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W STRONĘ ROŚLINNYCH HISTORII KULTURY.
KILKA UWAG WSTĘPNYCH

Kiedy w 1994 roku Kristen Hastrup nawoływała, żeby humanistyka na nowo
zajęła się badaniem natury – „odzyskując ten obszar wiedzy, który w służbie re-
wolucji naukowej stał się monopolem nauk przyrodniczych”  – badaczka miała1

na celu ujawnienie kulturowego charakteru historii naturalnej jako dyskursywnej
konstrukcji złożonej z historycznie zmiennych i społecznie uwarunkowanych
metafor, form narracji i modeli teoretycznych. Dziś humanistki i humaniści postu-
lują także przeformułowanie ich własnej dziedziny wiedzy z wykorzystaniem od-
kryć współczesnej biologii, które, jak podkreśla Andreas Hejnol, „wymuszają na nas
opowiadanie zupełnie innych historii, przy użyciu skrajnie odmiennych metafor
– takich, które kwestionują przyjęte od lat hierarchie [...], prowadząc do rekonfi-
guracji naszej własnej pozycji w świecie żywych istot, zarówno tym przeszłym,
jak i tym współczesnym” . Ewa Domańska proponuje nazywać taką humanistykę2

„humanistyką ekologiczną”, ponieważ ta czyni obiektem swoich badań świat poj-
mowany jako relacyjne środowisko, oparte na „wzajemnych związkach, współ-
zależności i współbycia [...] bytów i istot ludzkich i nie-ludzkich”, które badaczki
i badacze współtworzą i przetwarzają w toku rozmaitych praktyk naukowych .3

Niniejszy numer „Przeglądu Humanistycznego”, poświęcony roślinnym histo-
riom kultury polskiej, jest próbą uprawiania tego rodzaju humanistyki. Zamiast
definiować z góry, na czym takie historie kultury miałyby polegać, zaprosiliśmy do
udziału w numerze autorki i autorów korzystających z różnych metodologii, aby
na własną rękę spróbowali odnaleźć w swoich dziedzinach ślady, obrazy i metafo-
ry, które z jednej strony udowadniałyby kluczową rolę przyrody w wytwarzaniu,
podtrzymywaniu i przetwarzaniu światów kulturowych, a z drugiej ilustrowałyby
rozmaite sposoby, w jakie współczesna humanistyka może opisywać skomplikowa-
ne, czasoprzestrzenne, materialne, symboliczne i społeczne relacje nawiązywane
przez rośliny i ludzi w obrębie wspólnych i historycznie zmiennych środowisk .4
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María Puig de la Bellacasa, Matters of Care. Speculative Ethics in More Than Human Worlds,5

Minneapolis–London: University of Minnesota Press 2017, s. 28.
Donna J. Haraway, Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Durham–London:6

Duke University Press 2016, s. 28–29.
Andrzej Mencwel, Przedsłowie: wyobraźnia antropologiczna, w: idem, Wyobraźnia antropo-7

logiczna. Próby i studia, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2006, s. 17.

Autorki i autorzy zebranych w tym numerze tekstów odpowiadają na te py-
tania na najróżniejsze sposoby, co uświadamia nam inherentnie transdyscypli-
narny charakter badań nad roślinnymi historiami polskiej kultury, a co za tym
idzie, konieczność podejmowania bliskiej współpracy pomiędzy przedstawicielkami
i przedstawicielami różnych dyscyplin: etnografii, antropologii, filozofii i litera-
turoznawstwa, historii gospodarczej i historii sztuki, a także innymi badaczkami
i badaczami, którzy parając się różnorodnymi gałęziami humanistyki, mogą zapo-
minać, że metafora ich dyscypliny jako drzewa powinna inspirować do współpra-
cy w ramach jednego systemu, którego różne moduły wspierają wspólny rozrost
i przetrwanie nie tylko całego organizmu, ale i całego ekosystemu współtworzą-
cego to drzewo i przez nie współtworzonego.

Istotne dla nas było więc nie tylko to, co badaczki i badacze odkryją na temat
roślinnych historii kultury, ale i to, jak zdecydują się o swoich odkryciach napisać.
Wreszcie, jak podkreślają chociażby Donna Haraway i María Puig de la Bellacasa,
nasze zapośredniczone przez język praktyki wytwarzania wiedzy – „myślenie,
prowadzenie kwerend, opowiadanie historii, formułowanie określeń, sprawozda-
wanie” – mają dziś jeszcze większy niż kiedyś wpływ na „materializowanie się
świata”  i na nasze relacje z innymi gatunkami . Podtrzymywanie klasycznej wizji5 6

kultury jako „porządku ludzkiego wzniesionego ponad żywiołem przyrody”  jest7

dziś nie tylko niezgodne z praktykami społecznymi, ale i niebezpieczne.
Z jednej strony, proponujemy przepisać „zwrot ku roślinom”, jaki można dziś

zaobserwować na gruncie nauk humanistycznych i społecznych, z perspektywy
polskiej historii kultury, badając przy tym, na ile kontekst lokalny umożliwia zwe-
ryfikowanie i zmodyfikowanie uniwersalnych założeń wypracowanych w tym nur-
cie. Z drugiej strony, stawiamy pytanie o to, czy roślinna historia kultury pozwala
ją samą zobaczyć z nowej perspektywy. Miejsce, jakie przypisywano w niej
roślinom, i praktyki, którym je poddawano, potraktować chcemy jako soczewkę
pozwalającą dostrzec szersze przemiany i procesy. Pytamy więc o to, czy rośliny
– niezauważalni, pozbawieni podmiotowości aktorzy społeczni – pozwalają odsło-
nić nieznane lub nieuświadamiane dotąd aspekty tej historii? Czy stosunek do nich
może stanowić wziernik w procesy historyczne, a także pomagać je reinterpretować?

Aby odpowiedzieć na te pytania, proponujemy nie tyle przepisanie wybranych
momentów historii kultury polskiej z perspektywy roślin, ile przyjrzenie się ludz-
kim praktykom skupionym na roślinach, podkreślając ich niezbywalnie relacyjny
sposób istnienia w rzeczywistości kulturowej. Interesuje nas więc ich rola oraz
wyobrażenie o niej w procesie wytwarzania krajobrazów kulturowych, zaprzęga-
nie w procesy modernizacyjne i tożsamościowe, ale i ideologiczno-polityczne, jak
w przypadku powojennych sposobów zagospodarowywania Mazur na realnej i wy-
obrażonej mapie, o których pisze Agnieszka Karpowicz w tekście Zielona pla-
ma Polski. Pytamy o ich miejsce w utopiach społecznych i projektach przyszłości,
na przykład w tekście Weroniki Parfianowicz, rekonstruującej rolę, jaką przypisy-
wano roślinom doniczkowym w przedwojennym projekcie Warszawskiej Spółdzielni
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nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.
Tim Ingold, Czasowość krajobrazu, w: Krajobraz. Antologia tekstów, red. Beata Frydryczak,9

Dorota Angutek, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2014, s. 142–147.
Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in10

Capitalist Ruins, Princeton: Princeton University Press 2015, s. 20–23.
Heather Swanson, Anna Lowenhaupt Tsing et al., Introduction. Bodies Tumbled into Bodies,11

w: Arts of Living; Mary Louise Pratt, Coda. Concept and Chronotope, w: Arts of Living, s. M7.

Mieszkaniowej. Śledzimy egzotyzacje, których medium są rośliny odpowiadające
na różne modalności skontekstualizowanej historycznie potrzeby „autentyczności”
i „naturalności”, również współczesne, o których opowiada tekst Błażeja Popław-
skiego, Kakaowce nad Wisłą? Przyczynek do analizy percepcji roślin egzotycznych
w Polsce.

Termin „historia kultury” obejmuje szerokie spektrum tematów i stanowisk
metodologicznych. Jak pokazuje w swojej błyskotliwej monografii Peter Burke ,8

pomimo niewątpliwej popularności tej perspektywy badawczej, nazywanej przez
niego historią kulturową, nie sposób sformułować jej definicji inaczej niż na
wysokim poziomie ogólności. W pewnym sensie o tym, czym jest historia kultury,
świadczy jej usytuowanie w strukturach akademickich – za historyków kultury
uważają się nie tylko niektórzy historycy, ale też antropologowie i socjologowie.
Najkrócej rzecz ujmując, można by powiedzieć, że historia kultury jest dziedziną
humanistyki znajdującą się na przecięciu historiografii, socjologii, filozofii i antro-
pologii kultury. Przywoływani przez Burke’a uczeni, którzy mieli największy wpływ
na uformowanie się tej perspektywy: Michaił Bachtin, Norbert Elias, Michel
Foucault i Pierre Bourdieu, każdy na swój sposób, budowali bardzo ambitne i – jak
pokazał czas – niezwykle inspirujące syntezy ponad granicami tradycyjnie pojętych
dyscyplin akademickich. W nawiązaniu do ujęć proponowanych przez tych bada-
czy opowiedzieć więc chcemy nie tyle jedną historię, ile wiele różnych historii, dla
których punktem wyjścia byłyby praktyki kulturowe, badane i rekonstruowane na
podstawie źródeł o różnym statusie: czasopism, materiałów prasowych, projektów
artystycznych, forów internetowych, przewodników turystycznych i innych. Aby
odnaleźć roślinne historie kultury polskiej, musimy przyjąć za Timem Ingoldem
i Michaelem Marderem, że czasoprzestrzenna biografia roślin pozostaje zawsze
w ścisłej, wzajemnej relacji z innymi – zarówno materialnymi, jak i społecznymi
– siłami, istotami i instytucjami, współtworzącymi ich środowiska życia , zada-9

niem zaś badaczek i badaczy jest zrozumienie i opisanie tych konkretnych, lokal-
nych, tymczasowych, labilnych i historycznie zmiennych relacji, które w swojej
różnorodności warunkują ekologiczną historię regionu . Pisanie roślinnych histo-10

rii kultury polskiej, podobnie jak przepisywanie naturalno-kulturowej historii innych
obszarów, oznacza zawsze, na co wskazują autorki i autorzy recenzowanej w tym
tomie książki Arts of Living on a Damaged Planet, przyjęcie założenia o istnieniu
wielu nowoczesności i wielu kulturowych projektów modernizacyjnych .11

Czym zatem miałaby być roślinna historia kultury? Zacznijmy od tego, że dzie-
je kultury i „kultury”, a więc całokształtu zjawisk i procesów określanych słowem
„kultura”, jak też samego tego słowa są wręcz organicznie zrośnięte z roślinami.
Ludzie zawsze, choć wielorako, żyli w – dostrzeganej lub nieuświadamianej – za-
leżności od roślin i produktów roślinnego pochodzenia: pożywienia, budulca, su-
rowców itd. Łaciński rzeczownik cultura pochodzący od czasownika coleo, colere
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przeł. Nancy L. Westrate, Chapel Hill–London: The University of North Carolina Press 2003.
Zob. Błażej Popławski, Katarzyna Szeniawska, Gorzka czekolada. Społeczne aspekty uprawy14
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pierwotnie oznaczał uprawę roli, dopiero Cyceronowi zawdzięczamy jego abstrak-
cyjne zastosowanie. U podstaw refleksji nad tym, co dziś nazywamy kulturą, leży
pragmatyczna relacja człowieka z roślinami, relacja o tyle podstawowa, że sta-
nowiąca grunt, biologiczną i gospodarczą bazę tworzących się na niej form życia
i ekspresji, z czego zdaje sprawę Piotr Koryś, przedstawiając przemiany roślinnego
krajobrazu polskiej wsi w tekście Złote łany, ziemniaczane pola i zagony buraków.
Stosunek do ziemi i szaty roślinnej wyrażający się podziałem na ludy koczownicze
i osiadłe jest ważnym założeniem teorii cywilizacji avant la lettre przedstawionej
przez Ibn Chalduna w Al-Muqaddima. Dziś – jak dowodzą Roman Chymkowski
i Agata Koprowicz w tekście Zielony depozyt na czarną godzinę. Banki nasion
jako miejsca przyszłości – to właśnie w roślinach pokłada się nadzieję na prze-
trwanie naszego gatunku. Świadczą o tym nie tylko banki nasion, lecz także od-
krywana od niedawna wartość roślin synantropijnych, obrastających nieużytki
i tereny porzucone przez człowieka, dawniej traktowane jak nieestetyczne i zbęd-
ne chwasty, a dziś, w obliczu apokaliptycznych leków, coraz częściej doceniane ze
względu na możliwość przetrwania, wzrastania i rozwoju w najmniej korzystnych
czy ekstremalnych wręcz, zurbanizowanych i zindustrializowanych warunkach .12

Trudno nie zauważyć związku zainteresowań florą w naukach humanistycznych
i społecznych z właściwymi wielu ich nurtom akcentami krytycznymi, takimi jak
demaskowanie destrukcyjnego wpływu współczesnej zglobalizowanej gospodarki
kapitalistycznej zarówno na przyrodę, jak i na więzi społeczne. W tym ujęciu ka-
pitalizm traktuje naturę albo jako zasoby, albo jako przeszkodę, którą trzeba
obejść. Światopoglądowe, a nierzadko polityczne zaangażowanie widać nie tylko
w pracach dotyczących zjawisk współczesnych, ale także w monografiach histo-
rycznych, czego przykładem jest klasyczna już książka Artura Warmana o dziejach
kukurydzy .13

Charakterystyczne dla tych ujęć jest traktowanie roślin i ludzi jako stanowią-
cych części skomplikowanych systemów powiązanych wielokierunkowymi współ-
zależnościami i wzajemnymi oddziaływaniami. Na przykładzie produkcji kakao
widzimy przekształcanie się krajobrazu naturalnego pod wpływem upraw, zależ-
ność gospodarek konkretnych państw od monokultury rolnej, a także złożoną sieć
globalnych powiązań łączących poszczególnych ludzi, podmioty instytucjonalne
i aktorów nieludzkich . Również działania naprawcze zakładają uwzględnienie14

kolektywnego charakteru relacji ludzi i roślin. Za emblematyczne można tu uznać
stanowisko Félixa Guattariego – jego zdaniem reakcja na kryzys ekologiczny musi
mieć charakter globalny i polegać na zasadniczych zmianach w dziedzinie polityki,
ale także produkcji i konsumpcji dóbr materialnych .15

Jakkolwiek istnieje swoiście konstruktywistyczna pokusa, żeby traktować rośli-
ny jako narzędzia, za pomocą których myślimy o świecie, do czego zachęcałaby
pobieżna, literaturocentryczna lektura Tysiąc plateau Gillesa Deleuze’a i Félixa

https://doi.org/10.22269/140417
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Krytyki Politycznej 2017, s. 8.
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Ontology, Agency, and Politics, red. Diana Coole, Samantha Frost, Durham–London: Duke University
Press 2010.

Zob. uwagi Deleuze’a na temat myśli Spinozy i Gabriela Tarde’a (Gilles Deleuze, Spinoza:18

filozofia praktyczna, przeł. Jędrzej Brzeziński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014;
idem, Różnica i powtórzenie, przeł. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski, Warszawa: KR 1997,
s. 125–126).

Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom, s. 19.19

Ibidem, s. 21–23.20

Guattariego, są one czymś mniej i czymś więcej niż metafory. Ażeby lepiej zrozu-
mieć ich przedtekstowy, tj. materialny i witalny charakter, warto podać w wątpli-
wość sens podstawowych terminów klasycznej filozofii przyrody. Najważniejszy
z nich – „natura” – wywodzi się z tradycji presokratejskiej i zakłada, że świat
pomimo swojej różnorodności jest całością, a przez to może być dla człowieka
przedmiotem – myśli i działań – w dalekiej konsekwencji stając się jego konstruk-
tem. Dziś mamy coraz mniej pewności na temat ontologicznych podstaw podzia-
łu na kulturę i naturę albo człowieka i zewnętrzny wobec niego świat przyrody;
za przywołanymi wyżej autorami jesteśmy skłonni przyjąć, że „człowiek i natura
nie są przeciwstawnymi terminami, nawet jeśli rozpatruje się je w odniesieniu do
zasad przyczynowości, zdolności rozumienia czy ekspresji (przyczyna i skutek,
podmiot i przedmiot itd.). Są raczej jedną i zasadniczo tą samą rzeczywistością
producenta i produktu” . Problematyczny jest również rzeczownik „rośliny” – za-16

kłada on bowiem prymat podobieństwa nad różnicą, wspólnego wegetatywnego
mianownika nad partykularnością wielorakich form życia. Poszczególne rośliny
chcemy zaliczać do pewnych gatunków czy rodzajów, ale są też one konkretnymi
okazami czy osobnikami, zakorzenionymi i rozrastającymi się w takiej, a nie innej
czasoprzestrzeni.

Z tego punktu widzenia przymiotnik „roślinna” odsyła do perspektywy, w której
zwraca się baczną uwagę na to, co organiczne i – szerzej – materialne, niekoniecznie
zaś i niepierwszorzędnie semantyczne. Roślinna historia kultury należy zatem do
porządku, który można by określić jako postkonstruktwistyczny. Tak zwany nowy
materializm  ukształtował się w reakcji na dominację konstruktywizmu w wielu17

nurtach późnodwudziestowiecznej humanistyki. Dlatego roślinna historia kultury
jest zarazem szczególnym przypadkiem historii kultury i problematyzacją, która
poza jej dotychczasowe granice wykracza. Na najbardziej ogólnym poziomie można
tu mówić o analogii z animal studies, ponieważ zarówno zwierzęta, jak i rośliny
stanowią wyzwanie dla nauk humanistycznych polegające na konieczności po-
nownego przemyślenia narzędzi poznawczych, jakie mamy do dyspozycji, a także
miejsca człowieka wśród innych form życia .18

W epoce antropocenu – który postrzegamy za Anną Tsing jako metaforę po-
zwalającą nam dostrzec nieodwracalny wpływ kapitalistycznych systemów pro-
dukcji na wielogatunkowe środowiska życia, ulegające coraz większej degradacji
i alienacji w imię ideologii rozwoju  – przepisanie historii społecznej tak, żeby19

dowartościować twórczą rolę roślin we współtworzeniu naszych światów życia, staje
się warunkiem przetrwania . Patrząc wstecz, zamiast szukać nierzeczywistych,20

wypromowanych przez romantyzm obrazów natury nienaruszonej przez wpływ
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Springer, Etienne Turpin, Berlin: Intercalations 4 2017.
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Donna J. Haraway, Staying, s. 28. Haraway posługuje się w swoim tekście polegającym na grze23

słów terminem response-ability, który jest na polski nieprzekładalny. Z szacunku dla poetyki autorki,
którą ta traktuje jako jeden z elementów swojej metodologii, postanowiliśmy zaproponować odpo-
wiednik wykorzystujący polskojęzyczną grę znaczeń.

