noc w domu Zvonka i jego rodziców, którzy tak
pięknie mnie gościli na początku mojej bałkańskiej przygody.

Macedonia pod znakiem zapytania

Choć do Macedonii zachodni styl życia pomału przenika,
to nadal dość częsty widok stanowią koń ciągnący furmankę,
samotne przyczepy pełne potężnych arbuzów, stare samochody marki zastava i yugo, a także fiaty 126 p. Nieznana jest
przyszłość kraju, który pozostaje jednym z najmniej zamożnych państw byłej Jugosławii, nie wiadomo, czy odzyska turystyczną sławę i moc przyciągania. Wiem jednak, że zasługuje
na wszystko, co najlepsze i mam nadzieję, że spokojnie będzie
rozkwitał, częstując przyjezdnych niezapomnianym urokiem,
gościnnością oraz czarując przepisami miejscowej kuchni.
Wybiła piąta nad ranem. Pora zmierzać do Salonik, skąd
miałem odlecieć samolotem do Warszawy. Davor grzał już
silnik. Pożegnałem się ze Zvonkiem i jego mamą, walizka
zanurkowała w bagażniku samochodu. Kierowca od razu
po wyjeździe z miasta zaczął osiągać zawrotne prędkości,
ale tym razem byłem spokojny. Wiedziałem, że znakomicie
prowadzi i bezpiecznie dowiezie mnie na czas. Nagle dźwięki
lokalnej muzyki etno-rozrywkowej przecięła Margaret swoją
piosenką „Cool me down”. Z chłodnymi głowami i rozespanym słońcem na nieboskłonie gnaliśmy w stronę granicy
z Grecją – ja ze wspomnieniem błękitu Ochrydy, a Davor
z marzeniem o wyjeździe do Kanady.
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ZAPOMNIJ O WARSZAWIE

ZAPOMNIJ O WARSZAWIE, NATYCHMIAST! O WSZYSTKIM, CZEGO WCZEŚNIEJ DOŚWIADCZYŁEŚ,
CO WYCZYTAŁEŚ W PRZEWODNIKACH ALBO NA FORACH, USŁYSZAŁEŚ OD ZNAJOMYCH CZY W DOMU! POZBĄDŹ
SIĘ WSZYSTKICH WSPOMNIEŃ, PRZEKONAŃ, SYMPATII I UPRZEDZEŃ. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MIESZKASZ
W WARSZAWIE OD POKOLEŃ, OD KILKU MIESIĘCY ALBO MOŻE JESTEŚ TYLKO NA CHWILĘ, ZATRAĆ SIĘ W NIEJ
I POCZUJ JAK ZAGUBIONY TURYSTA W NIEZNANYM MIEŚCIE. WTEDY WSZYSTKO ZOBACZYSZ NA NOW0.
TEKST: DR KAMILA TUSZYŃSKA, ZDJĘCIA: MACIEJ DZIEKAN

Kiedy Dan Kieran pisał najważniejszą lekturę wszystkich przeciwników turystyki zorganizowanej, zapewne nie przypuszczał, że jego książka przyczyni się do mody na „wolne
podróżowanie”. Pierwotna pochwała spontaniczności i rezygnacji z planów dla wielu
osób paradoksalnie stała się planowaniem podróżowania bez planów. O ile łatwo jest
wsiąść w samolot, wysiąść w Hanoi i dopiero na miejscu decydować, czy dalszą podróż
w głąb Wietnamu odbyć dziś czy za trzy dni, to trudniej jest być slow turystą w stolicy
kraju europejskiego, szczególnie jeżeli towarzyszy temu presja znalezienia zupełnie
nieturystycznej atrakcji, zakładając, że mamy na to cztery dni. A jeszcze trudniej jest
odkryć coś nieznanego, jeśli już znamy to miasto albo wręcz w nim mieszkamy.