Ibidem.24

Michael Marder, Plant-Thinking. A Philosophy of Vegetal Life, New York: Columbia University25

Press 2013, s. 20–21, 95–96.
Ibidem, s. 100–104.26

Tim Ingold, Czasowość krajobrazu, s. 142–147.27

Ibidem, s. 19.28

człowieka , musimy raczej szukać historii przypadkowych związków, życiodajnych21

przepływów i kulturotwórczych kontaminacji, które pozwalały roślinom i ludziom
podtrzymać wspólne, coraz bardziej zagrożone i zanieczyszczone środowiska ży-
cia .22  Z tej perspektywy pisanie roślinnych historii kultury okazuje się także pro-
jektem etycznym – przyjęciem na siebie tego, co za Donną Haraway możemy
nazywać o(d)powiedzialnością : braniem na siebie odpowiedzialności za kształt23

świata poprzez nieustanne odpowiadanie na jego zmiany i przepowiadanie jego
naturalno-kulturowej historii na podstawie konkretnych opowieści o „nieobec-
ności i obecności, zabijaniu i uprawianiu, życiu i śmieci”, opartych na pamięci
o wszystkich istotach, które w danych układach przeżyły lub umarły” .24

Odkrywanie i stwarzanie takich historii jest jednak współcześnie trudnym za-
daniem, nie tylko ze względu na ograniczenia języka poszczególnych dyscyplin
naukowych. Czasowość roślin, której dostrzeżenie jest warunkiem zrozumienia
historycznych związków ludzi i przyrody, wymyka się codziennej obserwacji. Jak
zauważa Marder, zakorzenienie roślin w konkretnej przestrzeni w sprzężeniu
z powolnym z perspektywy człowieka tempem ich rozrostu i obumierania, prowa-
dzi często do przekonania o ich pasywności. Ich cykliczny, sezonowy tryb życia
zostaje przez człowieka naturalizowany, stając się przeźroczystym, codziennym
tłem dla ludzkich aktywności, nawet gdy wyznacza ich rytm. Heterogeniczne bio-
grafie poszczególnych gatunków, żyjących raz dłużej niż kilka ludzkich pokoleń,
a raz krócej niż tydzień, może jeszcze mocniej utrudniać zauważenie wpływu,
jaki zakorzenione w danym obszarze rośliny mają na lokalną społeczność i całe
środowisko jej życia . Paradoksalnie naszą relację z otaczającą roślinnością do-25

strzegamy zazwyczaj tylko w przypadkach, gdy biologiczna czasowość roślin zo-
staje przerwana lub przemieniona czy to przez ingerencję innych sił przyrody, czy
przez człowieka, który za pomocą rozmaitych technologii – takich jak ogrody,
płodozmian, szklarnie czy biotechnologie – dopasowuje rytmy życia roślin do
własnych, historycznie zmiennych potrzeb lub temporalnych cykli produkcji gos-
podarczej . Pisząc o krajobrazach naszego życia, Ingold podkreśla, że są one26

materialnym zapisem z jednej strony, heterogenicznych czasowości poszczegól-
nych, składających się na nie bytów, a z drugiej nieustannych aktywności ludzi
oraz przyrody, przetwarzających lokalne środowiska w toku wspólnych praktyk
oraz procesów .27

Gdzie jednak możemy szukać w Polsce śladów tych emergentnych, a przez
to i prekaryjnych „assemblaży ludzi i nie-ludzi” , które do dziś warunkują na-28

sze środowiska życia? Zarówno historyczna, radziecka polityka przemysłowej
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O tym więcej zob.: Maja Fowkes, The Green Bloc. Neo-avant-garde Art and Ecology under30

Socialism, Budapest–New York: Central European University Press 2015; Adam Ostolski, Między
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mysław Sadura, Warszawa: Heinrich Böll Stiftung 2008; Edwin Bendyk, Zielona modernizacja,
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Elaine Gan, Anna Lowenhaupt Tsing et al., Introduction. Haunted landscaped of the Anthropo-31

cene, w: Arts of Living, s. G2.
Zob. numer tematyczny Środowiskowa historia Zagłady, „Teksty Drugie” 2017, nr 2.32

industrializacji całego ZSRR, jak i współczesna, polska polityka gospodarczego
rozwoju regularnie doprowadzały do wyniszczania całych ekosystemów w imię
projektowanych na przyszłość zysków . Niezliczone gatunki drzew, krzewów,29

kwiatów czy traw były także cykliczne wycinane, przesadzane, zasadzane i od-
gradzane w ramach rozmaitych strategii przebudowywania lokalnych krajobrazów
w celu uprawomocnienia władzy tej czy innej danej grupy panującej . Spowo-30

dowane globalnym kryzysem ekologicznym nasilające się kataklizmy również
znacząco wpłynęły na biografie konkretnych, materialnych środowisk, w któ-
rych dziś staramy się odnaleźć pozostałości roślinnych historii kultury polskiej.
„Każdy krajobraz jest nawiedzany przez przeszłe sposoby życia” jego ludzkich
i nieludzkich mieszkańców, twierdzą jednak redaktorki i redaktorzy monografii
Arts of Living on a Damaged Planet . Gdzie więc możemy dostrzec w naszym31

kulturowo-przyrodniczym otoczeniu ruiny przeszłych środowisk i jak możemy
sprawdzić, w jakim stopniu one wciąż na nas oddziałują? Na pytania te próbują
odpowiedzieć autorzy i autorki podejmujący temat wykorzystywania roślin, a co
ciekawe, przede wszystkim drzew, w politykach pamięci, będących dziś również
ważnym tematem praktyk artystycznych, takich jak Chwasty Karoliny Grzywno-
wicz, analizowane przez Annę Gańko i Annę Wandzel, Berlin-Birkenau przywo-
ływany przez Sarę Herczyńską lub Grün | Zielony, badany przez Annę Wandzel.
Rozmaite praktyki społecznego pamiętania i zapominania, zarówno indywidualne,
jak i zbiorowe, są – jak dowodzą autorzy i autorki tych tekstów – nierozerwalnie
związane z krajobrazami naturalnymi. Po pierwsze, rośliny pozostają jedynymi
i niemymi mediami pamięci, w obliczu przesiedleń, zmian granic i traumatycznej
historii XX wieku, dla której już Józef Wittlin w rekonstruowanej przez Jakuba
Osińskiego historii roślinnej widział alternatywę właśnie w świecie roślinnym,
a której ekstremalnym przejawem był Holocaust, badany współcześnie z per-
spektywy historii środowiskowej  i upamiętniany za pomocą roślin. Po drugie,32

krajobrazy naturalne, które najczęściej jedynie wydają się naturalne uczestnikom
kultury, a realnie są wynikiem warstwowych i naprzemiennych procesów ludz-
kiego zagospodarowywania i zaniechania, pozwalają traumatyczne historie mas-
kować, umożliwiając naturalizację krajobrazu kulturowego. Pomniki przyrody,
o których pisze Mateusz Salwa, stają się więc intencjonalnie lub nie pomnikami
historii. Dzieje się tak między innymi ze względu na specyficzną czasowość roślin,
a zwłaszcza drzew.

Tę czasoprzestrzenną rozciągłość roślin uwidaczniają dwie opozycje. Pierw-
sza z nich to opozycja typografii i topografii. Rośliny jako pojęcia znajdują swo-
je miejsce w leksykonach i słownikach, a więc w formach piśmiennych, które
doskonałość osiągnęły za sprawą kultury druku. Analityczna elegancja takich dzieł
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Andrzej Marzec, Roślinna filozofia (czyli myślenie rośl-inności), „Czas Kultury” 2008, nr 5,33

s. 9.       
Zob. np. Marek Styczyński, Rośliny – nowe wizje i praktyki społeczne, „Czas Kultury” 2017,34

nr 3.     

Linneusza jak Systema Naturae czy Species Plantarum opiera się na prostych za-
sadach umożliwiających klasyfikację i ujednolicone nazewnictwo wszystkich ga-
tunków roślin. Typografia dematerializuje rośliny wewnątrz abstrakcyjnych nazw
gatunkowych, wykorzeniając je z topografii, z przestrzeni wyznaczanej stopniem
nachylenia terenu, żyznością gleby, wysokością względną i bezwzględną, połud-
nikami i równoleżnikami, by następnie przenieść je do przestrzeni mierzonej ze-
standaryzowaną paginacją. Podobnym narzędziem tekstualizującym świat roślinny
zgodnie ze znanymi nam sposobami mierzenia czasu są kalendarze, analizowane
w tym tomie przez Bogumiłę Staniów, ukazującą również ich szczególną podatność
na metaforyzowanie i infantylizowanie, łączące je ze światem dziecięcym.

Druga opozycja dotyczy temporalnego aspektu roślin. Jako organizmy pod-
legające przemianom pór roku rośliny żyją w czasie cyklicznym, jednak ten
„wietrzny powrót tego samego”  nie wyczerpuje ich sposobu istnienia w czasie.33

Dendrochronologiczny obraz słojów przyrostu rocznego pozwala wprawdzie zo-
baczyć warstwy drewna wiosennego i letniego, ale stanowi on także ślad upływu
czasu linearnego, czy raczej jego koncentrycznego rozrastania się.

Na grubość słoja mogą wpływać takie czynniki jak pożary, susze czy powo-
dzie, dlatego dendrochronologiczna kronika dowodzi, że drzewa nie są istotami
pozbawionymi historii, przy czym historia ta może być i często jest związana
z historią ludzi, ale nie jest z nią tożsama. Dzieje się tak zwłaszcza za sprawą
czynników biologicznych. Czas życia roślin może być znacznie krótszy, ale też
o wiele dłuższy niż oczekiwany czas życia człowieka – z jednej strony mamy do
czynienia z roślinami jednorocznymi, z drugiej zaś z takimi, których życie mierzy
się w setkach, a nawet tysiącach lat, czego nie można powiedzieć o niejednym
państwie czy cywilizacji.

Kłopot z rozumieniem czasowości roślin wynika również z tego, że niezależnie
od pewnych kontrowersji natury światopoglądowej życie człowieka zwykliśmy
ujmować jako zaczynające się w dniu narodzin i kończące się śmiercią, tymcza-
sem w przypadku roślin nie zawsze jest oczywiste, jaki moment należy uznać za
kres życia . Pień ściętego przez człowieka drzewa stanowiącego część natural-34

nego ekosystemu, jakim jest las, nie może samodzielnie prowadzić fotosyntezy,
ale poprzez korzenie bywa odżywiany przez drzewa z nim sąsiadujące i zdarza się,
że z czasem puszcza nowe zielone pędy. Zebrane w tym numerze teksty udowad-
niają, że roślinne historie kultury również mają podobną zdolność – zakorzenione
w lokalnych przestrzeniach i porastające środowiska naszego wspólnego życia,
odradzają się ciągle od nowa, splatając w sobie biografie nie tylko pojedynczych
organizmów, ale i całych regionów, gatunków oraz pokoleń.

Roman Chymkowski, Agnieszka Karpowicz, Anna Wandzel
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ZIELONY DEPOZYT NA CZARNĄ GODZINĘ.
BANKI NASION JAKO MIEJSCA PRZYSZŁOŚCI

PODŁOŻE

Jedną z najkrwawszych kampanii pierwszej wojny światowej była bitwa pod
Passchendaele trwająca od 31 lipca do 6 listopada 1917 roku. Wielka liczba ofiar
nie przyczyniła się do istotnej ze strategicznego punktu widzenia zmiany w układzie
sił. Intensywne bombardowania przeorały nieurodzajne, bagniste ziemie zachod-
niej Flandrii, mieszając je z ciałami setek tysięcy poległych żołnierzy. W okopach
i rowach, na koleinach i grobach, podobnie jak na wielu innych polach bitew, już
w trakcie działań wojennych zaczęły masowo wyrastać maki . Obraz maków1

kwitnących na tych wielkich cmentarzyskach stał się symbolem przelanej wówczas
krwi. Czerwone maki podczas Dnia Pamięci obchodzonego w Wielkiej Brytanii
11 listopada są nośnikiem pamięci o poległych, a flandryjskie pola, na których to-
czyły się walki, to miejsce pamięci w rozumieniu, jakie zaproponował Pierre Nora .2

Fenomen maków rozkwitających na polach bitew szybko zwrócił uwagę
uczonych. Arthur William Hill (od 1922 roku dyrektor Królewskich Ogrodów
Botanicznych w Kew) jeszcze przed zakończeniem wojny opublikował artykuł
zdający sprawę z wyników prowadzonych przez niego badań szaty roślinnej w Do-
linie Sommy, na terenie, który pod wpływem toczonych walk zmienił się nie do
poznania . Pisał: „Nigdzie, jak sądzę, nie można lepiej docenić skali wojennych3

zmagań niż na tym spokojnym pokrytym makami polu bitwy uświęconym liczny-
mi krzyżami” . Opisując bogactwo flory w Dolinie Sommy w 1917 roku, stwier-4
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Zob. ibidem, s. 300. Na marginesie warto odnotować, że badania szaty roślinnej Doliny Sommy5

mają stosunkowo długą tradycję. Informacje na ten temat można znaleźć już w wydanej w 1827 roku
syntetycznej pracy Thémistocle’a Lestiboudois (zob. Thémistocle Lestiboudois, Botanographie Belgique
ou Flore du Nord de la France et de la Belgique proprement dite, Paris: Roret 1827). Badania flory
na tym terenie prowadzili także Charles Pauquy i Éloy de Vicq (zob. Charles Pauquy, Statistique
botanique ou flore du département de la Somme et des environs de Paris: description de toutes les
plantes qui y croissent spontanément, distribuées suivant la méthode naturelle d’une part et le
système de Linnée de l’autre, avec l’indication de leur lieu natal, de leur durée, de la couleur de leurs
fleurs et de leur emploi dans la médecine, les arts, et l’économie domestique, Paris: J. B. Baillière
1834; Éloy de Vicq, Flore du département de la Somme, Abbeville: P. Prévost 1883).
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and methodological issues, w: Ecology and Soil Seed Banks, red. Mary Allesio Leck, Thomas
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dza, że jest niemożliwe, aby taka masa nasion mogła być przeniesiona i rozsiana
przez wiatry lub ptaki i że wszystkie te rośliny musiały wyrosnąć z nasion leżą-
cych w ziemi w stanie uśpienia . Tego rodzaju naturalny „podziemny magazyn”5

to glebowy bank nasion. Nazwa ta obejmuje także wszystkie nasiona znajdujące
się w ziemi lub na jej powierzchni  – część z nich wykiełkuje, a część będzie prze-6

bywać w ziemi dłużej, nawet kilkadziesiąt lat. Przykład flandryjskich maków
pokazuje, że działania ludzi mogą mieć bezpośredni wpływ na warunki kiełkowa-
nia nasion.

Przechowywanie nasion w celu późniejszego wysiewu jest praktycznie tak
stare jak rolnictwo, ale zorganizowane zbieranie nasion w celu ochrony roślin po-
jawiło się dopiero w pierwszej połowie XX wieku. Mniej więcej w tym samym
czasie, kiedy zarastające makami pola bitew Wielkiej Wojny stawały się miejsca-
mi pamięci, wybitny rosyjski biolog, Mikołaj Wawiłow, zaczął gromadzić nasiona
różnych roślin uprawnych w nadziei uchronienia ludzkości przed głodem. W ten
sposób Wawiłow zamierzał zachować pulę genów, dzięki której uprawy będą od-
porne na pasożyty, choroby i trudne warunki klimatyczne. Rozbudowywaną po dziś
dzień kolekcję Wawiłowa można uznać za pierwszy bank nasion, gdzie nasiona
przechowuje się poza ich naturalnym środowiskiem.

BIORÓŻNORODNOŚĆ

Nasiona jako aktor społeczny wkraczają na światową scenę stosunkowo krótko
po II wojnie światowej, w latach 60. XX wieku, kiedy zaczęto dostrzegać potrzebę
ochrony różnych gatunków roślin. Otto Frankel, austriacki genetyk, jako pierwszy
domagał się międzynarodowej współpracy w dziedzinie ich genetycznej konserwacji
i zatrzymania erozji genetycznej . Jego postulaty zbiegły się z modernizacją i inten-7

syfikacją praktyk rolniczych znanych jako Zielona Rewolucja . Zapoczątkował ją8

w 1943 roku Mexican Agricultural Project (MAP) sfinansowany przez Fundację
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Zob. Genetic resources in plants: Their exploration and conservation, red. Otto Frankel, Erna9

Bennett, Oxford: Blackwell Scientific Publications 1970.
Różnym od banku nasion bankiem genów jest tzw. zamrożone zoo (frozen zoo). Jest ono ro-10

dzajem kriobanku (materiał genetyczny znajduje się w bardzo niskich temperaturach), w którym
przechowuje się geny zagrożonych gatunków zwierząt i tych już wymarłych, by umożliwić sztuczne
zapłodnienie czy nawet klonowanie.

Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532.11

Rockefellera, którego celem było uzyskanie wysoko wydajnych w różnych wa-
runkach klimatycznych odmian kukurydzy i pszenicy, aby zmniejszyć głód na
świecie. Podczas gdy Wawiłow działał sam lub z niewielką grupą współpracow-
ników i nie stał za nim wielki kapitał, MAP rozpoczęło erę systematycznego
zbierania, oceny i przechowywania nasion i poprzedziło utworzenie pierwszego
magazynu długoterminowego ich przechowywania, amerykańskiego National Seed
Storage Laboratory w Kolorado w 1958 roku. Przed jego utworzeniem większość
urządzeń do pozyskiwania zasobów genowych zapewniała jedynie krótkotrwałe
przechowywanie. Niepożądaną konsekwencją Zielonej Rewolucji, ale także presji
wolnego rynku i przemysłu spożywczego, było gwałtowne zanikanie wytworzonych
w ciągu 10 tysięcy lat wielu odmian roślin uprawnych na rzecz zaledwie kilku
najbardziej wydajnych. Zagrożone zostały m.in. zboża takie jak pszenica, ryż i ku-
kurydza, a więc podstawowe źródła skrobi w diecie człowieka.

W 1967 roku the United Nation’s Food and Agriculture Organization (FAO)
i International Biological Programme (IBP) zwołały konferencję w sprawie badań
oraz konserwacji genetycznej, która ustaliła normy i plany dotyczące przechowywa-
nia roślinnego materiału genetycznego – Technical Conference on the Exploration,
Utilization and Conservation of Plant Genetic Resources. W wydanej w jej wyni-
ku publikacji za główny środek zapewnienia ochrony genetycznej Frankel uznał
długoterminowy sposób przechowywaniu nasion, czyli banki nasion ex situ .9

W odróżnieniu od glebowych banków nasion in situ, czyli przechowywania ich
w środowisku naturalnym, banki nasion ex situ są specjalnie przygotowanymi
przestrzeniami, gdzie nasiona są magazynowane wedle ściśle ustalonych pro-
cedur, poza ich macierzystym środowiskiem. FAO nie była jednak jednostką ba-
dawczą i brakowało jej finansowania, by zrealizować ambitne plany. W 1971 roku
powołano do życia Consultative Group for International Agricultural Research
(CGIAR), łączące 18 centrów badawczych dotyczących rolnictwa z różnych kra-
jów, by wspomóc FAO w osiągnięciu celu długoterminowej konserwacji roślin.
W 1974 roku CGIAR i FAO utworzyły International Board for Plant Genetic
Resources (IBPGR), od 2006 roku przemianowane na Bioversity International,
które obecnie koordynuje projekty dotyczące genetycznej konserwacji roślin na
całym świecie, w tym we współpracy z lokalnymi ośrodkami naukowymi finan-
suje tworzenie banków nasion, będących szczególnym rodzajem szerzej pojętych
banków genów .10

Międzynarodowe działania instytucji pod kątem prawnym i organizacyjnym
określa Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro
w 1992 roku . Stwierdza się tam m.in., że „ochrona różnorodności biologicznej11

jest wspólną sprawą ludzkości”. Znajdujące się na terytoriach poszczególnych
państw banki nasion są instytucjami funkcjonującymi w sieci międzynarodowej
wymiany. W art. 15 cytowanego dokumentu znajduje się zapis, że jego sygnatariu-
sze zobowiązują się umożliwić innym stronom dostęp do zasobów genetycznych
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Ibidem.12

Ibidem.13

Zob. Ruth J. Eastwood, Sarah Cody, Ola T. Westengen, Roland von Bothmer, Conservation14

roles of the Millennium Seed Bank and the Svalbard Global Seed Vault, w: Crop Wild Relatives
and Climate Change, red. Robert Redden, Shyam Singh Yadav, Nigel Maxted, Mohammad Ehsan
Dulloo, Paul Smith, Chichester: Wiley-Blackwell 2015.

w celu ich użytkowania „w sposób racjonalny z punktu widzenia środowiska” ,12

w art. 16 mówi się zaś, że wszystkie strony zobowiązują się zapewnić i ułatwić
sobie nawzajem „dostęp i transfer tych technologii, które mają istotne znaczenie
dla ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej lub wy-
korzystują zasoby genetyczne i nie powodują znacznych szkód dla środowiska” .13

Na świecie istnieje obecnie około 1400 banków nasion. Największymi są
Globalny Bank Nasion znajdujący się na Spitsbergenie oraz angielski Millenium
Seed Bank . W pierwszym z nich (zwanym popularnie swalbardzkim) obecnie14

przechowuje się przeszło 700 tys. próbek nasion. Składa się z trzech podziemnych
bunkrów, w których przez cały rok utrzymywana jest temperatura –18°C. Bank
ten nie ma stałego personelu, jest niedostępny dla zwiedzających i ze względu na
bezpieczeństwo przechowywanych w nim próbek nikt nie dysponuje wszystki-
mi kodami umożliwiającymi wejście do środka. Został zaprojektowany tak, by
przetrwać wojnę, a jego lokalizację wybrano, biorąc pod uwagę m.in. to, że na
Spitsbergenie aktywność tektoniczna jest znikoma. Wyjątkowy charakter tego ban-
ku nasion polega przede wszystkim na jego funkcji. Globalny Bank Nasion nie
służy rozwiązywaniu realnych problemów związanych z głodem, o których deba-
tuje się na forach międzynarodowych. Nasiona w nim zgromadzone nie mają być
wysiane, a jedynie stanowić zabezpieczenie – rodzaj backupu – dla innych, roz-
proszonych po całej Ziemi banków nasion. Użycie jego zasobów przewiduje się
tylko w sytuacji katastrofy. Tak stało się we wrześniu 2015 roku, kiedy International
Center for Agricultural Research in Dry Areas (ICARDA) z siedzibą w Aleppo
poprosiła o zwrot depozytu 116 tys. próbek ze względu na skutki wojny w Syrii.
Wyjęte ze swalbardzkiego magazynu nasiona zostały przeniesione do banku
w Libanie, by niezależnie od konsekwencji wojny w Syrii unikalne dziedzictwo
rolnicze kraju było chronione i dostępne do użytku.

NEGOCJACJE I NIEPEWNOŚĆ

Nadrzędnym celem realizowanym przez wszystkie banki nasion jest zacho-
wanie bioróżnorodności, zwłaszcza roślin uprawnych, metodami ochrony ex situ.
W XX wieku, w kontekście gwałtownego zanikania wielu odmian pszenicy, ryżu
czy jabłoni pod wpływem wspomnianych mechanizmów gospodarki kapitalistycz-
nej, kwestie te nabrały szczególnego znaczenia. Dodatkowego argumentu za po-
trzebą ochrony bioróżnorodności upraw dostarczają obserwowane od połowy
XX wieku zmiany klimatyczne określane mianem globalnego ocieplenia. Nieza-
leżnie od tego, w jakim stopniu działalność człowieka przyczynia się do tego zja-
wiska, można oczekiwać, że przesunięcia rocznych amplitud temperatur z dużym
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stopniem prawdopodobieństwa doprowadzą do takich zmian w ekosystemach sprzy-
jających rozwojowi – także tych nieznanych – chorób i pasożytów, na które po-
wszechnie stosowane dziś w rolnictwie odmiany upraw nie są odporne. Tak więc
naukowe doniesienia dotyczące przewidywanych skutków zmiany klimatu są wy-
korzystywane przez organizacje takie jak FAO czy Bioversity International jako
argumenty za podjęciem bardziej zdecydowanych działań w celu zwalczania głodu
na całym świecie.

Banki nasion znajdują się w sieci dynamicznych relacji między wielorakimi
podmiotami: aktorów nieludzkich (klimat, bakterie, pasożyty, rośliny uprawne)
i aktorów ludzkich, w tym instytucjonalnych. Antycypowane skutki interakcji jed-
nych zwrotnie oddziałują na drugie, jak w przypadku globalnego ocieplenia. Same
banki jednak można rozpatrywać także jako splot wzajemnych oddziaływań ak-
torów ludzkich i nieludzkich. Ważnym punktem odniesienia dla sposobu funk-
cjonowania banków nasion są zalecenia opracowane w Królewskich Ogrodach
Botanicznych w Kew . Opisuje się tam procedury i warunki zbierania nasion, ich15

czyszczenia, suszenia, przechowywania i kiełkowania, wskazując na konieczność
zapewnienia optymalnych warunków mikroklimatycznych (temperatury, wilgotności,
obiegu powietrza) i związaną z tym pożądaną strukturę banku nasion zachowują-
cą odpowiednie proporcje i wzajemne położenie poszczególnych pomieszczeń.

Powstałe w obliczu antycypowanego zagrożenia globalnym głodem banki
nasion są narzędziem negocjacji możliwie korzystnego dla ludzi scenariusza
przyszłości prowadzonych z aktorami nieludzkimi, których działania mają
charakter probabilistyczny . Wielka liczba czynników, które należy tu wziąć16

pod uwagę, a także to, że mogą one, lecz nie muszą, zaistnieć dokładnie w tej
formie i skali, którą dziś się przewiduje, i że nie dojdą do nich inne, w chwili
obecnej nieprzewidywalne, sprawia, że antycypowana przyszłość, z którą mają do
czynienia twórcy banków nasion, jest w dużym stopniu niedookreślona. Na pierw-
szy rzut oka banki nasion są narzędziem redukcji niepewności za pomocą logiki
właściwej działaniu laboratorium, zakładającej wykluczenie zmiennych, których
nie można kontrolować, a tymczasem niedookreśloność i niepewność obecne są
także wewnątrz ich murów. Czynniki te wynikają m.in. z charakteru interakcji ludzi
z roślinami. W przywołanych wyżej zaleceniach opracowanych w Kew powiada się,
że pracując z nasionami należy „dołożyć wszelkich starań w celu minimalizacji ry-
zyka selekcji, dryfu genetycznego lub hybrydyzacji z materiałem blisko spokrew-
nionym, pomimo iż trzeba mieć świadomość, że zjawisk tych nie da się w pełni
uniknąć” . Podobnie dzieje się w przypadku określania liczby nasion pustych.17

W tym celu dokonuje się testu destruktywnego, jakim jest krojenie wykonane na
próbie statystycznej nasion, co pozwala na szacunki ilościowe dotyczące właści-
wej rezerwy nasiennej. Niepewność generuje też personel banków nasion i pro-
zaiczne okoliczności związane z organizacją czasu pracy. „Nasiona [...] przecina się

http://ensconet.maich.gr/PDF/Curation_protocol_Polish.pdf
http://ensconet.maich.gr/PDF/Curation_protocol_Polish.pdf
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skalpelem lub innym odpowiednim narzędziem i sprawdza na obecność nieuszko-
dzonego bielma i zarodka, czego wynikiem jest obliczenie wskaźnika nasion pełnych
do pustych. Jeśli udział nasion pustych jest znaczny, przekraczając na przykład 50%,
próbkę można ponownie poddać czyszczeniu, jednak robi się to tylko gdy działa-
nie takie jest możliwe – choćby ze względu na czas pracy personelu” .18

Niepewny charakter antycypowanej przyszłości dał o sobie znać nawet w przy-
padku Globalnego Banku Nasion. W maju 2017 roku świat obiegła informacja,
że współczesna Arka Noego przecieka. Wieczna zmarzlina, która w zamyśle by-
ła sprzymierzeńcem ludzkości, okazała się jednak nie być wieczna, a gwałtowny
wzrost temperatur w Arktyce spowodował topnienie lodów i mocne opady desz-
czu, niespotykane o tej porze roku. Do tunelu wejściowego kapsuły dostała się
więc woda, a „kopia zapasowa Ziemi”, jak niektórzy nazywają swalbardzki bank,
nieomal nie została zniszczona przez samą Matkę Naturę. Okazuje się, że skutki
globalnego ocieplenia są nie tylko tym, z czym walczy się za pomocą banków
nasion, ale również nieprzewidzianym czynnikiem, który ową walkę utrudnia.

KAPITALIZACJA JUTRA

Prognozowane zagrożenia ekologiczne, na które przygotować nas mają banki
nasion, sytuują się w szerszym kontekście praktyk antycypowania przyszłości.
W większości znanych nam społeczeństw przyszłość jest w jakiś sposób wyobra-
żana i przepowiadana. Często praca wytwarzania przyszłości jest powierzona
wyodrębnionej grupie specjalistów, która różni się w zależności od momentu
historycznego czy kontekstu kulturowego. Do specjalistów tych należą m.in. pro-
rocy, wróżbici, wieszcze, czarownice, mędrcy, wynalazcy, astrologowie, jasnowi-
dze, powieściopisarze, czarnoksiężnicy, futurolodzy itd. Specjaliści ci korzystają
z wiedzy zarówno świeckiej, jak i religijnej (choć nie w każdym kontekście kultu-
rowym to rozróżnienie jest znane). Z tego punktu widzenia prognozy dotyczące
możliwej globalnej katastrofy rolniczej wraz z odpowiadającymi im środkami
zaradczymi i całym zapleczem instytucjonalnym, w tym bankami nasion, można
widzieć jako świadectwa dążenia do sprawowania władzy nad przyszłością za
pomocą specjalistycznej wiedzy eksperckiej.

Stosunek człowieka do różnorodności i dynamiki życia na Ziemi jest naznaczo-
ny przemocą, a każda forma zorganizowanej ochrony jakiegoś fragmentu nasze-
go świata na pewnym poziomie jest polityczna, ponieważ zakłada podejmowanie
decyzji o charakterze strategicznym, a także rozwiązywanie nieuchronnych kon-
fliktów między wielorakimi interesariuszami. Z tego punktu widzenia należy brać
pod uwagę interesy konkretnych podmiotów, założenia aksjologiczne i decyzje
polityczne leżące u podstaw tworzenia bazy danych życia .19

Stworzenie Globalnego Banku Nasion zostało sfinansowane przez rząd nor-
weski, fundację Billa i Melindy Gatesów oraz Fundację Rockefellera. Zabezpie-
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czenie bioróżnorodności z pewnością jest charakterystyczną dla amerykańskich
kapitalistów filantropijną inicjatywą, ale zarazem sprzyja interesom tych dwóch
wielkich podmiotów, dążących do zwalczenia głodu na świecie. Zielona Rewo-
lucja, za którą stoi kapitał Fundacji Rockefellera, często bywa krytykowana m.in.
za zaburzenie suwerenności gospodarczej krajów globalnego Południa, niską war-
tość odżywczą wysoko wydajnych nasion czy zniszczenie lokalnej bioróżnorod-
ności. Z kolei Bill Gates poprzez organizacje pozarządowe, fundację i prywatne
kontakty dystrybuuje nasiona GMO w Nigerii, co on sam nazywa drugą falą
Zielonej Rewolucji. Także wokół tego narosło wiele kontrowersji – główną są
udziały miliardera w koncernie Monsanto, kontrolującym niemal cały rynek pro-
dukcji genetycznie modyfikowanego ziarna siewnego, który jednym z głównych
rynków zbytu chce uczynić Afrykę.

Działania tych aktorów mogą wydawać się paradoksalne – nie wyciągnąwszy
wniosków z negatywnych skutków Zielonej Rewolucji, inwestują w międzynaro-
dowy bank nasion. Charakterystyczne dla późnego kapitalizmu jest reprodukowa-
nie kapitału za pomocą spekulacji. W kontekście banków nasion interesujący wydaje
się rodzaj lokowanych w nich środków. Kapitałem, którym się tu spekuluje, nie
jest pieniądz ani nasiona, lecz różnego rodzaju scenariusze przyszłości. Fale Zie-
lonej Rewolucji mają wymiar doraźny, a problem głodu nie został rozwiązany do
tej pory. Generowane przez nią zagrożenia ekologiczne – takie jak zubożenia
bioróżnorodności – są jednym z przykładów globalnego ryzyka opisywanego przez
Ulricha Becka . Strategią radzenia sobie z tego rodzaju „skutkiem ubocznym”20

jest właśnie inwestycja w Globalny Bank Nasion, backup wszystkich banków.
Jednak ujmując rzecz z punktu widzenia późnokapitalistycznego rynku, tego ro-
dzaju działanie może wydawać się nieracjonalnie: ryzyko inwestycyjne jest duże,
perspektywa zwrotu niewiadoma, a jej termin trudny do określenia. Gdyby jednak
rozważyć skrajny scenariusz, w którym np. wskutek kataklizmu cała pszenica tego
świata zostałaby utracona, to skala zwrotu będzie ogromna – różne instytucje czy
rządy byłyby skłonne zapłacić bardzo wysoką cenę za samą możliwość odtworze-
nia tej cennej dla zabezpieczenia losów ludzi uprawy. Taki bank, jakkolwiek nie-
opłacalny w tej chwili, w razie realizacji dramatycznej wizji przyszłości naszego
gatunku okazuje się gwarantem niewyobrażalnego zysku . Zarazem pozwala zrea-21

lizować scenariusze, w których doprowadzenie do stanu zagrożenia np. zanikiem
bioróżnorodności nie będzie miało niewyobrażalnych i nieodwracalnych konsek-
wencji – bank pozwoli na „zresetowanie” pól uprawnych, by zacząć wszystko od
nowa. Spekulacja wizjami przyszłości, widzianej w ten swoiście cykliczny spo-
sób, pozwala na niekończący się zysk z inwestycji i wzrost kapitału, a ryzyko wy-
nikające z nieokreślonego charakteru każdej antycypowanej przyszłości wydaje
się ujarzmione za pomocą możliwych do racjonalnego kontrolowania genetycz-
nych baz danych. Bank nasion jest polisą ubezpieczeniową ludzkości, której god-
nym uwagi warunkiem jest to, że obejmuje również samobójstwo. 
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BANKI, ARCHIWA, KRYPTY

Oczywista analogia do instytucji finansowych zawarta w sformułowaniu „ban-
ki nasion” nie musi być rozumiana dosłownie ani konsekwentnie. Jeśli przyjąć,
że bankami – najogólniej rzecz ujmując – są instytucje, które przyjmują depozy-
ty i udzielają kredytów, zwraca uwagę kilka istotnych różnic. Po pierwsze banki
nasion nie są instytucjami komercyjnymi, tzn. ich działalność nie jest podporząd-
kowana generowaniu zysków. Po drugie zgromadzony w nich kapitał nie jest ka-
pitałem finansowym. Po trzecie wśród realizowanych przez nie działań trudno
znaleźć odpowiednik udzielania kredytów. Są raczej bankami szczególnego ro-
dzaju – takimi, które przyjmują, przechowują i zabezpieczają depozyty.

W tej perspektywie Globalny Bank Nasion jest bankiem centralnym, takim,
którego rezerwa służy regulacji zasobów poszczególnych banków. Globalny Bank
Nasion przypomina bank centralny także pod tym względem, że – jak to nastą-
piło we wskazanym wyżej przypadku syryjskim – jest bankiem ostatniej szansy.
Jednak także tutaj dalsze analogie z instytucjami finansowymi są zwodnicze
– Globalny Bank Nasion nie zajmuje się emisją pieniądza w jakiejkolwiek postaci
ani nie pełni innych funkcji, które można by uznać za jej odpowiednik. Ponadto
Globalny Bank Nasion, jakkolwiek znajduje się na terytorium konkretnego kraju, nie
jest bankiem centralnym jednego państwa. Pod tym jednym względem jest jak
Europejski Bank Centralny dla krajów strefy euro.

Depozyty przechowywane w bankach nasion mają wiele wspólnego z gospo-
darką, zwłaszcza rolnictwem i przemysłem spożywczym, ale trudno je uznać za
środki płatnicze takie jak pieniądz. Wynika to nie tylko z funkcji przypisywanych
tym depozytom, ale także z ich materialnej, tj. organicznej formy. Jakkolwiek
przyszłość jest towarem, który podmioty gospodarcze mogą spieniężyć (na przykład
udzielając oprocentowanych kredytów) , porównanie banków nasion do instytucji22

finansowych nie jest jedynym możliwym. To, że mają one chronić zdeponowane
w nich nasiona przed niszczycielskim działaniem czasu, wskazuje na podobień-
stwo do archiwów, które – w ślad za uwagami Jacquesa Derridy – należy wi-
dzieć jako wymierzone w przyszłość. Bank nasion – tak jak archiwum – wiąże się
z doświadczeniem szczególnie rozumianej obietnicy, promissum – tego, co jest
wysyłane (mittere) w przyszłość. Opinia publiczna nauczyła się tego, że wielorakie
skażenie środowiska wciąż rośnie i że należy się tego bać, przy czym rzeczywiste
zagrożenie można poznać dopiero wówczas, kiedy środki mające jemu zapobiec
zostaną podjęte zbyt późno . „Archiwum: jeśli chcemy poznać znaczenie tego sło-23

wa, możemy to osiągnąć jedynie w przyszłości, w tym, co nadchodzi. Być może.
Nie jutro, lecz w czasie, który ma nadejść, już za chwilę albo nigdy zgoła. Widmo-
wa mesjańskość pracuje w pojęciu archiwum i wiąże je – podobnie jak religia,
historia, sama nauka – z bardzo szczególnym doświadczeniem obietnicy” . Warto24

w tym miejscu zapytać o horyzont czasowy, w jakim realizuje się owa mesjań-
ska obietnica banków nasion. Powodowane globalnymi zmianami klimatycznymi
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skutki w dziedzinie rolnictwa są szczególnie pilnym problemem – rozwiązania
należy wynajdować w sytuacji, kiedy wiele wskazuje na to, że nie ma to dość
czasu . Konsekwencje, z którymi mierzymy się za pomocą banków nasion, nie25

należą do mgliście zarysowującej się i trudnej do umiejscowienia w kalendarzu
przyszłości odległej, czyli nieokreślonym „kiedyś”, w na tyle dalekiej perspekty-
wie czasowej, że niewyobrażalnym; przyszłości będącej odpowiednikiem mi-
tycznego czasu prapoczątków, lecz do przyszłości bliskiej , czyli takiej, z którą26

będziemy mieli do czynienia my i nasze dzieci; którą możemy sobie wyobrazić
i mamy na nią realny wpływ.