MODNA TURYSTYKA ALTERNATYWNA

Kilka lat temu, jeżeli chciało się poznać miasto z innej strony niż ta opisana w przewodnikach, wystarczyło omijać główne ulice i atrakcje turystyczne, a w zamian zwiedzić
jakąś mniej znaną dzielnicę, niepozorne muzeum czy wypić kawę w lokalu, do którego
trafiło się przez przypadek. Ale to było kilka lat temu. Obecnie alternatywna turystyka
staje się masowa. Zwiedzanie z godnie z listą must-see, czyli według miejsc, które trzeba
zobaczyć („jak to, w Paryżu nie wjechałeś na wieżę Eiffla? ”), jest w złym tonie, ponieważ
oznacza konformizm i podążanie za gustem zbiorowości. Bycie oryginalnym w czasach
mody na alternatywność nie jest proste.
Wszystko, co niszowe, jest obecnie bardzo popularne i nie ma znaczenia, czy jest to indyjski street food, serwowany w jednorazowych naczyniach z bambusa, czy wokalista,
który nigdy nie podpisał kontraktu z żadną wytwórnią, a mimo to co miesiąc wrzuca
na portal muzyczny kilka utworów. Lepiej pochwalić się znajomością repertuaru takiego artysty niż zespołu znanego z pierwszej trójki najczęściej słuchanych przebojów
komercyjnej rozgłośni.
Podobnie jest z alternatywnym zwiedzeniem, które od pewnego czasu jest tak popularne,
że powstają portale poświęcone wyłącznie tej tematyce. Jeśli chodzi o Warszawę, jeszcze
kilka-kilkanaście lat temu, chcąc zwiedzić miejsce z dala od typowo turystycznych szlaków,
wystarczyło pojechać na Pragę. Nie trzeba było poruszać się wzdłuż określonych ulic,
żeby usłyszeć gwarę warszawską, poczuć lokalny koloryt, a nawet zrozumieć historię
całego miasta (te nigdy nieremontowane kamienice ze śladami kul czy podwórkowe
kapliczki z Matką Boską!) i wrócić z zapasem anegdot, które niekiedy, u co wrażliwszych
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słuchaczy, mogły mrozić krew w żyłach. Obecnie Praga stała się tak modna, że trudno
jest komuś, kto chce trafić w miejsce nietypowe, polecić na przykład pyzy na Bazarze
Różyckiego, bo pewno już o nich czytał na którymś alternatywnym fanpejdżu i wie,
co to Różyc. Czy w ogóle można coś jeszcze odkryć w stolicy, mieście opisywanym
w niezliczonych materiałach dla turystów?
Warszawa to metropolia z wieloma licencjonowanymi przewodnikami, drukowanymi
informatorami, darmowymi spacerami organizowanymi przez pasjonatów albo trasami proponowanymi przez instytucje miejskie, takie jak Urząd Dzielnicy Wola, który
w zeszłym roku wydał swój spacerownik. Jednak każda z powyższych możliwości nadal
jest zorganizowanym sposobem zwiedzania, ponieważ trasa jest zawsze narzucona
i przez kogoś wybrana, np. zwiedza się według określonych motywów przewodnich,
takich jak warszawskie mozaiki, czy też warszawski modernizm. Jest więc Warszawa
kulturalna, jest Warszawa europejska, jest Warszawa wege, jest Warszawa rowerowa,
jest Warszawa prorodzinna, jest w końcu Warszawa offowa. Czy da się jeszcze zwiedzić
stolicę alternatywnie? Da się, tylko trzeba zapomnieć o wszystkim na temat Warszawy
i po prostu się w niej… zgubić.

SLOW TURYSTYKA, CZYLI POWŁÓCZ SIĘ!

Alternatywne zwiedzanie jest niekiedy błędnie utożsamiane z alternatywną turystyką
miejską, czyli Urban Exploring. Nie chodzi jednak o eksplorację zamkniętych i ogrodzonych obiektów i balansowanie niekiedy na granicy prawa, tylko o slow turystykę
– zwolnienie i przyjrzenie się miejscom, które często się mija, a rzadko zauważa, dlatego
też miejskie zwiedzenie można sprowadzić do opozycji: bezmyślne przechodzenie
versus uważne spacerowanie. Flâneur, postać z tekstu Charlesa Baudelaire’a, to spacerowicz, ale jednocześnie artysta esteta, dlatego celem jego każdego, pozornie
bezcelowego, spaceru jest kontemplacja miasta poprzez dostrzeganie zazwyczaj
niedostrzeganych szczegółów. Skoro flaner to turysta we własnym mieście, a flanering
to sztuka uważnego spacerowania, to slow turystyka jako niespieszna włóczęga
po mieście jest synonimem pojęcia flâneura, związanego z doświadczaniem świata
poprzez przechadzanie się.
Jeśli jest się na wycieczce w Warszawie, to ostatnio, oprócz tych najsłynniejszych
atrakcji, takich jak np. Starówka czy Łazienki Królewskie albo Muzeum Powstania

Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, inne obowiązkowe punkty,
które trzeba „odhaczyć”, to bulwary i plaże nad Wisłą albo Hala Koszyki. Są to miejsca tak
samo dobrze znane turystom (przynajmniej ze słyszenia), jak i mieszkańcom Warszawy.
Zazwyczaj turyści nie zwracają uwagi na otoczenie mijane po drodze do znanego obiektu,
z kolei mieszkańcy Warszawy rzadko przyglądają się często mijanym miejscom, które
wydają się dobrze znane. Nie ma mowy o uważnym spacerowaniu, skoro zazwyczaj
nawet się nie przechadzamy, tylko idziemy, a często nawet pędzimy do określonego celu.
W takim nieuważnym pędzie nietrudno ominąć nieznany zakątek czy prawdziwy skarb
architektury warszawskiej. Zwłaszcza że coraz częściej wejście do jakiegoś budynku czy
podwórza nie wygląda zachęcająco i nic nie wskazuje na to, że wnętrze kryje atrakcję.

NIEZNANE ZNANE

Można powiedzieć, że w slow turystyce chodzi o to, żeby w pozornie dobrze znanym
miejscu odkryć coś nieznanego, niesamowitego. Analiza etymologiczna przeprowadzana przez Zygmunta Freuda wskazuje, że niesamowitość, czyli das Unheimliche, jest
przeciwieństwem tego, co „domowe” (heimlich), swojskie. Niesamowitość oznacza, że to,
co dotąd było „domowe”, znane, zaczyna jawić się jako nieznane i dziwne, chociaż tak
naprawdę nie jest ani niczym nowym, ani obcym.
Żeby coś znane okazało się nieznane, nie jest potrzebna daleka wyprawa, slow turystyka
to podróżowanie bez podróży. Trzeba wyjść z domu, ale niekoniecznie wybierać się
na drugi koniec świata czy nawet Polski. Większość z nas nie ma szans, żeby poczuć
się jak Hiram Bingham, gdy po raz pierwszy zobaczył osadę w Machu Picchu, albo
Robert Ballard po zlokalizowaniu wraku „Titanica” – slow turysta nie musi od razu
być podróżnikiem, żeby odkryć coś w Warszawie. Nie chodzi o przebyty dystans, lecz
o dystans do otaczającej rzeczywistości, o nastawienie, czyli świadomość, otwartość
i uważność. Trzeba odejść od posiadanej wiedzy, udać, że pierwszy raz się przechodzi
się znaną od lat trasą, zmienić się z tubylców w „tambylców”. Dopiero jak się „zgubisz”,
czyli wyłączysz mentalny GPS, a bezmyślne, mechaniczne przemieszczanie zamienisz
na „podróżowanie” i świadome spacerowanie, zaczniesz być uważny. Wtedy można
spojrzeć na rzeczy tak, jakby się je widziało po raz pierwszy. Uważność to nie tylko
sprowadzenie do bycia tu i teraz, to także – o ile nie przede wszystkim – umiejętność
patrzenia na świat z nieustanną dziecięcą ciekawością.

ALTERNATYWNA TRASA TURYSTYCZNA

Zapomnieć o Warszawie proponuję w Śródmieściu, czyli fragmencie miasta, na temat
którego trudno nie mieć żadnej wiedzy. Mogłoby się wydawać, że jest to rejon będący
zaprzeczeniem idei slow zwiedzania, ale to właśnie w otoczeniu największych atrakcji
turystycznych stolicy, przy najbardziej popularnych ulicach albo miejscach, takich jak
Zamek Królewski czy Pałac Kultury i Nauki, znajdują się obiekty, z istnienia których
mało kto zdaje sobie sprawę! Kto by się spodziewał w środku miasta znaleźć idealnie
zachowane budynki fabryki z czasów zaboru? Lub sejf, który splądrowano w tak filmowy
sposób, że policjanci na szkoleniach przez lata musieli uczyć się o tej kradzieży?
Albo miniaturową kamienicę? To wszystko kryje centrum Warszawy, najbardziej
turystyczny i pozornie najbardziej znany rejon stolicy.
W tym przypadku slow turystyka oznacza nie tyle turystykę alternatywną, co raczej
ukrytą, ponieważ wszystkie opisane poniżej atrakcje kryją się w bramach, podwórkach
czy budynkach. A w wolnym podróżowaniu (nawet po własnym mieście) chodzi
właśnie o to, żeby odkryć ukryte albo dostrzec dotąd niedostrzegane.