Banki nasion jako archiwa są narzędziem nie tylko ochrony upraw, ale także
zapisywania naszego świata w formie bazy danych. To, że przechowane zostaną
nasiona jako nośniki bioróżnorodności, nie sprawi automatycznie, że owa bioróż-
norodność zostanie zachowana albo odtworzona na polach uprawnych. Z tego
punktu widzenia banki nasion są ich kostnicami . Bank centralny to nie jedyna27

wyjątkowa funkcja Globalnego Banku Nasion. Jego międzynarodowa nazwa to
Svalbard Global Seed Vault – słowo „bank” w niej nie pada. „Vault” oznaczać mo-
że sklepienie, kryptę, skarbiec, grobowiec. Ujęcie banku jako kostnicy przywodzi
na myśl metaforę krypty rozważaną przez Derridę jako wiążącą w sobie pojęcia
miejsca, śmierci i ocalenia. Autor opisuje kryptę jako hermetyczne, bezpieczne
miejsce w podmiocie, gdzie zmarły może nadal wieść swoją egzystencję – „oca-
lony zarazem od życia i od śmierci” . Jeśli rozszerzyć tę wywodzącą się z psycho-28

analizy metaforę krypty na swalbardzki bank, to „zmarłym” okazuje się utracona
na zawsze – choć przecież ocalona – genetyczna przeszłość, pogrzebana w miej-
scu, gdzie może jej nośniki, nasiona, zamrożone na dziesiątki lat trwają w stanie
dla nich nienaturalnym. Nie kiełkują, ale też nie gniją, nie są uśpione w glebie,
lecz w odizolowanym, podziemnym, betonowym magazynie, pod pokrywą lodu;
na terenie, gdzie żadne ziarno nigdy nie mogłoby wykiełkować. Niepewność wy-
nikająca z otwartego i nieokreślonego charakteru tego, co dopiero ma nadejść,
sprawia, że to, co „wysyłane w przyszłość”, może okazać się pustą obietnicą, skła-
daną przez „nostalgiczne wezwanie”  teraźniejszości.29

MIEJSCA PRZYSZŁOŚCI

Tak jak dawne pola bitew, stanowiące szczególny przypadek kulturowo kształ-
towanego krajobrazu, są miejscami pamięci , banki nasion to miejsca przyszłości.30
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nia ich do teraźniejszej teraźniejszości.

Oczywiście tak jak w przypadku analogii do instytucji i inwestycji finansowych
także ta ma swoje ograniczenia i nie należy jej traktować dosłownie. Banki na-
sion jako miejsca przyszłości od miejsc pamięci zasadniczo różnią się orientacją
temporalną . W przypadku miejsc pamięci mamy do czynienia z orientacją re-31

trospektywną, tymczasem miejsca przyszłości skierowane są w przyszłość, pro-
spektywnie. To skierowanie nie oznacza, że miejsca przyszłości staną się istotne
w przyszłości, tzn. wówczas, kiedy nasza teraźniejszość będzie przeszłością. Są
miejscami projektowanymi w celu przygotowania się na antycypowaną przez
nas przyszłość, która stanowi „ekran projekcyjny nadziei i lęków” .32

Ponadto – jakkolwiek można by rzec, że upamiętniające przeszłość monu-
menty wznosi się z myślą o przyszłych pokoleniach – samo pojęcie orientacji
temporalnej w przypadku miejsc przyszłości odnosi się do czegoś innego niż
w przypadku miejsc pamięci. Nie chodzi tu bowiem o wymiar symboliczny – miejsc
przyszłości nie projektuje się z myślą o tym, że kiedyś będą one reprezen-
tacjami minionych epok, ale z nadzieją na to, że nasz świat możemy ocalić.
Z tego punktu widzenia miejsca przyszłości są przede wszystkim materialne.
Mają one być gwarantem substancjalnej ciągłości świata.

Miejsca przyszłości są miejscami w sensie antropologicznym. W przypadku
banków nasion wskazuje na to ich podstawowa funkcja, jaką jest przechowywa-
nie roślinnych depozytów. Słowo „depozyt” odnosi się do tego, co zostało złożo-
ne (deponere) w jakimś miejscu. Banki nasion, depozytariusze przyszłości , są33

usytuowane w konkretnych lokalnościach, które można opisać za pomocą nie
tylko współrzędnych geograficznych, ale również odniesień do związanego z da-
nym terenem kontekstu społecznego. Zarazem ich misja ma charakter podwójnie
globalny – wynika z antycypowanych przyszłych zagrożeń rozpoznawanych jako
dokonujące się w skali globalnej i zakłada międzynarodową koordynację działań
poszczególnych instytucji.

Współistnieniu perspektywy globalnej i lokalnej towarzyszy napięcie między
otwartością a zamknięciem. Tę logikę można opisać za pomocą postulowanego
przez Niklasa Luhmanna rozróżnienia na futuryzację i defuturyzację, czyli proce-
sy, które regulują poziom otwartości teraźniejszej przyszłości (present future),
przez którą rozumie „temporalny horyzont teraźniejszości” . Defuturyzacja pro-34

wadzi do stanu ograniczenia otwartości, gdzie teraźniejsza przyszłość łączy się
z przyszłymi teraźniejszościami (future presents) w taki sposób, że tylko jedna
przyszłość jest możliwa. Futuryzacja to proces zwiększania otwartości przyszłości,
a choć autor nie pisze o tym wprost, to można uznać, że przykładem futuryzacji
może być postęp ludzkiej wiedzy, który produkuje skutki uboczne wymykające
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się kontroli społecznej, a co za tym idzie – namnożenie różnych scenariuszy przy-
szłości. Wynikająca z tego niepewność ma dwa aspekty. Problemem jest nie tyl-
ko wielość różnych – czasem wykluczających się, lecz równie prawdopodobnych
w kwestii realizacji – wyobrażeń przyszłości, lecz także poziom określoności po-
szczególnych scenariuszy. Niektóre spośród nich można jedynie naszkicować
– wiemy, że coś nam zagraża, jednak nie umiemy sobie tego wyobrazić tak
konkretnie jak w literackich czy filmowych apokalipsach. Sytuację komplikuje
dodatkowo fakt, że dążenie do kontroli przyszłości przekłada się na lawinowo
rosnącą liczbę prognoz, ekspertyz, scenariuszy czy zaleceń, a także podmiotów
zaangażowanych w ich wytwarzanie i dystrybucję.

W przypadku banku nasion niepewność wynikającą z niedających się prze-
widzieć przyszłych zdarzeń próbuje się przezwyciężyć poprzez tworzenie podda-
nych kontroli wyizolowanych miejsc, które stanowić mają odpowiedź na pewnego
rodzaju scenariusz przyszłości. To, co przyszłe, jest narratywizowane (narracja
o globalnym ociepleniu), a poprzez ciąg translacji (pomiary temperatury, protoko-
ły, raporty, „produkowanie ryzyka”) nabiera sprawczości i zwrotnie oddziałuje na
praktyki społeczne (tworzenie banków nasion). Przyszłość, a raczej jej konkretna
wizja, staje się aktorem społecznym.

ŚWIECKIE ZBAWIENIE

Miejsca przyszłości, takie jak banki nasion, wraz z leżącymi u ich podstaw
antycypacjami są historyczne i społeczne w tym sensie, że tworzy się je w kon-
kretnym momencie dziejowym, w kontekście określonych struktur gospodarczych,
politycznych i społecznych. Tak pojęta przyszłość – przedmiot zainteresowania
antropologii kultury czy socjologii, nie zaś futurologii – należy do porządku wy-
obrażeń, a więc stanowi źródło wiedzy o tych, którzy wyobrażenia te wytwarzają.
Z punktu widzenia socjologii wiedzy przewidywana przez nas przyszłość jest
istotnym składnikiem naszej współczesności, naszej zbiorowej samowiedzy.

Tym, co tu wyraźnie przeziera, jest coraz powszechniejsza świadomość wy-
czerpywania się zasobów, na bazie których zostało zbudowane społeczeństwo
przemysłowe . Skala antycypowanych ryzyk, niepewności czy zagrożeń ekolo-35

gicznych znacznie przekracza zakres tego, co zwykło się określać mianem moż-
liwych do pominięcia skutków ubocznych rozwoju gospodarczego, stawiając pod
znakiem zapytania nie tylko podstawowe założenia na jego temat, ale także po-
wszechnie dotychczas podzielane przeświadczenia o relacji człowieka do aktorów
nieludzkich, nie tylko flory i fauny, ale również czynników klimatycznych. Wie-
dza o wpływie klimatu na rolnictwo nie jest zdobyczą XX wieku, od niedawna
jednak relacje między klimatem a rolnictwem uważa się za wzajemne. Redefiniu-
jąc cele i założenia gospodarki w obliczu naglących pytań o nasz przyszły sposób
zamieszkiwania świata, staramy się przekroczyć zbiorowy stan ducha, który Peter
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Sloterdijk nazwał „kryzysem świadomości globalnej”. Marc Augé twierdzi, że kry-
zys ten „dotyczy naszego miejsca we wszechświecie: wiemy już, że żyjemy na
nieskończenie małej planecie w nieskończenie wielkim kosmosie [...] – planecie
kruchej, którą ponadto traktujemy źle. Ta świadomość ekologiczna, ta świado-
mość nieszczęśliwa jest faktem radykalnie nowym w historii ludzkości” . Bez-36

precedensowy charakter diagnozowanego przez Sloterdijka kryzysu świadomości
globalnej wyraża się nie tylko na poziomie ontologicznych rozpoznań, ale także
w bardziej konkretnych pytaniach natury politycznej. Parafrazując słowa autora
klasycznego dzieła o fundamentach demokracji, można powiedzieć, że nowemu
światu potrzebna jest nowa wiedza biopolityczna . Kluczem do rozwiązania37

problemu zmian klimatycznych okazuje się „genetyczna kontrola nad ewolucją” ,38

której narzędziem mają być banki nasion. Kontrola ta wiąże się z redefinicją natu-
ry, której części składowe można wyizolować z ekosystemów , jak w przypadku39

przechowywania nasion ex situ, i w ten sposób przezwyciężyć ich związek z kon-
kretną czasoprzestrzenią – zamknięte w słoikach nasiona są naturą w formie po-
tencjalnej, wyłączoną z upływu czasu.

Międzynarodowy charakter działań zmierzających do powstrzymania dalszej
degradacji bioróżnorodności upraw, wielość zaangażowanych w nie podmiotów
(państw, ośrodków naukowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych itd.)
każą myśleć o umacnianiu się globalnych sieci kooperacji. Szczególnego znacze-
nia nabiera tu pojęcie kosmopolityzmu – dziś jest on nie tyle postulatem filozo-
ficznym, ile terminem pozwalającym opisać nowy rodzaj relacji społecznych, które
powstają w obliczu dokonujących się na naszych oczach bądź antycypowanych
zmian w skali globalnej. Można tu mówić o nowym rodzaju wyobrażonych wspól-
not – o kosmopolitycznych wspólnotach ryzyka (takich jak funkcjonujące ponad
granicami państw ruchy ekologiczne wraz osobami, które podzielają ich ideały) ,40

których podstawową cechą jest orientacja na zagrożoną globalnym ryzykiem
przyszłość i poszukiwanie racjonalnych modeli działania zarówno na poziomie
organizacyjnym, jak i w sferze indywidualnych postaw konsumenckich .41

Miejsca przyszłości wiele mówią o nas samych, żyjących tu i teraz, o naszej
świeckiej nadziei na to, że bliska przyszłość nie musi być apokalipsą i że myśle-
nie w kategoriach ostrożnej utopii ponadpaństwowej kooperacji dla wspólnego
dobra nie jest pozbawione empirycznych podstaw. Nadal wierzymy w to, że ludz-
kie panowanie nad naturą przyniesie zbawienie, rozumiane przynajmniej jako
uniknięcie autodestrukcji. Natura popadająca w ruinę za sprawą działań człowie-
ka może zostać ocalona dzięki naszej „kontroli ewolucji”. Mając nadzieję na to,
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że kiedyś będziemy w stanie odbudować Eden, za pancernymi drzwiami Global-
nego Banku Nasion chronimy przed samymi sobą nasiona naszego zbawienia,
których nie wolno nam zbezcześcić .42
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A GREEN DEPOSIT FOR A RAINY DAY.

SEED BANKS AS THE PLACES OF THE FUTURE

Summary

The main aim of the article is presentation and operationalization of the concept of the

places of the future in the context of seed banks. The future is understood here as a category

of collective imagination, which means that the predicted future is an essential element of

the present. The anticipated futures act reciprocally upon the social practices, both at the

individual and the institution levels. Although, due to social, natural, civilizational and other

reasons, the future is not fully predictable, it is semi-open, not-completely closed, it is

recognized in the form of systemic thinking, which can be defined as closed. The analysis of

the case of seed banks allowed revealing the inevitable gap between the future and systematic

anticipation practices. The seed banks established in the face of the anticipated threat of

global hunger are a tool for negotiating a possibly beneficial to people scenario for the future,

conducted with non-human actors, whose actions are of probabilistic nature.

 

Trans. Izabela Ślusarek



Douglass C. North, Structure and Change in Economic History, New York: W. W. Norton1

& Company 1982.
Por. Gregory Clark, Farewell to Alms. Brief Economic History of the World, Princeton:2

Princeton University Press 2007, s. 50–52.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 1, 2018 

Piotr Koryś
(Uniwersytet Warszawski)

ZŁOTE ŁANY, ZIEMNIACZANE POLA I ZAGONY BURAKÓW.
ROŚLINNY KRAJOBRAZ POLSKIEJ WSI W PERSPEKTYWIE

HISTORII GOSPODARCZEJ

Douglass C. North, patrząc z dystansu na historię gospodarczą ludzkości, na-
pisał o dwóch rewolucjach gospodarczych . Druga z nich to oczywiście rewolucja1

przemysłowa, która odmieniła naturę gospodarki w Wielkiej Brytanii, Europie,
a potem i reszcie świata. W jej efekcie doszło do gwałtownego wzrostu skali pro-
dukcji przemysłowej, wzrostu znaczenia drugiego (wytwórczego) i trzeciego
(usługowego) sektora gospodarki, a populacja Ziemi przekroczyła już 7 miliar-
dów osób. Cechą drugiej rewolucji gospodarczej był gwałtowny (o wykładniczym
charakterze) wzrost populacji oraz rozmiarów produkcji (przemysłowej i rolnej),
a także podobny w skali wzrost wykorzystania czynników produkcji oraz nieod-
nawialnych surowców naturalnych. Jednak, żeby mogło dojść do tej zdumiewają-
cej dynamiką zmiany gospodarczej, która stworzyła świat, w jakim żyjemy, kilka
tysięcy lat wcześniej musiało dojść do pierwszej rewolucji gospodarczej, która
podobnie zmieniła reguły życia ludzi na Ziemi.

Wtedy, dzięki licznym innowacjom, miejsce gospodarki zbieracko-łowieckiej
zajęło rolnictwo. Dzięki temu gwałtownie wzrosła efektywność wytwarzania żyw-
ności w przeliczeniu na jednostkę powierzchni oraz zdolność ludzkich wspólnot
do powtórnego wykorzystania tych samych obszarów do uprawy roślin. Proces
wyjaławiania ziemi uprawnej trwał wielokrotnie dłużej niż „zużywania” obsza-
rów lasów i sawann – dzięki czemu miejsce wędrownych plemion mogły zająć
osiadłe wspólnoty rolnicze. Rozwój rolnictwa nie prowadził do poprawy jakości
życia mierzonej ilością i jakością konsumowanych kalorii, umożliwił jednak, prócz
coraz bardziej efektywnego wykorzystania ziemi (wraz z kolejnymi innowacja-
mi, takimi jak choćby ugorowanie części ziemi uprawnej), na upowszechnienie
osiadłego trybu życia wymagającego stałego i stabilnego strumienia żywności .2

To zaś sprawiło, że wykładniczo zaczęła rosnąć nie tylko wielkość globalnej
produkcji (w szczególności produkcji żywności), ale jednocześnie i populacja
ludzka. O ile bowiem plemiona koczownicze musiały kontrolować duże terytoria
przy relatywnie małej populacji (ze względu na niepoddający się kontroli proces
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wyjaławiania – odławiania zwierząt itp.), to w warunkach gospodarki rolnej gę-
stość zaludnienia znacząco wzrosła. Z upływem czasu rozwój technologii (w tym
nowe uprawy oraz umiejętność magazynowania produktów rolnych) przyczyniły
się do rozpowszechnienia się gospodarki rolnej na coraz nowych przestrzeniach
i ukształtowania się nowych form organizacji państwowej.

Rośliny zdeterminowały charakter tworzących się w aluwialnych dolinach rzek
imperiów o regionalnym zasięgu. Specyfika nawadniania ziem w Chinach, Mezo-
potamii czy Egipcie przyczyniła się do ukształtowania się pierwszych państw
scentralizowanych o totalnym charakterze. Odmienny sposób uprawy, który upo-
wszechnił się w Europie (zarówno inne niż w Azji rośliny, pszenica i żyto w miejsce
ryżu, jak i bardziej niż w Mezopotamii i Egipcie sprzyjający klimat, który nie
wymagał rozbudowanych systemów nawadniania), położył fundamenty pod ukształ-
towanie się innego rodzaju cywilizacji. Miała ona dużo bardziej zdecentralizowa-
ny charakter, a poziom kontroli państwa nad jednostką był zawsze dużo mniejszy
(co nie oznacza, że mały) .3

Na specyfikę Europy i europejskiego (judeochrześcijańskiego, ale też grecko-
-rzymskiego) systemu wartości miały więc wpływ rośliny, a przede wszystkim
zboża tu uprawiane, oraz charakter klimatu i gleb, który pozwolił na odmienny niż
w przypadku aluwialnych imperiów model uprawy rolnej i inny model cywilizacji
rolniczej. To sprawiło, że nawet scentralizowane imperia, takie jak Rzym, funkcjo-
nowały inaczej niż Chiny czy Egipt. Państwo nie musiało kontrolować systemów
nawadniania ani nimi zarządzać – bo nie determinowały one losów całej spo-
łeczności. Kontroli wymagała produkcja rolna, by dało się wyżywić zwłaszcza
Wieczne Miasto, jednak natura tej kontroli była inna, a jej zakres – dużo mniejszy.

Jedną z najważniejszych cech cywilizacji europejskiej już po upadku Rzymu
(przyczyn którego, niezwiązanych z roślinami, nie będziemy tu rozważać) stało
się jej zróżnicowanie i konkurencyjny charakter funkcjonujących jednostek admi-
nistracyjnych – księstw, królestw, republik. Był on możliwy dzięki systemowi
produkcji rolnej, umożliwiającemu wytwarzanie i powszechną względną samowy-
starczalność dotyczącą relatywnie małych obszarowo jednostek administracyjnych.
To stworzyło warunki do rozwoju konkurencyjnych rozwiązań instytucjonalnych
i mającą ewolucyjny charakter selekcję tych najbardziej efektywnych. Ta kon-
kurencja to jedno z najpoważniejszych wyjaśnień, czemu cywilizacja europejska,
jeszcze tysiąc lat temu wyraźnie zacofana w stosunku do odwiecznych cywilizacji
Indii i Chin, tak dobrze sprawdziła się w międzycywilizacyjnej rywalizacji .4

W Europie dochodziło nie tylko do selekcji rozwiązań instytucjonalnych, ale
i specjalizacji dostosowującej poszczególne obszary i państwa do ich roli w euro-
pejskim systemie gospodarczym. Ukształtowało się europejskie centrum, obszar
o szczególnie wysokim zagęszczeniu populacji i dynamice innowacji, gdzie coraz
większą rolę odgrywała gospodarka miejska (północne Włochy, potem Flandria,
południowe Niemcy, Niderlandy, Francja i Anglia), obszary półperyferyjne od-
grywające szczególną rolę w wytwarzaniu żywności (pełniące funkcję spichlerzy
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Zboża, takie jak żyto i pszenica, były uprawiane w Polsce od początków rolnictwa, jeszcze na5

długo przed początkiem naszej ery. Ziemniaki trafiły do Polski w XVII wieku, a jako uprawa rol-
na zaczęły zyskiwać popularność w czasach saskich. Burak cukrowy stał się rośliną przemysłową
w XIX wieku (najpierw w Prusach, ale niedługo później na ziemiach polskich), ale wcześniej mógł
być w niewielkich ilościach uprawiany na paszę dla zwierząt i jako warzywo. Oczywiście historia
uprawy buraka jest znacznie dłuższa. O uprawie rzepaku informują źródła z XVI wieku, ale niemal
na pewno jego obecność na ziemiach polskich jest dłuższa. Jednak upowszechnienie uprawy nastą-
piło dopiero w XX wieku.

Europy) oraz w ekspansji terytorialnej, lądowej i morskiej. Do tej drugiej grupy
zaliczyć trzeba Rzeczpospolitą, roślinną (zbożową) potęgę Europy, ale też kraj
dynamicznie kolonizujący – nie zamorskie nowe lądy, jak Hiszpania – ale wielkie
obszary słabo zaludnionych lasów i stepów na wschodzie Europy.

I tak rośliny po raz kolejny zaczęły determinować losy regionów i krajów,
a wśród nich znalazła się Polska. Poniżej piszę o trzech, a właściwie czterech
roślinach ważnych z perspektywy nowoczesnej historii gospodarczej Polski – po
kolei o zbożach, które przyniosły złoty wiek I Rzeczypospolitej, a gdy zakręciło się
koło fortuny – także jej zmierzch; o ziemniakach, które zmieniły obraz polskiej
wsi w XIX wieku, i o burakach cukrowych, które odegrały rolę w modernizacji
tej wsi. A na koniec o kilka zdań poświęcę roślinie oleistej – rzepakowi i mira-
żowi naftowej potęgi zbudowanej na biopaliwach. Oczywiście, to nie wszystkie
ważne rośliny w historii Polski . Był jeszcze len – Polska była w okresie nowo-5

żytnym ważnym producentem i eksporterem lnianego płótna. Były i są jabłka – du-
ma polskich sadowników (od zamierzchłych czasów, wszak ulubionymi jabłkami
królowej Marysieńki były kosztele). Jest wiele roślin już zapomnianych. Coś jed-
nak trzeba było wybrać.

POLSCY SZLACHCICE – ZBOŻOWI SZEJKOWIE?

Spichlerzami Europy zostawały te obszary, gdzie możliwe było osiąganie nad-
wyżek produkcji roślinnej, a mała gęstość zaludnienia i niekorzystne położenie
nie sprzyjały rozwojowi nowoczesnych gałęzi gospodarki. Doskonałym przykła-
dem takiego kraju-spichlerza była Rzeczpospolita, jeden z głównych europejskich
eksporterów zboża i produktów drzewnych od średniowiecza do XVIII wieku.
Ewolucja systemu gospodarczego Rzeczypospolitej nie prowadziła do jego nie-
efektywności w ramach ówczesnego systemu europejskiego, ale jednocześnie
Polska wpadła w zależność od specyficznej ścieżki rozwojowej. W efekcie
ukształtował się system polityczno-gospodarczy, którego cechami były słabe i zde-
centralizowane państwo, bardzo silna politycznie i gospodarczo klasa właścicieli
ziemskich i producentów zboża oraz uzależnienie gospodarki kraju od eksportu
bardzo wąskiej grupy produktów, odgrywających kluczową rolę w handlu mię-
dzynarodowym – ziarna żyta i pszenicy.

Eksport zbóż stanowił ok. 5–10% krajowej produkcji, jednocześnie jednak
Polska stała się jednym z najważniejszych dostawców zboża na europejskie rynki,
odgrywając kluczową rolę w ograniczaniu ryzyka wystąpienia jego niedoborów.
Efektem podziału pracy była sytuacja, w której dynamika procesów urbanizacji
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Historia Polski w liczbach, t. 2: Gospodarka, Warszawa: GUS 2006.6

Mikołaj Malinowski, Jan L. Van Zanden, Income and its distribution in preindustrial Poland,7

„Cliometrica” 2017, vol. 11, nr 3, s. 375–404.
Evsey D. Domar, The causes of slavery or serfdom: A hypothesis, „The Journal of Economic8

History” 1970, vol. 30, nr 1, s. 18–32.
Por. znakomitą analizę Adama Tellera, Money, Power, and Influence in Eighteenth-Century9

Lithuania: The Jews on the Radziwiłł Estates, Stanford: Stanford University Press 2016. Krótkie

i kształtowania się nowoczesnej gospodarki w Europie Zachodniej po części zale-
żała od eksportu polskiego zboża – to ono umożliwiało ograniczenie wewnętrznej
produkcji tam i przyspieszyło wewnętrzne migracje, a w efekcie transformację
gospodarek europejskiego centrum. W związku z zależnością gospodarczą Polski
od Zachodu, na którą niektórzy wskazują, o tym okresie czasami mówi się w ka-
tegoriach rozwoju zależnego .6

Taki model uczestnictwa w europejskim podziale pracy prowadził do utrwale-
nia i narastania różnic majątkowych na ziemiach polskich, które u schyłku epoki
nowożytnej osiągały znaczne, a nawet skrajne rozmiary . Powoli zanikała – jak7

można by to opisać w dzisiejszym języku – miejska klasa średnia, bo decydującą
rolę w gospodarce ziem polskich zaczęła odgrywać jedna tylko forma przedsię-
biorczości, rynkowa produkcja roślinna (to oczywiście pewne uproszczenie, dużo
bowiem było różnic regionalnych, pozostańmy jednak przy nim). Jednocześnie
ekspansja terytorialna na wschód przyczyniła się dalszego spadku gęstości zalud-
nienia na terytorium kraju, a dla szlachciców-przedsiębiorców stworzyła zagro-
żenie odpływu siły roboczej (ze względu na gęstość zaludnienia od czasów epi-
demii czarnej śmierci właściwie nie występowało ono na Zachodzie Europy). To
stworzyło warunki do dalszego uzależnienia od dotychczasowej trajektorii roz-
woju. Gdy w Europie Zachodniej występowały bodźce do osłabienia prawnej
zależności chłopów od właścicieli ziemi (i przechodzenia na bezpieczniejszy dla
właścicieli model uzyskiwania dochodów z ziemi, za dzierżawę), na wschodzie
Europy (w uproszczeniu powszechnym w historii gospodarczej – na wschód od
Łaby), a zwłaszcza w Polsce pojawiły się odwrotne bodźce. Ryzyko wyludniania
wsi, brak popytu na dzierżawę i siła polityczna szlachty doprowadziła do procesu
pogłębiania się prawnej i, szerzej, instytucjonalnej zależności chłopa od właści-
ciela ziemskiego. Mechanizm ten opisał ekonomista i historyk gospodarki Evsey
Domar w swoim modelu gospodarki pańszczyźnianej .8

W warunkach przednowoczesnej gospodarki rynkowej właściciele ziemscy
posiadający wystarczającą siłę polityczną dążyli do ograniczenia mobilności siły
roboczej, nie mogąc w warunkach łatwej dostępności ziemi liczyć na dochody
z dzierżawy. W gospodarce europejskiej tego okresu zboże odgrywało rolę po-
dobną jak ropa naftowa dziś, było kluczowym nieprzetworzonym „surowcem”,
którym handlowano. Wraz ze wzrostem znaczenia tego handlu kraje żyjące z pro-
dukcji roślinnej doświadczały zjawiska „choroby holenderskiej” (czy też wręcz
klątwy surowcowej) – wypierania innych gałęzi gospodarki przez gałąź dającą naj-
wyższe zyski z produkcji i eksportu. Siła polityczna szlachty znów doprowadziła
do sytuacji, w której skutecznie zabezpieczała swoje interesy gospodarcze, kosz-
tem nie tylko sytuacji chłopów, ale przede wszystkim kosztem miast i sektora
wytwórczego. Ograniczenie mobilności siły roboczej na bardzo długo zablokowa-
ło możliwość rozwoju tego sektora (nawet jeśli częściowo problem rozwiązywała
obecność mniejszości żydowskiej) .9
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omówienie w: Piotr Koryś, Adam Teller, Money, power, and influence in eighteenth-century Lithuania:
the Jews on the Radziwiłł estates (Stanford: Stanford University Press, 2016. Pp. xviii+310. 1 map.
25 tabs. ISBN 9780804798440 Hbk. £60/$70), „The Economic History Review” 2017, vol. 70, nr 4,
s. 1457–1459.

Co ciekawe, w polskiej Wikipedii nie ma wpisu na ten temat, w przeciwieństwie do angielskiej:10

https://en.wikipedia.org/wiki/Antemurale_myth#Poland i https://en.wikipedia.org/wiki/Antemurale_
Christianitatis.

A jedne z ostatnich, pod tym właśnie tytułem, napisał Staszic.11

W wyniku popytu na polskie zboże zgłaszanego z Zachodu ukształtowała się
zatem gospodarka, w której właściciele ziemscy byli swego rodzaju szejkami (mo-
del ten nieco inaczej kształtował się na ziemiach wschodnich, gdzie zbyt zboża
był trudniejszy). Sytuacja ekonomiczna szlachty była bardzo dobra, dopóki na
rynku zbożowym istniała nierównowaga, a różnice w poziomach cen pozwalały
na uzyskiwanie relatywnie wysokich dochodów z handlu. Szlachta dbała też o to,
by nie pogarszały jej koszty utrzymania państwa. By zapewnić sobie warunki życia
porównywalne z Zachodem, wspierała niskie podatki, małą armię i słabe państwo,
co miało się zemścić w przyszłości. Z drugiej strony, w perspektywie czasowej
możliwej do wyobrażenia dla wielu pokoleń polskich klas wyższych, zagrożeń ze-
wnętrznych nie było – Rzeczpospolita była przecież nie tylko spichrzem Europy,
ale i jej przedmurzem (antemurale christianitatis) .10

Warto na marginesie przypomnieć, że podobny model gospodarki ukształto-
wał się kilkaset lat później na południu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej, tyle że tam zamiast chłopów byli niewolnicy, a zamiast złotych kłosów białe
pola bawełny. Konflikt pomiędzy amerykańską Północą a Południem – wojna se-
cesyjna – był w dużej mierze starciem nowoczesnej cywilizacji przemysłowej (i jej
instytucji) z cywilizacją rolniczą w jednej z najpełniejszych jej form (cechującą
się, podobnie jak w Rzeczypospolitej, skrajnymi poziomami nierówności).

Wraz ze zmianą kierunków handlu i rewolucją agrarną na Zachodzie popyt na
polskie zboże spadł – a dokładniej, coraz niższa była oferowana cena (w relacji
do cen innych produktów). Złote łany zbóż, symbol „złotego wieku” Rzeczypos-
politej, stawały się coraz mniej warte. A pozycja Polski w europejskim podziale
pracy coraz mniej znacząca. Jednocześnie początki drugiej rewolucji gospodar-
czej sprawiły, że dystans rozwojowy pomiędzy Rzeczpospolitą a Zachodem za-
czął narastać. Zależność od ścieżki rozwoju sprawiła, że trudno było cokolwiek
zmienić, mimo że od początku XVIII wieku coraz częstsze stawały się przestrogi
dla Polski . Zbożowa republika (Rzeczpospolita) przeżyła złoty wiek dzięki zło-11

tym łanom, ale te same łany – i stojący za nimi model rozwoju – zdeterminowały
jej los na przełomie XVIII i XIX wieku.

OKOWITA I OMASTA, CZYLI O ROLI ZIEMNIAKÓW

Ale to nie koniec roślinnej historii Polski. Trzecim ważnym zbożem na pol-
skich polach był owies, który pozwalał wykarmić konie. Konie polskiej husarii,
a potem tak samo konie licznych obcych armii przemierzających kraj w XVIII wie-
ku i w trakcie wojen napoleońskich. Ale zostawmy już łany zbóż, te złote i te

https://en.wikipedia.org/wiki/Antemurale_myth#Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Antemurale_Christianitatis
https://en.wikipedia.org/wiki/Antemurale_Christianitatis
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Idee gospodarki maltuzjańskiej i barier jej rozwoju doskonale przedstawia Gregory Clark,12

Farewell to Alms.
Por. np. Stanisława Namaczyńska, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsied-13

nich w latach 1648–1696, t. 1: Zjawiska meteorologiczne i pomory, Lwów: Kasa im. Mianowskiego
1937; Od powietrza, głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne na przestrzeni wieków, red. Tomasz
Głowiński, Teresa Kościk, Wrocław: GAJT 2013.

Piotr Franaszek, Dieta chłopów galicyjskich w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w.,14

„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2016, t. 76, s. 289–313.
Tadeusz Sobczak, Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim w XIX wieku,15

Wrocław: Ossolineum 1968; zob. też Juliusz Łukasiewicz, Kryzys agrarny na ziemiach polskich
w końcu XIX wieku, Warszawa: PWN 1968, s. 86–95 i 148–158.

Paweł Libera, Miód, wino i wódka, „Mówią Wieki” 2009, nr 12 (599), s. 82–86.16

zdeptane przez żołdaków, gdy w tle czerwonego zachodzącego słońca widać było
dymy płonących wsi. Wyludniona wojnami, zacofana i słaba gospodarczo i mili-
tarnie Rzeczpospolita nie obroniła swojego istnienia i zniknęła z mapy.

O ile maltuzjańskie wielkie głody , związane z nierównowagą pomiędzy dy-12

namiką wzrostu populacji a dynamiką wzrostu produkcji żywności, występowały
w Polsce rzadko (z przyczyn opisanych wyżej: relatywnie niewielkiej populacji
w stosunku do obszaru), to głody na przednówku, a także klęski elementarne
związane z nieurodzajem, suszą, powodziami czy przymrozkami (ale też i wojna-
mi) się zdarzały . W czasach nowożytnych podstawę wyżywienia polskiego chło-13

pa (w więc ogromnej większości populacji) stanowiły produkty zbożowe: chleb,
kasze, piwo, jednak od XIX wieku miejsce to zajęły ziemniaki. Upowszechnie-
nie upraw ziemniaków, a także nowe technologie przechowywania ich i marchwi
(kopcowanie) zmieniły sytuację żywieniową chłopów. Pomimo relatywnie niskich
poziomów konsumpcji per capita (uwzględniając zarówno liczbę kalorii, jak
i zróżnicowanie pokarmów oraz ilość dostarczanych witamin i mikroelementów),
wzrost areału, na którym uprawiano ziemniaki, a w konsekwencji – wielkości
produkcji przyczynił się do szybkiego wzrostu populacji. W ciągu 100 lat po kon-
gresie wiedeńskim populacja ziem Polskich (Galicji, Królestwa Kongresowego,
Poznańskiego) wzrosła według statystyk 2–3-krotnie.

Konsumpcja ziemniaków wśród ludności chłopskiej Galicji sięgała 1–4 kg
dziennie na osobę pod koniec XIX wieku (średnio dla Galicji 1,3 kg dziennie) .14

W Królestwie Kongresowym konsumpcja ziemniaków na osobę rosła od 0,2 kg
dziennie w roku 1830 do 1,2 kg przed I wojną światową. Oczywiście spożywa-
no dalej zboża, upowszechniały się inne warzywa oraz rośliny strączkowe, ale
to właśnie masowa uprawa ziemniaków istotnie przyczyniła się do przełomu
w poziomie konsumpcji żywności na ziemiach polskich . Do XX wieku tereny15

wschodnich Niemiec oraz ziemie polskie pod zaborem pruskim, rosyjskim i au-
striackim stały się obszarem najintensywniejszej produkcji ziemniaków w Europie.

Masowa uprawa ziemniaków przyczyniła się także do dynamicznego roz-
woju przemysłu gorzelniczego we wszystkich częściach Polski. O ile do końca
XVIII wieku wytwarzano w Polsce wódki zbożowe, o tyle od XIX wieku ich
miejsce zajął tańszy alkohol wytwarzany z ziemniaków. Był masowo produkowa-
ny w licznych niewielkich gorzelniach przy folwarkach. To oraz prawo propina-
cji przyczyniło się do wzrostu spożycia alkoholu wśród ludności wiejskiej, który
stał się też kalorycznym dodatkiem do menu, choć opowieści o nadzwyczajnym
rozpiciu polskich chłopów wydają się przesadzone .16
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Historia Polski w liczbach.17

Por. na ten temat znakomitą analizę Michała Łuczewskiego, Odwieczny naród. Polak i katolik18

w Żmiącej, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012.

Polskie pola w coraz mniejszym stopniu były polami złotych kłosów, a w co-
raz większym stopniu zajmowały je zagony ziemniaków. W 1827 roku uprawy
ziemniaków w Królestwie Kongresowym zajmowały niewiele ponad 5% terenów
uprawianych (a zboża około 90%). Do 1887 roku powierzchnia upraw ziemnia-
ków wzrosła niemal 5-krotnie (zbóż mniej niż 2-krotnie), w efekcie ziemniaki
uprawiano na 15% areału (podobna była skala upraw ziemniaków w pozostałych
zaborach) . Kluczowa była jednak wydajność produkcji wielokrotnie przekracza-17

jąca wydajność produkcji zbóż (jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym wy-
dajność z hektara była 10–15 razy większa niż w przypadku zbóż). To dlatego
upowszechnienie uprawy ziemniaków sprawiło, że możliwe było wyżywienie zde-
cydowanie większej populacji. W Polsce znaczenie uprawy ziemniaków zmalało
dopiero od lat 80. XX wieku.

Ale historia uprawy ziemniaka to także historia zarazy ziemniaczanej, grzy-
bopodobnej choroby, która w latach 40. XIX w. doprowadziła do klęski żywnoś-
ciowej w wielu krajach Europy. Szczególną skalę osiągnęła ona w Irlandii, gdzie
poskutkowała spadkiem plonów o niemal 90%, wzrostem emigracji i śmiertel-
ności oraz spadkiem dzietności, co doprowadziło do zmniejszenia populacji o 1/3
w ciągu kilkudziesięciu lat. W Polsce skutki były łagodniejsze, ale też dało się je
zaobserwować, zwłaszcza w zaborze pruskim i zachodniej Galicji, gdzie uprawa
ziemniaków wcześniej się upowszechniła. 

Losy I Rzeczypospolitej były związane z uprawą zbóż, lecz historia XIX-wiecz-
nej budowy polskiej tożsamości, zwłaszcza na wsi , mogłaby potoczyć się inny-18

mi torami, gdyby nie uprawa ziemniaków. To one stały się przyczyną pijaństwa
polskich chłopów. Ale też dzięki nim możliwa się stała poprawa ich dobrobytu,
która, obok reform agrarnych, ułatwiła porozumienie między postszlachecką inte-
ligencją a chłopstwem i budowę na nowo polskiego narodu. Bez ziemniaków nie
byłoby też dynamicznego wzrostu populacji (głównie wciąż wiejskiej). I choć
Polski nie było na mapie na przełomie XIX i XX wieku, to populacyjnie i tożsa-
mościowo Polacy byli znów przygotowani na własne państwo. Wreszcie ziemnia-
ki, ze względu na rynkowy charakter ich upraw, przyczyniły się do modernizacji
polskiej wsi.