Dr Kamila Tuszyńska – doktor nauk humanistycznych, narratolog, medioznawca,
teoretyk komiksu. Wykładowczyni, prelegentka i publicystka. (www.kamilatuszynska.com)
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NAJWĘŻSZA KAMIENICA W WARSZAWIE | UL. KANONIA 20/22

Większość osób zapytana o najwęższy budynek w Warszawie wymieni Dom Kereta, mieszczącą się na terenie dawnego getta, zbudowaną w 2012 roku, plombę o szerokości
od 92 do 152 cm i powierzchni 14 m². Pod względem formalnym nie jest to budynek mieszkalny, lecz instalacja artystyczna Jakuba Szczęsnego i grupy projektowej Centrala,
zaprojektowana jako pracownia izraelskiego pisarza Etgara Kereta i miejsce wydarzeń kulturalnych. Najwęższym w Warszawie prawdziwym obiektem mieszkalnym – i jednym
z najwęższych w Europie – jest kamienica na Starówce, mieszcząca się przy ul. Kanoniej 20/22.
Budynek jest XVIII-wieczną plombą, wstawioną między narożne fasady istniejących kamienic. Jego konstrukcja wynikała z chęci uniknięcia przez właściciela wysokich podatków
od nieruchomości, ponieważ ówczesny system wyliczał wysokość opłaty na podstawie fasady frontowej: jej szerokości i liczby okien. Od strony ulicy Kanoniej szerokość domu,
przy jednym oknie, nie przekracza nawet dwóch metrów, co powodowało, że była to wówczas najniżej opodatkowana nieruchomość w mieście. Wystarczy jednak obejść budynek,
a okazuje się, że od strony Wisły kamienica jest znaczenie szersza i ma już… trzy okna!
Budynek został zniszczony podczas II wojny światowej (jak cała Starówka, przetrwała tylko jedna kamienica przy Długiej 6), ale odbudowano go w 1959 roku.

KAMIENICA | UL. MARSZAŁKOWSKA 62

Marszałkowska jest ulicą, po której najdobitniej widać, jak bardzo w trakcie wojny zrównano z ziemią miasto nazywane „Paryżem Północy”. Zniszczono prawie wszystkie budynki
stojące wzdłuż Marszałkowskiej w Śródmieściu Północnym, a i w Południowym zostało ich niewiele więcej. Jedna z takich kamienic jest kwintesencją historii architektury Warszawy
XX wieku, kiedy to jeszcze przed wojną XIX-wieczne budynki podwyższano, by po wojnie je… obniżać.
Mieszczącą się przy Marszałkowskiej 62 czteropiętrową kamienicę z oficynami wybudowano w latach 1895–1897, w 1912 roku podwyższono ją o dwa piętra, a w 1946 roku, w ramach
wyrównywania wysokości pierzei między ul. Piękną i Wilczą, o jedno piętro obniżono. Chociaż elewację pozbawiono dekoracji i skuto balkony, a częściowo oryginalny wystrój
okien zachował się tylko do trzeciego piętra, nie naruszono wejścia do kamienicy, a kryje ono prawdziwą atrakcję: niedawno odrestaurowany, jeden z najpiękniejszych przejazdów
bramnych w Warszawie! Po obu stronach zdobią go rzędy jońskich herm, czyli stojące na słupkach popiersia albo rzeźby głów kobiet podtrzymujących strop.
To nie koniec. Prawdziwy skarb przez wiele dekad był ukryty… w ścianie. W trakcie niedawno przeprowadzonego remontu, podczas skuwania tynków wyłoniły się niezniszczone
przedwojenne skrzynki na listy.

SZPITAL ŚW. DUCHA | UL. ELEKTORALNA 12

Między nowoczesnymi budynkami rzadko kto spodziewa się neorenesansowego pałacu z szerokim podjazdem. Ten pałac to dawny szpital. Św. Ducha.
Historia z nim związana sięga 1442 roku, kiedy księżna Anna Holszańska przy kościele św. Marcina na ulicy Piwnej założyła szpital św. Ducha – przytułek dla najuboższych. Znacznie
później przeniesiono go na Elektoralną 12, do powstałego w latach 1859–1861 gmachu projektu Józefa Orłowskiego. Był to pierwszy szpital warszawski z wolnostojącymi pięcioma
pawilonami; to w nim znajdowała się pierwsza w Warszawie przychodnia przeciwgruźlicza.
Szpital funkcjonował do 25 września 1939 r., kiedy został zbombardowany, a pod gruzami zginęli wszyscy pacjenci i personel. Placówkę przeniesiono na ul. Dworską (obecnie
Kasprzaka). Natomiast gmach główny i część pawilonów budynku przy Elektoralnej odbudowano w 1953 roku, stąd obecność we wnętrzach socrealistycznych malunków z chłopami
na tle traktorów. Obecnie znajduje się tu Mazowiecki Instytut Kultury i Zespół Szkół Specjalnych.