BURACZANE KOLEJKI (WĄSKOTOROWE) I NOWOCZESNE CUKROWNIE

Trzeba jeszcze wspomnieć o roślinie, która przyczyniła się do rozwoju no-
woczesnego przemysłu spożywczego na ziemiach polskich. Burak cukrowy, bo
o nim mowa, nigdy nie był rośliną uprawianą tak masowo jak ziemniaki. Jednak
ze względu na wydajność, a także wpływ na modernizację przemysłu spożywcze-
go, jest to roślina w polskiej historii gospodarczej ważna. Rozpoczęto ją uprawiać
zapewne w XVIII wieku, ale upowszechniła się, wraz z nowymi technologiami
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Juliusz Łukasiewicz, Kryzys agrarny, s. 86–95 i 148–158.19

Franciszek Kapusta, Zmiany strukturalne cukrownictwa polskiego, „Polityki Europejskie.20

Finanse i Marketing” 2015, nr 13 (62), s. 54.
O okresie powojennym por. Stanisław Wykrętowicz, Najnowsze dzieje cukrownictwa w Polsce21

(1944–1989), Poznań: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
1997.

Doskonałą analizę interpretacji gospodarki chłopskiej, która pozwala wejrzeć w jej naturę, moż-22

na znaleźć w: Jacek Kochanowicz, Spór o teorię gospodarki chłopskiej: gospodarstwo chłopskie
w teorii ekonomii i w historii gospodarki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
1992.

wytwarzania cukru, w wieku XIX. Dynamiczny rozwój upraw buraka cukrowego
można obserwować od lat 20. XIX wieku, ale stał się on – zwłaszcza w Króle-
stwie Kongresowym – rośliną przemysłową zmieniającą oblicze wsi (w niektórych
regionach, oczywiście) dopiero w II połowie tego wieku .19

Wraz z upowszechnieniem się upraw buraka cukrowego rozwinęło się cuk-
rownictwo, najpierw w Wielkopolsce, gdzie przeżyło kryzys po roku 1850, a po-
tem w dużo nowocześniejszej formie rozwijało się od lat 70. W Galicji przemysł
cukrowniczy upadł w latach 50. (w obu przypadkach upadek ten był związany
z zacofaniem rozwiązań technologicznych, niską konkurencyjnością oraz nowo
wprowadzonym zarówno w Prusach, jak i Austrii opodatkowaniem). Od lat 30.
przemysł cukrowniczy rozwijał się też w Królestwie Kongresowym, ale nowo-
czesne wielkie cukrownie powstawały szczególnie licznie w końcówce XIX i na
początku XX wieku. W 1913 roku cukrownie na obecnych ziemiach polskich
produkowały około miliona ton cukru rocznie, z tego 40% w Wielkopolsce, 30%
na Śląsku, a 22% w Królestwie Kongresowym .20

Cukrownictwo od lat 70. XIX wieku stało się jedną z nowocześniejszych gałęzi
przemysłu spożywczego i rozwijało się z reguły w regionach peryferyjnych, tam
gdzie innego przemysłu nie było. Budowa kolejek na potrzeby cukrowni (takich
jak np. działająca do dziś Nałęczowska Kolej Wąskotorowa czy Żnińska Kolej
Cukrownicza, ale i mnóstwo innych, w większości zlikwidowanych) przyczyniła
się do rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej, wzrostu mobilności pracowni-
ków i, często, poprawy jakości życia.

Cukrownictwo pozostało do dziś ważną branżą przemysłu spożywczego ,21

niejednokrotnie wzbudzającą emocje, nie tylko dietetyków, ale i obrońców krajo-
wego przemysłu. Ważniejsze jest jednak to, że zmieniło ono polską prowincję po-
przez rozwój nowoczesnego przemysłu i infrastruktury w regionach peryferyjnych,
jak też poprzez wymuszenie na części chłopów zmiany modelu gospodarowania.
Współpraca z cukrownią, produkcja roślin o czysto rynkowym charakterze, przy-
czyniała się do monetyzacji gospodarki rolnej i była krokiem w stronę odejścia od
modelu chłopskiego do farmerskiego. W tym pierwszym dominowała racjonal-
ność przetrwania, a nie rozwoju i ekspansji (choć w XIX wieku chłopi i tak byli
coraz bliżej rynku) . W tym drugim gospodarstwo rolne produkowało dobra ryn-22

kowe, nabierając powoli cech przedsiębiorstwa. 



Złote łany, ziemniaczane pola i zagony buraków. Roślinny krajobraz polskiej wsi... 41

Iwona Bartkowiak-Broda, Wzajemny związek postępu w agrotechnice i hodowli rzepaku ozi-23

mego, „Rośliny Oleiste” 2002, t. 23, s. 63.

ZAMIAST EPILOGU. SZEJKOWIE PO RAZ DRUGI

Od pewnego czasu, jadąc przez Polskę nawet wiosną, znowu można dostrzec
żółte łany. Spinają one klamrą tę roślinną historię gospodarczą, stąd o nich kilka
słów (choć roślin ważniejszych w polskiej historii pewnie by się kilka znalazło).
To nowe polskie roślinne złoto, rzepak. Stał się on ostatnio główną uprawianą
w Polsce rośliną oleistą. Do Polski trafił w XIX wieku, ale niskie plony i zastoso-
wania głównie kulinarne sprawiały, że nie upowszechniał się. W XIX wieku jego
uprawy zajmowały około 20 tys. hektarów, przed wojną ok. 60 tys., a po wojnie
wzrosły z 85 tys. w latach 1946–1950 do przeszło 320 tys. ha w latach 1981–1985
(a więc niemal 4-krotnie) i przeszło 400 tys. ha na początku XXI wieku (a 2-krot-
nie więcej obecnie) . Dynamika produkcji była jeszcze większa.23

Rzepak i olej rzepakowy znalazły liczne zastosowania, w tym jako roślina
pastewna i w przemyśle chemicznym. Olej spożywczy z rzepaku okazał się też
zdrowszy od wielu innych olejów. Jednak tym, co zawładnęło wyobraźnią produ-
centów, stały się biopaliwa. Rzepak miał zastąpić ropę naftową, a przy tym dać
dochody jego producentom. Miał znowu nastać czas nadwiślańskich szejków – to
oczywiście pewna przesada, ale na początku XXI wieku wydawało się, że przed
rolnikami uprawiającymi rzepak maluje się świetlana przyszłość. Marzenia nie
w pełni się zrealizowały, jak to z marzeniami bywa. Łany rzepaku nie zmieniły
Polski w takim stopniu, jak pół tysiąclecia wcześniej łany żyta i pszenicy. Polscy
rolnicy nie odebrali pracy szejkom z Bliskiego Wschodu. Wśród żółtych łanów
rzepaku coraz częściej dostrzec można zaś maszty elektrowni wiatrowych. Może
to i dobrze...

* * *

Historia gospodarcza (i nie tylko) nowoczesnej Europy, w tym nowoczesna
historia rozwoju (i upadków) Polski to w części historia utkana z roślin. Specyfi-
ka europejskiego rolnictwa odcisnęła piętno na cywilizacji europejskiej, w tym
na kształtującej się w średniowieczu chrześcijańskiej cywilizacji, na której fun-
damentach został zbudowany gmach nowoczesnej cywilizacji przemysłowej. Ta
sama historia rozwoju i postępu cywilizacyjnego, która zmieniła zachód Euro-
py w globalną fabrykę w przypadku europejskich peryferii, w tym w szczególności
w przypadku Polski, u progu wieku pary przyniosła epokę upadku. Zmiana euro-
pejskiego podziału pracy, kryzys modelu społeczno-ekonomicznego związane-
go z tracącą na znaczeniu strukturą europejskiego rynku zbożowego i związany
z tym kryzys instytucjonalny, spadek międzynarodowego popytu na polskie
zboża, wzrost potęgi sąsiadów, których przywódcy lepiej odczytali trajektorie cy-
wilizacyjnego rozwoju, to główne z jej przyczyn. Zboża przyniosły czas chwały
Rzeczypospolitej, ale zbudowana na handlu nimi gospodarka stała się też przy-
czyną jej upadku. W historii Polski ważną rolę odegrały nie tylko zboża, lecz tak-
że, jak pisałem – dwie „nowoczesne” rośliny przemysłowe – ziemniaki i buraki
cukrowe. Pomogły one stworzyć Polskę nowoczesną. Później rośliny nie miały już
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takiego znaczenia w coraz bardziej uprzemysłowionym kraju. Na szczęście wy-
obraźnią decydentów nie zawładnęła kukurydza (niczym w Chruszczowowskim
ZSRR). A jednak zupełnie ostatnio na chwilę rzepak stworzył miraż finansowej
potęgi dla grupy producentów. Wiosenne pola pięknie wyglądają z łanami żółtych
kwiatów rzepaku.
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GOLDEN MEADOWS, POTATO FIELDS AND BEET STRIPS.

VEGETATION LANDSCAPE OF THE POLISH VILLAGE IN THE PERSPECTIVE

OF ECONOMIC HISTORY

Summary

The article discusses the role of plants in Poland’s economic development over the last

500 years. The author presents the role of five plants in the history of Poland’s development:

cereals (wheat and rye), potatoes, sugar beet and rape. The specificity of the economic

development of modern Europe has made Poland one of Europe’s granaries and an important

exporter of cereals. This shaped the civilization of the Polish-Lithuanian Commonwealth

and contributed to its fall due to institutional specificity. In the 19  century, potatoes playedth

an important role in the population development of Polish lands, as they helped feed the

rapidly growing population. The spread of sugar beet cultivation created the conditions for

the development of modern sugar industry in the second half of the 19  century. It becameth

one of the first modern branches of the food industry in Poland and contributed to the

modernization of the village. Quite recently, oilseed rape was to become a plant that would

bring back the times of agricultural sheikhs – no longer the nobility would trade in cereals

on the European markets, but entrepreneurs producing a vegetable substitute for diesel oil.

 

Trans. Izabela Ślusarek
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POMNIK PRZYRODY I PRZEKRACZANIE ANTROPOCENTRYZMU* 

Posadziłem drzewo u mnie na balkonie
Wielkie, silne drzewo, bardzo dbałem o nie
Pomyślałem sobie – kiedy mnie nie będzie
Pamięć ludzi o mnie mieszkać będzie w drzewie
No i miało tak stać tysiąc sto lat
Jak posąg mój miało tu trwać [...]

Perfekt, Wyspa, drzewo, zamek
(muzyka Zbigniew Hołdys, słowa Bogdan Olewicz)

1. WPROWADZENIE – MIRABELKA NA NALEWKACH

Rzadko kiedy drzewa przechodzą do historii inaczej niż za sprawą piły lub
siekiery. Wtedy dopiero też budzi się o nich pamięć. Jeśli się budzi. Tak się stało
w przypadku pewnego skromnego warszawskiego drzewka owocowego, które
w 2017 r. zyskało pośmiertną sławę, do czego zapewne przyczynił się fakt, że odkąd
rozpoczęto wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej, ekologiczne sumienie części
Polaków pozostaje w stanie silnego pobudzenia.

Owym drzewkiem była mirabelka wspomniana przez Hannę Krall w jednym
z reportaży:

 
Dawni mieszkańcy pozostawili mirabelkę, szklane korale i duchy. Mowa o mieszkańcach ka-

mienic i podwórek między Wałową, Franciszkańską i Nalewkami, obecnie Andersa.
Mirabelka próbowała odejść. Pochyliła się i wyciągnęła przed siebie gałęzie. Gotowa do podró-

ży, wysunęła korzenie z ziemi. Nowi mieszkańcy otoczyli pień stalową obręczą i umocowali linami.
Mirabelka zatrzymała się w pół ruchu. Kobiety smażyły konfitury z jej żółtych, trochę cierpkich
owoców .1  
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Słynna mirabelka z Nalewek wycięta – list Jacka Leociaka do „Gazety Wyborczej”, 12.03.2017,2

e-wydanie [dostęp: 11.12.2017].
Martyna Śmigiel, Mirabelka z Nalewek wróci, „Gazeta Wyborcza”, 09.05.2017, e-wydanie [do-3

stęp: 11.12.2017].
Gernot Böhme, Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, przeł.4

Jarosław Merecki, Warszawa: Oficyna Naukowa 2002.
Malcolm Budd, The Aesthetic Appreciation of Nature, New York: Oxford University Press5

2006.   

Podyktowane interesem ekonomicznym wycięcie drzewka zostało zinterpretowa-
ne m.in. jako kolejny nieuświadomiony, banalny gest zamazywania przeszłości,
przejawiający się w tym wypadku akurat w taki, a nie inny sposób, przywodzący
na myśl wycinanie Puszczy:

 
Nieobecność w Warszawie zgładzonych Nalewek mogła się do dziś przejawiać w postaci po-

chylonego pnia mirabelki z podwórka na ul. Andersa 10 (Nalewki 24). Rosła tam jeszcze przed
wojną .2    

 
Historia mirabelki, jak się jednak wydaje, nie dobiegła jeszcze kresu, bo możliwe,
że ostatnim jej rozdziałem będzie przywrócenie obecności mirabelki, a dzięki temu
nieobecnym „zgładzonym Nalewkom”. Udało się bowiem ponoć jeszcze znaleźć
konfitury zawierające pestki, z których będzie można wyhodować nowe drzewko
i z powrotem je zasadzić . Jeśli tylko mirabelka się przyjmie, wyrośnie, a z czasem3

i zestarzeje się, będzie świadectwem nie tylko nieobecnych żydowskich mieszkań-
ców Warszawy, ale także tych, którzy ją wycięli i tych, którzy przywrócili ją na
swoje miejsce.

2. ZIELONE PAMIĄTKI

Ścięcie mirabelki to jednak nie tylko wyraz niewrażliwości na historię. Pod
postacią braku wyczulenia na urok starego drzewka owocowego (który to deficyt
można by jeszcze zrozumieć, biorąc pod uwagę, że w sąsiedztwie znajduje się za-
bytkowy Ogród Krasińskich i że mało kto patrzy od strony estetycznej na drzewa
owocowe, nawet kilkudziesięcioletnie), doszło go głosu przekonanie, że przyroda
nawet tak „społecznie ukonstytuowana”  czy „zhumanizowana”  jak ta mirabelka4 5

nie jest w stanie udźwignąć ciężaru pamięci innej niż osobista i związana z czy-
imiś wspomnieniami, a zatem żyjąca jedynie tak długo jak osoba, do której owe
wspomnienia należą. Zwykło się bowiem sądzić, że przyroda nie nadaje się do
upamiętniania wydarzeń, że pamięć nie zrasta się z nią i że w rezultacie jest na-
łożona na roślinny nośnik w taki sposób, że może być odeń odjęta i przeniesiona
gdzie indziej. Można zaś tak postąpić bez szkody dla medium, a z pewnością
z pożytkiem dla pamięci. Przyroda zatem jawi się z jednej strony jako przygodna
materia, biernie przyjmująca obce sobie znaczenia, odciskane w niej przez kulturę,
i niezdolna do wytwarzania własnych. Zarazem z racji swej dynamiczności i nie-
przewidywalności jawi się jako czynnik niszczący, bo zacierający nałożone na nią
sensy – przyroda to zatem kiepska „wieczna rzeczy pamiątka”.
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Informacje można znaleźć na stronie 6 www.raff.org [dostęp: 11.12.2017].
Gdy drzewo obumarło w połowie lat 80., wpierw przez dwie dekady konserwowano je in situ,7

następnie zastąpiono naturalnej wielkości repliką z brązu, a suche konary złożono w gablocie w mu-
zeum; dopiero po tej zamianie drzewo zyskało miano pomnika – aktualna nazwa „drzewa” brzmi:
Pomnik Drzewa Pawiackiego).

Na ten temat zob. np. Antonina Leńkowa, Zaczęło się od świętego gaju, Warszawa: KAW 1981;8

Jacek Kolbuszewski, Ochrona przyrody a kultura, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki
Wrocławskiej 1992; Anna Barcz, Drzewa i zakorzenienie polskości, „Czas” 2017, nr 3, s. 22–39.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. IV.9

Stanisław Łubieński, Las monitorowany, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 28, s. 25; ów senty-10

mentalizm potrafi przybierać przy tym wzruszające formy: gdy w 2014 r. wandale podpalili dąb
„Chrobry” i nie wiadomo było, czy drzewo przeżyje skutki pożaru, uczniowie z pobliskiej szkoły
pisali i przynosili mu laurki z życzeniami powrotu do zdrowia.

Oto zapewne jedno ze źródeł co najmniej ambiwalentnego stosunku do two-
rzenia „zielonych pomników”. Dość przypomnieć zwycięski, ale niezrealizowany
projekt pomnika w Auschwitz-Birkenau Droga zaproponowany w 1958 r. przez
zespół Oskara Hansena, przewidujący, że z czasem terenem dawnego obozu Za-
głady zawładnie roślinność, niszcząc materialne obozowe pozostałości. W 2015 r.
z kolei konkurs na warszawski pomnik Polaków ratujących Żydów w czasie woj-
ny wygrał projekt Las autorstwa Eduarda Freudmanna i Gabu Heindla, którzy
przewidzieli stworzenie na terenie dawnego getta warszawskiego szkółki leśnej,
z której z czasem drzewa miały zostać przesadzone w miejsca, które przed II woj-
ną światową zamieszkiwały społeczności żydowskie . Pomnik miał mieć charakter6

partycypacyjny – opiekę nad drzewami mieli sprawować okoliczni mieszkańcy.
Projekt również nie doczekał się realizacji, oficjalnie – z powodów finansowych.

Droga i Las, podobnie jak odzyskana mirabelka, to intencjonalne pomniki
historii – podobnie jak drzewa sadzone na pamiątkę różnych wydarzeń – różniące
się jednak materią od tradycyjnych pomników. Pomnik historii można rozumieć
jednak jeszcze inaczej – jako świadka historii, niekoniecznie tej indywidualnej,
ale także zbiorowej. Takim pomnikiem była właśnie oryginalna mirabelka, w taki
też sposób spojrzano w pewnym momencie na drzewa rosnące w Auschwitz, tak
wreszcie traktowano wiąz rosnący od przedwojnia na podwórzu Pawiaka, XIX-
-wiecznego więzienia w Warszawie, które w czasie wojny stało się niemieckim
więzieniem politycznym .7

Idea przyrody jako świadka historii sprawia jednak kłopot, być może z po-
wodu swojej romantycznej proweniencji . To bowiem Adam Mickiewicz wpro-8

wadził do polskiego imaginarium obraz sędziwego drzewa, będącego nie tyle
pomnikiem, ile pamiątką . Współcześnie myślenie o przyrodzie jako wiekowym9

świadku przeszłości czasem przybiera postać skonwencjonalizowaną, acz nie
pozbawioną sentymentalnego uroku, jak pod piórem Stanisława Łubieńskiego,
który pisał:

 
Lubię myśleć, że stare drzewa to pomniki historii, które przez setki lat w milczeniu przyglą-

dały się przemykającym w gąszczu zwierzętom, cierpliwie znosiły pełzające po korze owady i śpie-
wające w gałęziach ptaki. W swoim cieniu dawali wytchnienie ludziom. Królom. Bartnikom.
Leśnikom. Grzybiarzom. Myśliwym. Przyrodnikom. Kłusownikom. Powstańczym oddziałom jak
z grafik Grottgera. Dlaczego ten majestat przyrody nie przemawia do wyobraźni tak wielu, roz-
budzonych przecież patriotycznie Polaków?10

 

http://www.raff.org


48 Mateusz Salwa

Por. np. Mikołaj Smykowski, Las Rzuchowski w perspektywie forensycznej, „Konteksty. Polska11

Sztuka Ludowa” 2018, nr 1–2 (w druku).
Witold Kulesza, Pan Tadeusz ewangelją ochrony przyrody, „Ochrona przyrody” 1931, R. 31,12

s. 3–12.
Stanisław Ossowski, U podstaw estetyki, Warszawa: PWN 1958, s. 254; Mieczysław Wallis, Prze-13

życie i wartość, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, s. 246. Oczywiście można także wskazać
długą tradycję, sięgającą starożytności i upatrującą w pięknie natury wzoru dla piękna sztuki.