DOM BANKOWY WILHELMA LANDAUA | UL. SENATORSKA 38 (KIEDYŚ 42)

DOM BANKOWY WILHELMA LANDAUA

Niekiedy atrakcja ukryta jest w budynku takim jak Dom Bankowy Wilhelma Landaua, wzniesionym w latach 1904‒1906 według projektu Stanisława Grochowicza i Gustawa LandauaGutentegera. Jest to jeden z najlepiej zachowanych obiektów secesyjnych w Warszawie. Świadczą o tym m.in. okratowania, wykrój okien, elewacja i wnętrza: meble, poręcze czy
drzwi wejściowe – wszystko zdobione motywem kwiatowym. Jednak najbardziej łakomym kąskiem dla poszukiwaczy nieodkrytego powinien być sejf z 1906 roku. To on był obiektem
największego włamania do banku w przedwojennej Warszawie!
Dom Bankowy Wilhelma Landaua funkcjonował do 1925 r., następnie budynek stał się własnością Polskiego Banku Przemysłowego, a podczas wojny działał tu Szpital Kawalerów
Maltańskich. Obecnie w odrestaurowanym gmachu mieści się Park Miniatur Województwa Mazowieckiego, jedno z ciekawszych, ale i mniej znanych muzeów w Warszawie,
w którym m.in. można odbyć wirtualną podróż dorożką po przedwojennej stolicy.

UL. SENATORSKA 38 (KIEDYŚ 42)
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PASAŻ „ITALIA” | UL. NOWY ŚWIAT 23/25

Tuż przy głównym szlaku turystycznym, nieopodal Traktu Królewskiego, na tyłach sąsiadujących ze sobą kamienic przy ul. Nowy Świat 23 i 25, znajduje się długi, kilkupiętrowy
budynek oznaczony tym samym adresem – Pasaż „Italia”. W 1928 roku Alfredo Frassati, który został właścicielem obu kamienic, zbudował dla swojej córki Luciany Frassati-Gawrońskiej
olbrzymi budynek, w którym urządził składającą się z kilku sal kawiarnię „Italia”. Każde z pomieszczeń urządzone było w innym stylu, np. mauretańskim czy gotyckim, a w podziemiach
mieścił się dansing Bodega. O ich istnieniu informowały przechodniów na Nowym Świecie dwa duże neony umieszczone na kamienicy nr 25.
Wzdłuż kawiarni biegł częściowo przykryty przeszklonym dachem korytarz, który wychodził na podwórko kamienicy przy Chmielnej 7. W Pasażu „Italia” oprócz sklepów znajdowało
się jeszcze niewielkie kino Studio. W porównaniu do pełnych złota, kryształu i marmuru pasaży w innych miastach europejskich wystrój „Italii” był bardzo siermiężny. Warszawiacy
nie przywykli do tego typu obiektów, woleli magazyny, czyli wielopiętrowe domy towarowe, takie jak Braci Jabłkowskich czy Bogusława Hersego. Skromny Pasaż „Italia” od początku,
mimo ambicji właścicielki, przyciągał niezbyt wymagających klientów, głównie niezamożnych kupców i rzemieślników. Kawiarnia „Italia” została zamknięta w 1935 roku, następnie
mieścił się w niej jeszcze lokal Caffé Milano, a potem Swann.
Obecnie całość jest bardzo zdewastowana, mimo że w Pasażu „Italia”, mieści się Punkt Informacji dla Emigrantów oraz In Side Pub. W środku trudno dopatrzeć się dawnej galerii
handlowej. Jednak wystarczy spojrzeć w górę, żeby odkryć prawdziwą perełkę – sufit pełen przedwojennych ośmiobocznych, przeszklonych kopuł, które działają jak filtr i wpuszczają
do środka ciepłe światło.

KAMIENICA ABRAMA SZAJNBERGA | UL. HOŻA 70

Wiele niespodziewanych atrakcji ukrywa się na warszawskich podwórkach. Zbudowana w 1896 roku kamienica Abrama Szajnberga od frontu nie wyróżnia się spośród rzędu sąsiednich
budynków. Dopiero za jej bramą oczom ukazuje coś, czego nie znajdzie się na innych dziedzińcach: niewielka, piętrowa kamienica, która wydaje się doklejona do górujących nad nią
oficyn, stąd – ze względu na proporcje – nazywa się ją „domkiem dla lalek” albo „domkiem lalek”. Budyneczek wzniesiono w 1910 roku z przeznaczeniem na dekatyzownię i farbiarnię
chemiczną Hipolita Majewskiego, do którego należała największa przed pierwszą wojną światową fabryka perfum i mydeł, czyli Warszawskie Laboratorium Chemiczne. Farbiarnia
działała aż do 1937 r., ale w latach 20. XX wieku obudowano ją wysokimi kamienicami czynszowymi, tworzącymi podwórko studnię. Wówczas do tylnej ściany jednej z oficyn trzeba
było dobudować komin na tyle wysoki, że wystawałby ponad budynki wzniesione od ulicy Wspólnej. W efekcie ciągnął się on przez kilka pięter i mimo upływu dekad nadal wyraźnie
odznacza się od ceglanej ściany. Budynek zachował się w dobrym stanie, cały jest z czerwonej cegły, natomiast na jego prawym, bielonym rogu znajduje się obraz Matki Boskiej,
charakterystyczna dla warszawskich podwórek pozostałość po II wojnie światowej.