O skonwencjonalizowaniu takiego podejścia do przyrody świadczy fakt, że
to właśnie niemal wyłącznie na wielusetletnie, potężne drzewa patrzy się jako na
świadków historii – podwórkowa mirabelka okazuje się zbyt skromna, by zyskać
to miano – o tym zaś, że konwencję tę odbiera się w gruncie rzeczy jako arty-
styczną, może świadczyć z kolei fakt, że rolę świadków historii drzew rosnących
na terenie obozów Zagłady uzasadniano w „obiektywnych” kategoriach, dowo-
dząc, że rosnąc, przejęły one materię nieorganiczną z gleby, z którą zmieszane
były szczątki ofiar.

3. KULTURA NATURY

Opisywane wyżej przypadki to wyraz dobrze rozpoznanej nowoczesnej se-
paracji natury i kultury, wskutek której przyroda jest traktowana jako sfera leżą-
ca poza społeczeństwem, poza kulturą, pozbawiona własnych znaczeń, wartości
i sprawczości. Na skutek związanej z tym „puryfikacji”, o której pisał Latour,
idea przyrody jako pomnika historii, tj. jej świadka, zostaje albo sprowadzona
do zużytego artystycznego obrazu, czasem tylko motywującego do działania, albo
zostaje znaturalizowana i przekształcona w rodzaj dowodu rzeczowego .11

O ile zrozumiałe jest, że przyroda jest domeną nauk przyrodniczych również
wtedy, gdy wiąże się z historią kultury, o tyle dziwić może, że niewiele uwagi
(choć coraz więcej) poświęca jej humanistyka, która przyrodą interesuje się
o tyle, o ile wchodzi ona w skład krajobrazu kulturowego lub znajduje swoje
kulturowe reprezentacje. W obu wypadkach przyroda spychana jest na dalszy plan
jako budulec, warunki naturalne bądź też jako pretekst – w szkole uczymy się
o opisach przyrody w Panu Tadeuszu zwykle po to, by poznać uczucia i kunszt
poety, a nie po to, by zastanowić się, jaką przyrodę opisuje i jakie relacje między
nią i człowiekiem kreśli swoim piórem. Niemal nikt nie traktuje poematu jako
„ewangelii ochrony przyrody”, jak proponowano w latach 30. XX w.  Na swój12

sposób sprawdza się zatem aforyzm Oscara Wilde’a, dla którego życie w o wiele
większym stopniu naśladuje sztukę niż sztuka – życie. Doskonale pokazują to
rozmaite koncepcje piękna naturalnego, wedle których jest ono odzwierciedleniem
piękna sztuki – Stanisław Ossowski pisał, że „estetyka przyrody naśladuje este-
tykę sztuki”, wtórował mu zaś Mieczysław Wallis, który stwierdzał, że „patrzy-
my przeważnie na naturę tak, jak [malarze i poeci] nas tego uczą, niejako «ich
oczyma»” .13

Zagadnienie to nie jest wyłącznie metodologiczne ani nie chodzi o to, że hu-
manistyka ślepa na przyrodę pomija istotny teren badań. Idzie raczej o to, że re-
produkując podział kultura – natura poprzez uznanie, że naturą mają się zajmować
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Zob. Włodzimierz Tyburski, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń: Wydawnictwo Nauko-14

we Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013.
Zob. np. Jacek Kolbuszewski, Ochrona przyrody a kultura; Stanisław Zięba, Ekosystem leśny15

wartością człowieka, Warszawa–Lublin: Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Człowieka
KUL 2002 (zwłaszcza s. 153–197); określenie „kultura natury” zapożyczam od Thomasa Heyda,
Encountering Nature: Toward an Environmental Culture, London: Routledge 2002.

Por. January Wejner, Po co nam puszcza, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 27 (e-wydanie).16

Por. Czesław Miłosz, Sprzedać Wawel na cegłę, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 25 (e-wyda-17

nie); pierwodruk: „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 7.
Ewa Symonides, Ochrona przyrody, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego18

2014, s. 67–75; Tadeusz Szczęsny, Ochrona przyrody i krajobrazu, Warszawa: PWN 1972, s. 9.

nauki przyrodnicze, humanistyka rezygnuje z wkładu w debatę o stanie środo-
wiska naturalnego i kryzysie ekologicznym, jak gdyby twierdząc, że są to zagad-
nienia wyłącznie techniczne. Jak jednak podkreśla Włodzimierz Tyburski, do
przezwyciężenia kryzysu potrzebne są nie tylko rozwiązania techniczne, ale tak-
że i przede wszystkim kultura ekologiczna .14

Naocznym przykładem reprodukowania dychotomii kultura – natura może
być konflikt wokół Puszczy Białowieskiej, która – wraz z głównym jego aktorem,
tzn. kornikiem drukarzem – stanowi paradygmatyczny przykład Latourowskiej
hybrydy, łączącej aspekty przyrodnicze, kulturowe, polityczne i ekonomiczne.
W debacie krzyżują się ze sobą rozmaite dyskursy, ale na plan pierwszy wycho-
dzą dwa z nich: ekonomiczny – puszcza jest przedstawiana albo jako las gospo-
darczy, albo jako atrakcja turystyczna – oraz naukowy. Jednocześnie osią sporu
determinującą pozostałe elementy konfliktu jest ów drugi dyskurs i dokonujące się
na jego gruncie zderzenie dwóch wizji ochrony przyrody: biernej i czynnej. Wśród
licznych głosów niemal zabrakło takich, które podejmowałyby humanistyczną
kwestię wartości. Paradoksalnie wspólną płaszczyzną dla stron sporu jest przy tym
wartościowanie Puszczy – wszyscy deklarują się jej obrońcami, toteż widzą ją ja-
ko dobro narodowe lub światowe. Mało kto jednak spogląda na Puszczę jako na
dobro kultury (a nie – dobro turystyczne), tzn. jako na przyrodę, która nie leży już
poza sferą kultury, ale która zarazem nie zostaje pozbawiona swojego charakteru,
a jej ochronę widzi jako „kulturę natury”, tj. działanie, które wprowadza przyrodę
w obręb kultury, celebrując jej naturalność . Spór wokół Puszczy można bowiem15

uznać za odsłonę konfliktu wartości instrumentalnych i nieinstrumentalnych (este-
tycznych, emocjonalnych i innych), na który zwracają uwagę teoretycy ochrony
przyrody od czasu narodzin tego ruchu i dyscypliny .16

Przyroda zwykle jest postrzegana przez pryzmat tych pierwszych, co oznacza,
że tych drugich – uznawanych za wartości par excellence, wyznaczające zakres
kultury – jest pozbawiona. O ile zatem nie można rozsądnie sugerować, że, na
przykład, Wawel można by sprzedać na cegły, o tyle myśl, że Puszczę – tak jak
mirabelkę – już można by „przerobić na deski”, jeśli tylko bilans ekonomicz-
ny i ekologiczny okaże się korzystny, nie jest tak absurdalna . Jest to w zasa-17

dzie tylko jedna z odsłon utowarowienia przyrody, która świetnie się sprzedaje
jako atrakcja turystyczna, czynnik poprawiający psychiczną kondycję człowieka,
ale również jako ekologiczne alibi, co jest wykorzystywane w praktykach green-
washing. W rezultacie, mimo że współcześnie wskazuje się na szeroki wachlarz
motywów ochrony przyrody – mówi się o motywach naukowych, gospodarczych,
egzystencjalno-zdrowotnych, etnicznych, religijnych, ideowych, kulturalnych, este-
tycznych, historyczno-pamiątkowych  – wiążąc z nią rozmaite wartości, to w osta-18
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Romuald Olaczek, Ochrona przyrody i środowiska, Warszawa: WSiP 1999, s. 177.19

Zob. Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, przekład i wstęp Ryszard Kasperowicz, Warsza-20

wa: Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki” 2002; por. Współczesne problemy teorii konserwatorskiej
w Polsce: praca zbiorowa, red. Bogusław Szmygin, Lublin–Warszawa: Wydawnictwo Politechniki
Lubelskiej 2008; Bogusław Szmygin, Theory and criteria of heritage evaluation as the basis for its
protection, „Wiadomosci Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation” 2015, nr 44, s. 44–52.

Zob. np. Ewa Symonides, Ochrona przyrody, s. 529–538.21

Tadeusz Szczęsny, Ochrona przyrody i krajobrazu, s. 143.22

Thomas M. Lekan, Imagining the Nation in Nature: Landscape Preservation and German23

Identity, 1890–1945, Cambridge: Harvard University Press 2004, s. 49 i n.
Por. Krzysztof Kasprzak, Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury, „Turystyka Kultu-24

rowa” 2011, nr 4, s. 17–38.

tecznym rozrachunku ochrona przyrody okazuje się kwestią czysto techniczną,
z zakresu nauk przyrodniczych, do których zostaje sprowadzona także ekologia,
która co prawda bywa definiowana jako „nauka, idea, ruch społeczny i działalność
praktyczna, zmierzające do zachowania twórczych, naukowych i estetycznych war-
tości przyrody oraz kształtowania racjonalnego i przyjaznego stosunku do przy-
rody” . Pod tym względem ochrona przyrody różni się od ochrony zabytków,19

z której po części wyrosła, ponieważ w tej drugiej refleksja nad wartościami
– odkąd wprowadził ją Alois Riegl  – jest równie istotna, jak kwestie techniczne.20

4. ZABYTKOZNAWSTWO PRZYRODNICZE

Kategorią silnie związaną z ochroną przyrody jest kategoria pomnika przy-
rody, rozpropagowana wpierw przez Aleksandra Humboldta, następnie zaś przez
Hugona Conwentza, inicjatora w drugiej połowie XIX w. opieki nad przyrodą
w Prusach, uchodzącego za ojca ekologii w ogóle. Współcześnie kategoria ta odno-
si się co prawda tylko do jednego rodzaju chronionych obiektów, niemniej może
służyć za figurę ochrony przyrody nie tylko ze względów historycznych, ale tak-
że dlatego, że stanowi wcielenie kultury natury . I choć współcześnie uległa ona21

procesowi puryfikacji, wskutek czego wbrew pierwotnym intencjom podstawo-
wym kryterium identyfikowania pomników przyrody są „cechy odróżniające po-
mnik przyrody od innych, analogicznych pod względem taksonomicznych tworów
przyrody” , w pierwszej połowie XX w. pracowała na rzecz uczynienia z przy-22

rody dobra kulturowego, analogicznego do sztuki .23

Ideę pomnika przyrody warto przywołać i warto przemyśleć jej pierwotny
wydźwięk z kilku względów. Zasadza się bowiem na dualizmie kultura – natura,
jednak po to, by go rozsadzać, sugerując istnienie kontinuum między tymi biegu-
nami, przez co pozwala objąć przyrodę refleksją dotąd ograniczającą się wyłącz-
nie do kultury .24  W ten sposób pozwala dodać istotny głos do debaty nad statusem
przyrody i jej ochrony, wskazując, że nie są one domeną wyłącznie nauk przy-
rodniczych czy technicznych i że humanistyczna refleksja nie musi się w tym
wypadku ograniczać do analizy takich czy innych wartości turystycznych czy re-
kreacyjnych. Kategoria pomnika przyrody pozwala też odsentymentalizować fi-
gurę świadka historii i inaczej spojrzeć, na przykład, na ideę, że drzewo „pisz[e]
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Pochodząca z połowy XIX w. tabliczka o tej treści miała wisieć na dębie „Bartek” (Jerzy25

Wiśniewski, Dariusz J. Gniazdowicz, Ochrona przyrody, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przy-
rodniczego 2009, s. 140).

„O puszczy mówi się jak o zabytku. Ale ona żyje” – stwierdza w jednym z wywiadów Adam26

Wajrak (Mariusz Sepioło, Życie i śmierć puszczy, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 8 [e-wydanie]).
Adam Wodziczko, Na straży przyrody: wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody,27

Kraków: Państwowa Rada Ochrony Przyrody 1948, s. 6.
Jerzy Wiśniewski, Dariusz J. Gniazdowski, Ochrona przyrody, s. 5.28

B. Janusz, Ochrona przyrody, „Sylwan” 1912, nr 3–4, s. 121.29

Ibidem.30

Ibidem.31

January Kołodziejczyk, Zabytki przyrody, Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze32

1917, s. 1.

historię Narodu Polskiego” . Umożliwia także pokazanie, że można sensownie25

mówić o przyrodzie jako o żywym zabytku i to nie tylko ze względów retoryczno-
-pragmatycznych, ale również merytorycznych: przyrodniczej zabytkowości ma-
terialnej towarzyszy zabytkowość niematerialna . Ideę pomnika przyrody warto26

wreszcie przywołać, ponieważ warto przypomnieć głosy polskich badaczy – bio-
logów, geologów, krajoznawców – którzy pisząc o ochronie zabytków przyrody
w okresie „zabytkoznawstwa przyrodniczego” , sformułowali wiele uwag do dziś27

aktualnych i pokazujących, w jaki sposób ochrona przyrody może być zadaniem
humanistycznym.

Pod wpływem Humboldta nie tylko Mickiewicz posługiwał się pojęciem
pomnika w odniesieniu do przyrody. Określenie „pomniki wegetacyi” pojawiło się
bowiem w 1829 r. w „Sylwanie”, najstarszym polskim czasopiśmie poświęconym
przyrodzie i jednym z najstarszych na świecie . Powszechnie zaczęło być używa-28

ne jednak dopiero wiek później na fali rodzącego się wówczas w Polsce ruchu
ochrony przyrody, inspirowanego przede wszystkim koncepcją pruską sformuło-
waną przez Conwentza. W 1912 r. na łamach tego samego „Sylwana” znalazło się
omówienie koncepcji niemieckiego przyrodnika, gdzie czytamy, że zabytek przy-
rody to:

 
wszelki wytwór natury, nieskażony ręką ludzką, a więc dający się poniekąd przeciwstawić – ze

stanowiska ludzkiego – dziełom sztuki ludzkiej. Pojęcie „zabytek” mieści w sobie, jako pierwiastek,
pojęcie czasu. Do zabytków więc zaliczyć można te wszystkie okazy świata żywego lub mineral-
nego, które, będąc niegdyś pospolite, dziś pozostają w stanie wymierania i niewielką swoją ilością
przypominają nam niejako minione czasy „swej świetności” .29

 
Zabytkiem może być jednak również 

 
zupełnie lub prawie zupełnie wpływom kultury niepodległe dzieło przyrody, w postaci żywej

lub martwej, a więc np. w niezmienionej, pierwotnej swej postaci krajobraz charakterystyczny lub
jakiekolwiek inne zjawisko przyrody, interesujące nas ze względów ogólnoludzkich lub narodo-
wych, naukowych lub estetycznych .30

 
Zabytek przyrody to przy tym co innego niż osobliwość – „osobliwością

w ogóle nazywamy rzadki okaz w danym miejscu, a zabytkiem przyrody – rzadki
okaz – w danym czasie” . Na rodzimym już gruncie pomnik przyrody – „hasło,31

stanowiące jeden z najbardziej charakterystycznych objawów współczesnej kul-
tury, zabytków lub pomników przyrody”  – był definiowany następująco:32  
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Marian Raciborski, Zabytki przyrody, w: Marian Raciborski, Ludwik Sawicki, Badanie i ochrona33

zabytków przyrody, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickie-
wicza w Krakowie 1914, s. 9.

Marjan Sokołowski, Chrońmy przyrodę ojczystą i jej zabytki, Kraków: Państwowa Komisja34

Ochrony Przyrody 1924, s. 12.
Jan Gwalbert Pawlikowski, O celach i środkach ochrony przyrody, w: idem, O lice ziemi.35

Wybór pism, Warszawa: Państwowa Rada Ochrony Przyrody 1938, s. 62.
Władysław Szafer, Ochrona przyrody ze szczególnem uwzględnieniem ochrony roślin, War-36

szawa: Kasa im. Mianowskiego 1927, s. 2.
Marjan Sokołowski, Chrońmy przyrodę, s. 4.37

Jan Gwalbert Pawlikowski, O prawie ochrony przyrody, w: idem, O lice ziemi, s. 86.38

Zabytkami przyrody nazywamy te przedmioty natury martwej lub żywej, które budzą ciekawość
rzadkością pojawiania się a zarazem, poważne wiekiem, są świadkami czasów ubiegłych, stosunków,
niekiedy zgoła klimatów minionych. [...] Opieką otoczyć je zdoła tylko świadomość ich wartości, bez
tej przejdziemy koło nich obojętni jak dotychczas .33

 
I jak wskazywano na różnicę między zabytkami i osobliwościami przyrody, tak
wskazywano też na różnicę między zabytkami i pomnikami:

 
[...] przedmioty ochrony przyrody zowiemy „zabytkami przyrody”, (reliktami), o ile pochodzą

z epok ubiegłych, albo „pomnikami przyrody”, pod którą to nazwę podciągniemy wszystkie inne
twory przyrody, zasługujące na ochronę dzięki swym rozmiarom, czy to podaniom lub tradycjom,
do nich przywiązanym .34

 
Zabytek przyrody, zgodnie z etymologią podaną np. przez Aleksandra Brücknera,
kojarzył się przede wszystkim z pozostałością po tym, co było, co budziło z kolei
skojarzenia ze skostnieniem, niepasującym do natury ożywionej. Zwrócił na to
uwagę np. Jan Gwalbert Pawlikowski, jeden z pionierów ochrony przyrody, autor
istotnej w swoim czasie pracy Kultura i natura, który stwierdził:

 
Dla takich tworów chronionych wynaleziono nazwę „pomników przyrody” (Naturdenkmäler,

„monuments natureIs”) zapewne dlatego, że w pojęciu pomnika mieści się zadanie przechowania
czegoś w pamięci. Używane u nas niekiedy słowo „zabytek” wcale temu pojęciu nie odpowiada;
„zabytek” bowiem jest to pozostałość resztka, ruina; ochrona przyrody bierze w opiekę także i „za-
bytki”, ale to zadanie jej nie wyczerpuje i takiej cmentarnej cechy zgoła ona na sobie nie nosi .35

 
Wśród zwolenników ochrony przyrody panowała przy tym zgoda co do po-

wodów, dla których należy wcielać ją w życie. Władysław Szafer wymieniał
następujące racje: naukową, historyczno-pamiątkową, estetyczną, etyczną, wycho-
wawczą i związaną z ochroną swojszczyzny (patriotyczną) . Ludomir Sawicki36

pisał z kolei o motywach „historyczno-patrjotycznych i pamiątkowych”, „o dą-
żeniu do zachowania piękna krajobrazu”, motywie „przyrodniczo-naukowym”
i „wychowawczym” . Podobnie też twierdził Pawlikowski, wskazując „1) motyw37

przyrodniczo-naukowy; 2) motyw historyczno-pamiątkowy; 3) motyw estetyczno-
-krajobrazowy; 4) motyw (niekoniecznie pokrywający się z motywem estetycz-
nym) zachowania swoistych cech krajobrazu” .38

Przez motyw przyrodniczo-naukowy rozumiano przede wszystkim koniecz-
ność zachowania przyrody w stanie dzikim jako warsztatu badawczego, pozwa-
lającego z jednej strony zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie bez udziału
człowieka, bez czego nauki nie mogą się rozwijać, a z drugiej – dającego wgląd
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w dawne epoki historii naturalnej. Motyw historyczno-pamiątkowy wynikał z ko-
lei z uznania tworów przyrody za świadków historycznych wydarzeń, za wehi-
kuły „pamięci przeszłości swojej własnej ziemi i swego narodu” , przy czym39

pomnik przyrody mógł być zaledwie „legendową pamiątką”, by użyć określenia
Pawlikowskiego. Motyw ten dotyczył także tworów przyrodniczych niemających
związku z żadnymi wydarzeniami historycznymi czy legendami.