KAMIENICA WITTÓW | UL. EMILII PLATER 9/11

Ulica Emilii Plater jest jedną z niewielu w Śródmieściu, na której można poczuć klimat przedwojennej Warszawy. Na tyłach jednej z kamienic znajdują się budynki fabryki Witta,
która przetrwała 120 lat. Jest to prawdziwy unikat w całym mieście! Na ścianie szczytowej budynku jest odrestaurowana dwujęzyczna reklama z czasów zaborów (w języku polskim
i cyrylicą): „Zakład aparatów miedzianych. Odlewnia. Adolf Witt i syn”, a w budynku fabrycznym zachował się komin z inicjałem Witta.
Adolf Witt w 1820 roku otworzył przy ul. Elektoralnej zakład produkujący przyrządy laboratoryjne i szpitalne, kotły parowe, armaturę łazienkową i naczynia kuchenne. Obiekt wkrótce
trzeba było rozbudować. W latach 1887–1893 Wittowie kupili więc działkę przy ul. Leopoldyny (dziś Emilii Plater), postawili kamienicę oraz nowe budynki fabryczne. Produkty odlewni
„Adolf Witt i Syn” były znane i wielokrotnie nagradzane nie tylko w Imperium Rosyjskim, ale i w całej Europie. To tutaj w międzywojniu odlano urny, które stoją przy Grobie Nieznanego
Żołnierza. Od czasów II wojny światowej w kamienicy Witta nakręcono ponad 50 filmów krajowych i zagranicznych, w tym „Pianistę” Romana Polańskiego. Obecnie znajduje się
tu hostel, a w nienaruszonych prawie budynkach fabrycznych od dekady mieści się restauracja indyjska Mandala, a ostatnio także zakład fryzjerski.

SZPITAL DZIECIĘCY BERSOHNÓW I BAUMANÓW | UL. ŚLISKA 51/SIENNA 60

Pomiędzy równoległymi ulicami Śliską i Sienną znajdują się dwa opuszczone budynki dawnego Szpitala Dziecięcego funkcjonującego w latach 1878–1942. Powstał on dzięki
staraniom dwóch rodzin, Majera i Chai Bersohnów oraz ich córki Pauliny z mężem Salomonem Baumanem, które zakupiły teren i sfinansowały budowę obiektu. To tu w latach
1906–1912 pracował Janusz Korczak. W międzywojniu był to najnowocześniejszy szpital dziecięcy w Polsce.
Po likwidacji małego getta 10 sierpnia 1942 r. szpital został przeniesiony na Umschlagplatz. Mimo to budynek przy Siennej/Śliskiej nadal pełnił funkcje szpitalne. Do powstania
warszawskiego działała tu Klinika Dziecięca, a w jego trakcie była to jedyna profesjonalna placówka medyczna w centrum Warszawy. Po wojnie w budynku mieścił się Wojewódzki
Zakaźny Szpital Dziecięcy im. Dzieci Warszawy, a od 2015 roku cały kompleks jest wystawiony na sprzedaż. Wewnątrz obiektu znajdują się fragmenty przedwojennego wyposażenia, m.in.
piękna, drewniana zabudowa ścian w aptece, oryginalna posadzka czy poręcze schodów.

SZPITAL DZIECIĘCY BERSOHNÓW I BAUMANÓW
UL. ŚLISKA 51/SIENNA 60
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NAJWĘŻSZA KAMIENICA W WARSZAWIE
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Slow Road,

czyli droga wolna
www.slowroad.pl

Jak wiecie z poprzednich numerów {slow}, grupa pasjonatów slow drivingu uruchomiła
przedsięwzięcie w całości poświęcone podróżowaniu mniej uczęszczanymi
drogami do miejsc i zjawisk wpisujących się w filozofię slow life.
Wspólnymi siłami tworzymy mapę Slow Road, na której odnajdziecie niebanalne
trasy widokowe, niesamowite zakątki i przestrzenie pozwalające oderwać się
od pośpiesznej rzeczywistości. Miejsca te podzieliliśmy na trzy kategorie –
noclegi, kulinaria i spędzanie czasu wolnego. Wspieramy ambitne inicjatywy
tworzone przez entuzjastów, ponieważ wiemy, że ich sukces, zwłaszcza poza
sezonem turystycznym, uzależniony jest od frekwencji odwiedzających.
Popieramy styl życia polegający na zamianie miejskiego zgiełku na np.
spokojny weekend daleko od szosy czy dużych skupisk ludzkich.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego poszukiwania wartościowych miejsc,
łączenia zacisznych wysp i oaz spokoju w ogólnopolski archipelag Slow Road.

BIAŁYSTOK

OPOLE
OLSZTYN

142

PRZECHOWALNIA MARZEŃ

Magazyn {slow} współpracuje ze Slow Road, w celu zgromadzenia
najwspanialszych miejsc wypoczynkowych w Polsce.
www.czasospowalniacze.pl
www.slowroad.pl
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Mazury
woj. warmińsko-mazurskie
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Opolszczyzna
woj. opolskie

Otulina Puszczy Białowieskiej
woj. podlaskie

NA SKRAJU CZASU

ZAKĄTEK CZYŻYKI
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W gospodarstwie agroturystycznym „Na Skraju Czasu” można zarazić się
szczęściem od szczęśliwych właścicieli. Przypadłość godna rozważenia, szczególnie
jeśli weźmie się pod uwagę piękną lokalizację i nieustanny kontakt z naturą.
Bliskość przyrody oraz jej wpływ na jakość wypoczynku są nieuniknione. Wszak
blisko stąd do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w dolinie Warty, gdzie
można wypożyczyć kajaki, a także do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza
Warty i Widawki, jak również Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Goście znajdą tu świetne trasy do narciarstwa biegowego, mnóstwo leśnych dróg
i ścieżek rowerowych do wielogodzinnych rajdów, a na miejscu mogą urządzić
rozgrywki w badmintona. Dom dysponuje ośmioma miejscami noclegowymi
i pozostaje otwarty na zwierzęta, jednak ich obecność trzeba wcześniej uzgodnić.
Tutaj odnajdziecie uciekający czas. Warto więc przyjechać, by uchwycić jego nić
oraz poczuć wszechogarniający spokój, którego znajdziecie tutaj pod dostatkiem.

Na Skraju Czasu
Zdjęcia: Grzegorz Krawczyk

Kontakt i lokalizacja

Anna Jasińska i Grzegorz Krawczyk: +48 506 421 649 lub +48 660 450 353
Strona: www.naskrajuczasu.eu/wpccategories/agroturystyka
Lokalizacja: Opolszczyzna, woj. opolskie
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Przechowalnia Marzeń
Zdjęcia: Kamila Piech (1) & Adam Janoszek (2) & Karolina Puzio (3)

Wbrew nazwie Przechowalnia Marzeń nie jest wielką drewnianą skrzynią, lecz wyjątkowym domem
z sadem jabłoniowym osadzonym pośród mazurskich jezior. Goście zastaną tu cztery kapitalnie urządzone
pokoje, z których każdy odzwierciedla inną część osobowości właścicieli i zdradza ich mocną fascynację
designem. Śniadania serwowane są w przydomowym bistro, gdzie posiłek przyrządzany jest na bazie
lokalnych produktów. W ciągu dnia to także wspaniałe miejsce na chwilę wytchnienia z książką oraz
kubkiem parującej kawy. Wieczory upływają zaś pod znakiem gier planszowych i karcianych pojedynków.
Właściciele Przechowalni Marzeń są amatorami sztuki, również tej użytkowej, dlatego można
tu spotkać wiele ciekawych przedmiotów ich autorstwa. Całość dopełnia piękny i przyjazny
ogród, który powoduje, że goście chętnie oddają się snuciu marzeń i planów, beztrosko patrzą
w niebo i chłoną spokój. Jeśli pragniecie odzyskać siebie, uspokoić skołataną duszę i na powrót
uwierzyć w spełnienie tego, co z pozoru nieosiągalne, bądźcie pewni, że to miejsce dla Was.

Kontakt i lokalizacja

Karolina i Marek oraz Czarny Maniutek: +48 608 865 459 lub +48 691 894 747
Strona: www.przechowalniamarzen.com
Lokalizacja: Mazury, woj. warmińsko-mazurskie
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Zakątek Czyżyki
Zdjęcia: Arkadiusz Krassowski (krassowskiphoto.com)

Niepodważalnym atutem Zakątka Czyżyki jest umiejscowienie w otulinie Puszczy Białowieskiej.
Odwiedzający mogą podyskutować z żubrami o tym, co w trawie piszczy, posłuchać śpiewu ptaków
niesionego leśnym echem, udać się na relaksujący spacer czy wreszcie zażyć ciszy, o której tak wielu
z nas marzy. To niezwykłe miejsce tworzą dwie drewniane chaty chłopskie z 1962 roku oraz budynki
gospodarcze zamieszkałe niegdyś przez zwierzęta. W Zakątku Czyżyki łącznie może spać siedem osób.
W izbie większego z domów znajduje się tradycyjny piec kaflowy, który nie tylko dba o ciepło wewnątrz,
ale nadaje też całości szczególny nastrój. Gospodarstwo posiada w pełni wyposażoną kuchnię,
a na tradycjonalistów czeka nie lada gratka w postaci pieca chlebowego wraz z zapieckiem. Zakątek
dostosowany jest także do potrzeb najmłodszych. Wielbiciele aktywnego spędzania czasu mają
do dyspozycji rowery, boisko do siatkówki i badmintona oraz kije do Nordic Walking. Goście mogą
również skorzystać z przygotowanych leżaków i hamaków. Miejsce jest przyjazne czworonogom.
Weźcie je więc ze sobą i cieszcie się zaletami miejscowej przyrody. To jak, przyjeżdżacie?

Kontakt i lokalizacja

Gospodarze: +48 602 666 329
Strona: www.zakatekczyzyki.pl
Lokalizacja: otulina Puszczy Białowieskiej, woj. podlaskie
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Tak, to już dziesiąty numer {slow}!

Przygoda z magazynem rozpoczęła się parę lat temu, wciąż
trwa i końca nie widać. W tym czasie nawiązaliśmy współpracę z setkami autorów, grafików, fotografików i ilustratorów.
Zgromadziliśmy dziesiątki tysięcy fanów na naszym fanpage’u.
nabraliśmy ochoty na więcej. Dużo więcej: album The Best
Polish Illustrators – nasza idée ﬁxe – już niedługo pojawi
się znów w kolejnych odsłonach. W ilu łącznie? Oczywiście:
w dziesięciu.
Dziesiąty numer to również okazja do małego bilansu. Wnioski?
Znalezienie niszy dla magazynu ludzi świadomych nie jest
tak proste, jak wydawać by się mogło. A jednak – miłośników
{slow} nie ubywa. Podobnie przybywa pasjonatów polskich
lustratorów prezentowanych w TBPI, co cieszy tak samo
mocno. Nieustannie dajecie nam motywację do dalszych
działań – dziękujemy!
Dziś w Wasze ręce trafia limonkowy {slow}, z ogrodami w roli
eitmotivu. Za oknem już jesień, a jesienią w ogrodach jest
szczególnie. Można zebrać owoc wcześniejszej pracy, można
też zacząć przygotowania do zimy. Mamy nadzieję, że tym
sposobem, zmęczeni mijającym czasem, zwolnicie, zaczerpniecie trochę świeżego powietrza i odpoczniecie z dobrą
lekturą w ręku. A je s t co czytać. Choćby ob s zerny cykl
Grzegorza J. Budnika poświęcony historii ogrodów w Europie
na świecie. Wpadnijcie z wizytą do Central Parku w tekście
Adama Karasiewicza, odczytajcie na nowo „Ogród rozkoszy
ziems kich” Hieronima Bo s cha z Magdaleną Ujmą, podpatrujcie wraz z Adamem Zemełką przesiadującego w swoim gaju
Epikura. W dziale Appétit królować zaś będą drzewa owocowe
cydr. Będziecie też mieć okazję przyjrzeć się życiu Fridy Khalo,
obyczajom polskich działkowców czy sztuce tatuażu. I wiele,
wiele więcej. Bierzcie do woli. W tym ogrodzie nie ma zakazanych owoców.
Przez kilka poprzednich lat miałem okazję ucze s tniczyć
w tworzeniu tego wyjątkowego magazynu. Limonkowe {slow}
zamyka pewien rozdział i otwiera nowy. Jaki? To się okaże.
Jestem pewien, że pomożecie go nam napisać. Tak jak czyniiście to do tej pory.

:-)
Dziękujemy, że czytasz {slow}
Wspólnie z Tobą i innymi czytelnikami
wydaliśmy cztery kolejne numery magazynu.

Dziękujemy!

Zapraszam do lektury.

Tomasz Kozłowski

Redaktor Naczelny

Szkoda czasu na pośpiech.

www.tbpi.pl
Zamów trzy pierwsze tomy!
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