 
Barbarzyństwem – pisał Szafer – jest wycinanie starożytnych dębów, do których przywiązana

jest tradycja historyczna, rozbijanie na kamień brukowy osobliwych głazów narzutowych, lub ogo-
łacanie jaskiń z nacieków i namulisk przepełnionych nieznanemi jeszcze nauce szczątkami zwierząt
dyluwjalnych .40

 
Motyw estetyczny wiązał się z docenieniem piękna przyrody, które – co

charakterystyczne – miała ukazywać sztuka. Wskazywany był jako pobudka naj-
bardziej uniwersalna, ponieważ przekonująca każdego, bo każdy, jak podkreślano,
znajduje na swój sposób upodobanie w przyrodzie. Motyw swojszczyzny – wy-
nikający wprost z niemieckiej idei Heimatschutzu – wiązał się z kolei z chęcią
ochrony odrębności przyrodniczo-kulturowej danego regionu i był podyktowany
pobudkami patriotycznymi. Podobny cel miała ochrona przyrody z powodów wy-
chowawczych, przyroda miała bowiem być „nieprzebraną skarbnicą doświadcze-
nia i źródłem tężyzny moralnej i fizycznej” . Wskazany przez Szafera motyw41

etyczny wiązał się z kolei z koniecznością porzucenia antropocentrycznego nasta-
wienia do świata.

Wszystkie wymienione wyżej powody były, zdaniem autorów, ze sobą nieroz-
dzielnie powiązane. Wynikały one przy tym z wartości czy znaczeń nadawanych
przyrodzie. Z tej perspektywy pomniki przyrody to twory, które mają znaczenia
przyrodnicze i zarazem kulturowe, należą w równym stopniu do historii natural-
nej, co do historii kultury. Ujmowanie ich zaś z jednej perspektywy nieuchronnie
prowadzi do patrzenia na nie z drugiej.

Charakterystyczne dla wszystkich cytowanych tu autorów było przekonanie,
że „urzeczywistnienie [ochrony przyrody] jest obowiązkiem zarazem ogólnoludz-
kim, jak i narodowym [...] [i] świadczy [...] o stopniu kultury społeczeństwa” .42

Ochrona przyrody miała wypływać z „pobudek idealnych” i należeć „do życia
duchowego ludzkości” . Uznawano więc, że „ratowanie i konserwowanie doku-43

mentów [przyrody] jest też świętym obowiązkiem względem przyszłości” . Obo-44

wiązku tego podjęło się, na przykład, Towarzystwo Krajoznawcze, które posta-
nowiło roztoczyć „opiekę nad temi zabytkami i osobliwościami, które krajowi
naszemu dała przyroda, [w celu] przekazania swym następnym pokoleniom tych
pięknych okazów przyrody ojczystej, na którą patrzyły oczy naszych przodków” .45

Ochrona przyrody była zatem przejawem patriotyzmu – dla Pawlikowskiego
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wręcz nacjonalizmu (w sensie kultywowania kultury narodowej) i tradycjonaliz-
mu – polegającego na ochronie swojszczyzny w jej wymiarze historyczno-pamiąt-
kowym, estetycznym i politycznym. Ochrona przyrody jawiła się więc jako „potężna
dźwignia kultury i czynnik uobywatelnienia” . Jako taka powinna być nauczana46

w szkołach, wskutek czego „zmieni się stosunek ogółu obywateli do przyrody,
a miłość przyrody wyrazi się troską o jej ochronę tak, że sam obraz Polski każde-
mu będzie mówił, że kult przyrody ojczystej jest jedną z najbardziej znamiennych
cech polskiego patriotyzmu” . Edukacja ta miała zaś obejmować nie tylko dostar-47

czanie wiedzy o przyrodzie, uwrażliwianie na jej piękno, ale także wykształcanie
uczuć do niej – winna zwłaszcza „budzić miłość do lasu jako do najdoskonalsze-
go wytworu przyrody żywej, a naszej przyrodzonej kolebki” .48

Powyższe stwierdzenia brzmią nieuchronnie idealistycznie, niemniej ich auto-
rzy byli realistami i zdawali sobie sprawę z faktu, że człowiek musi wykorzystywać
przyrodę i że, przykładowo, Puszcza Białowieska jest cenna nie tylko ze względu
na walory przyrodnicze i historyczne, ale także z powodu kubatury drewna, które
można z niej pozyskać. Stawką było zatem wypracowanie takiej postawy społecznej,
która nie sprowadzałaby przyrody wyłącznie do roli zasobu naturalnego, ale która
akceptowałaby fakt, że „jakkolwiek niejeden rys oblicza ziemi da się zachować
– ażeby tak powiedzieć – tylko za cenę miłości ku niemu, to przecież w wielu wy-
padkach zachowanie go nie obejdzie się bez ofiary materjalnej; trzeba się będzie
nieraz zrzec bezpośredniego materjalnego pożytku” .49

W ostatecznym rozrachunku, dla Pawlikowskiego przynajmniej, ochrona
przyrody przy całej swojej technicznej stronie miała duchowy, idealny charakter,
wynikający ze świadomości, że kultura – jako sfera wartości – nie składa się wy-
łącznie z tworów ludzkich rąk, ale także z elementów przyrodniczych:

 
A więc z szerzeniem się prawdziwej kultury duchowej powstaje poczucie potrzeby doskonal-

szej i szlachetniejszej kultury przedmiotowej, zatem wszystkiego co nas otacza. I z tem uszlachetnie-
niem duchowem przychodzi poczucie, że w skład tej kultury przedmiotowej, która stanowi o obliczu
ziemi, wchodzą nie tylko dzieła ręki ludzkiej ale przede wszystkiem wyższa ponad nie i niezastą-
piona niczym przyroda. Odróżnić w niej możemy dwie formy: przyrodę przeistoczoną przez pracę
ludzką i przyrodę dziką, pierwotną. Obie te formy mają swoje idealne wartości i obie winny być
pielęgnowane [...] .50

 
Jak podkreśla przy tym autor powyższych słów, ochrona przyrody wtedy reali-
zuje swoje zadanie, gdy traktuje przyrodę i wartości odpowiadające motywom jej
ochrony jako cel sam w sobie:

 
Idea ochrony przyrody poczyna się tam dopiero, gdzie chroniący nie czyni tego ani dla celów

materjalnych, ani dla związanej z tworem przyrody obcej mu jako takiemu, historycznej czy innej
pamiątkowej wartości, ale dla przyrody samej, dla upodobania w niej, dla odnalezionych w niej
wartości idealnych .51  
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Istotne wydaje się to, że zdaniem Pawlikowskiego nie należy traktować przy-
rody instrumentalnie również wówczas, gdy wiąże się z nią sensy kulturowe,
tzn. nie należy jej traktować wyłącznie jako ich nośnika, który sam w sobie jest
pozbawiony znaczenia. W otaczaniu opieką przyrody dla niej samej kryje się war-
tościowanie – sam autor stwierdza, że „rzeczy same przez się nie posiadają żadnej
wartości, nadaje im ją znaczenie przypisywane im przez człowieka”  – wartościo-52

wanie, zgodnie z którym przypisuje się przyrodzie wartość wewnętrzną. W swojej
antyantropocentrycznej postawie, która kazała mu postulować rozszerzenie „po-
jęcia obowiązku i odpowiedzialności tudzież uczucia solidarności i miłości także
poza sferę stosunków z ludźmi, na całe – jak nazywał Mickiewicz – «królestwo
nieme»” , Pawlikowski nie był odosobniony. Wyrażał ją bowiem także Szafer,53

pisząc o obowiązkach wobec przyrody, ale także Janusz cytowany wyżej przy omó-
wieniu idei pomnika Conwentza. Pisał on mianowicie:

 
W przedstawicielach bowiem przyrody żywej i martwej przez wieki całe nie widzieliśmy

niczego innego, nad ich wyłącznie użytkową stronę. Antropocentryczny pogląd na świat cały, uwa-
żany jedynie za służkę i niewolnika człowieka, tak silnie opanował i do dzisiaj jeszcze nas więzi
w stosunku naszym do otaczającej przyrody, tak żywej jak i martwej, iż z trudem niemałym mu-
simy dopiero emancypować się z pod jego władzy despotycznej. Niełatwo n. p. wytłómaczyć szero-
kim masom ludu naszego, iż piękne drzewa zielone, mili mieszkańcy gęstwi leśnej, cudne kaskady
wody lub sędziwe świadki powstania wszystkiego żywego na ziemi, nie żyją bynajmniej dla nas, lecz
przeciwnie żyją swojem własnem, dla siebie przede wszystkiem cennem życiem indywidualnem [...] .54

 
Motywem ochrony przyrody związanym z wewnętrzną wartością przyrody, mo-

tywem szczególnie istotnym wówczas – a dziś niemal całkowicie pomijanym, cze-
go przykładem jest spór o Puszczę Białowieską – jest motyw estetyczny. Troska
o pomniki przyrody była w dużej mierze podyktowana chęcią zachowania ich
piękna, które – w myśl panujących wówczas przekonań – było przedmiotem bez-
interesownego oglądu i które należało zachowywać dla niego samego, tak jak
w przypadku dzieł sztuki. 

Biorąc pod uwagę, że piękno kojarzono przede wszystkim ze sztuką, wskutek
czego refleksję o nim sprowadzono – idąc tropem Georga W.F. Hegla – do filozofii
sztuk pięknych (godnym uwagi wyjątkiem był Karol Libelt, który drugi tom swojej
Estetyki poświęcił pięknu natury ), a piękno przyrodnicze uznawano za niższe,55

uwagi omawianych tu autorów, mimo że dość zdawkowe i konwencjonalne, na-
leży uznać za istotny wkład w estetykę przyrody. Szczególną uwagę przykłada-
no przy tym do estetycznych wartości lasu, widząc w nim, jak pisał pewien autor
w „Sylwanie” pod koniec XIX w., „jedną z największych ozdób kraju”, która
– o ile nie stanie się lasem gospodarczym – „zachowuje piękno przyrodzone” .56

Jak jednak dalej praktycznie zauważał „w ogólności las nie jest jedynie na to,
aby się zachwycać jego pięknością”, ale może słusznie być wykorzystywany eko-
nomicznie. Wycinanie lasu powinno – jego zdaniem – uwzględniać jednak owo
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przyrodzone piękno, czego wyrazem miał być szacunek dla „zabytków dawniej-
szej świetności lasów”. Podobnego zdania był Karol Stieber, autor wydanej w la-
tach 20. Estetyki lasu (notabene pionierskiej w skali światowej). Pisał on, że:

 
Las pierwotny, nieprzeistoczony przez człowieka, podoba się nam bezwzględnie. Wszystkie

najdrobniejsze szczegóły są tu estetycznie wartościowe. Tu istnieje z całą pewnością panestetyzm.
Nic więc dziwnego, że piękno lasu pierwotnego było i jest dla odczuwających piękno twórczą przy-
czyną pojęć estetycznych. [...] Nie może przeto rozpatrywać piękna lasu pierwotnego pod kątem
widzenia form i rodzajów piękna, jakie człowiek sobie zestawił, na podstawie zebranych wrażeń;
możemy jedynie, opisując to piękno, szukać w nim upodobania. Wartości natomiast piękna lasów,
wyprowadzonych przez człowieka lub też przez niego zagospodarowanych czyli częściowo prze-
istoczonych, mogą poniekąd podlegać pewnej krytyce [...] .57

 
Dla Stiebera piękno lasu wiązało się przede wszystkim z jego malowniczością.
Urzekała go mnogość barw, kształtów oraz gra świateł i cieni, która z początku
mogła się zdawać chaotyczna, lecz z czasem komponowała się w jedną całość.
„Przyroda dba o styl lasu” – stwierdzał . Tego rodzaju piękno miało być wzorem58

dla możliwego piękna lasów uprawianych przez człowieka z tą wszak różnicą, że
te ostatnie – właśnie jako tworzone ręką ludzką – mogły podlegać dodatkowym
ideałom, np. eurytmii.

Niewątpliwie, próbując uchwycić swoiste „piękno przyrodzone”, Stieber – tak
jak wszyscy wówczas – patrzył na nie przez pryzmat sztuki, dostarczającej mu
kategorii do jego opisu. Choć stwierdzał, że „stylowość uwydatnia się harmonijną
jednością. Las pierwotny przedstawia się zawsze jako harmonijna jedność. Jest
to karne zbiorowisko, rządzące się swemi prawami, które, jak sama przyroda, są
piękne” , to zarazem patrzył na las niczym na malowany pejzaż. Wbrew temu59

jednak, co mogłoby się wydawać, tego rodzaju podejście nie musi oznaczać po-
wierzchownego doświadczenia, skoncentrowanego na wizualnej stronie lasu. Sztu-
ka może bowiem dostarczać szerszych ram, takich, które pozwolą estetycznie
docenić przyrodę również pod względem „immaterjalnym”.

 
Nie do mnie – pisał Szafer – należy ocenianie wartości krajobrazowej Puszczy Białowieskiej

jako niewyczerpanego źródła wrażeń artystycznych. Uczynili to już nasi poeci i artyści. Kto zdoła za-
pomnieć o sile uczuć, jakie przeżywał, czytając opis puszcz litewskich w „Panu Tadeuszu”? Kto nie
zatęsknił wraz z Mickiewiczem do wyciętych siekierą lub strawionych ogniem drzew-olbrzymów,
mieszkańców dawnych puszcz leśnych, po których zostały nam nazwy tylko! Czy jest Polak, któ-
ryby nie pragnął wstąpić w teżsame mroki leśne które padały w Puszczy Białowieskiej na czoło
Giedymina, Jagiełły i Batorego?60

 
Wskazanie, że piękna należy szukać również poza sferą sztuki, do której by-

wało tradycyjnie ograniczane, i że ma ono odrębny charakter, choć zarazem bywa
ściśle z nią związane i to sztuka pozwala je dostrzec, jest – podobnie jak idea
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pomnika przyrody – dobitnym wyrazem niwelowania granicy między kulturą i na-
turą. Rzecz jasna, nieuchronnie dokonywano tego w zgodzie z ówczesnym duchem
czasu. Pod wieloma względami idee Pawlikowskiego, Stiebera czy Szafera wykra-
czały jednak poza swój Zeitgeist.

5. HERMENEUTYKA ŚRODOWISKOWA

Walery Goetel w swoim artykule napisanym w 1949 r. i zatytułowanym No-
we drogi w ochronie przyrody zauważył, że dostrzeżono, iż „ochrona przyrody
ma znaczenie nie tylko naukowe i wychowawcze, nie tylko jako zabezpieczenie
dla ludzkości źródeł piękna i radości, ale ma istotne walory społeczne i gospo-
darcze” . Po niemal 70 latach, które upłynęły od tej publikacji, można dodać, że61

doszły do tego takie walory jak, przykładowo, bioróżnorodność czy równowaga
ekologiczna i w rezultacie motywy wskazywane przez polskich pionierów eko-
logii zeszły na dalszy plan – jeśli w ogóle nie znikły – i nie są przywoływane
w dyskusjach. Nikt nie argumentuje za ochroną bierną lub czynną Puszczy Biało-
wieskiej, odwołując się do jej piękna i znaczenia historycznego, a przecież z du-
żym prawdopodobieństwem można założyć, że obie strony sporu doceniają te
aspekty. Jak stwierdza Romuald Olaczek, „z punktu widzenia ochrony ważne są
przede wszystkim wartości, jakie w danym obiekcie (procesie, zjawisku) człowiek
ceni najwyżej” . We współczesnym katalogu wartości nie ma miejsca na war-62

tości estetyczne ani historyczno-pamiątkowe. Słowem, w debatach ekologicz-
nych zdominowanych przez motywy naukowe i gospodarcze, tzn. przez punkty
widzenia separujące naturę od kultury, nie ma miejsca na taki sposób pojmowania
przyrody, który by tę separację podważał.

Nie chodzi przy tym o to, że – jak twierdzi Bruno Latour  – nigdy nie by-63

liśmy nowocześni i nigdy nie oddzieliliśmy społeczeństwa od przyrody, ale o to,
że jeśli ochrona przyrody wymaga z jednej strony nowoczesnych nauk i tech-
nik – tych samych, które doprowadziły do kryzysu ekologicznego – to z drugiej,
potrzebuje, jak wspomniano na początku, kultury ekologicznej. Taka kultura trak-
towałaby przyrodę jako dobro kulturowe, nie pozbawiając go jego swoistości. Oto
dlaczego idea pomnika przyrody w dawnym, hybrydowym rozumieniu, jest war-
ta uwagi. Warto zatem, na przykład, argumentować, że Puszcza Białowieska jest
pomnikiem przyrody, ponieważ pozwala to interpretować ten ekosystem, omijając
jałowy spór o to, czy jest krajobrazem naturalnym (pierwotnym) czy kulturowym
i czy zatem należy pozostawić ją w stanie nienaruszonym czy też – wzorem po-
przednich pokoleń – gospodarować w niej.

Przekonanie, że naukowe, polityczne, ekonomiczne i społeczne spory o to,
jak należy zarządzać środowiskiem naturalnym, wynikają w gruncie rzeczy z od-
miennych interpretacji tego, czym jest owo środowisko, jest jednym z podstawo-
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Zob. np. Interpreting Nature: The Emerging Field of Environmental Hermeneutics, red. Forest64

Clingerman, Brian Treanor, Mike Drenthen, David Utsler, New York: Fordham University Press 2013.
John Van Buren, Environmental Hermeneutics. Deep in the Forest, w: Interpreting Nature,65

s. 17–35.
Przykładem takiej nieantropocentrycznej interpretacji odwołującej się do estetyki jest: Monika66

Bakke, Bio-transfiguracje: sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 2010.

Zob. np. The Aesthetics of Natural Environments, red. Allen Carlson, Arnold Berleant,67

Peterborough: Broadview Press 2004.
Trzeba przy tym zauważyć, że omawiani autorzy zdają sobie sprawę z kłopotów wiążących się68

z ideą możliwości uchwycenia przyrody an Sich. Kładą zatem nacisk na to, by czynnikiem regula-
tywnym dla estetycznego doświadczenia przyrody była idea przyrody jako autonomicznej sfery, którą
na różne sposoby konceptualizuje się jako nieludzką. Zob. także Dieter Birnbacher, Naturalness:
Is the “Natural” Preferable to the “Artificial”?, przeł. David Carus, Lanham MD: University Press
of America 2014.

wych założeń hermeneutyki środowiskowej . Stanowisko to głosi, że środowisko64

jest ludziom dostępne jedynie za pośrednictwem rozmaitych interpretacji i nar-
racji, które jego użytkownicy wytwarzają na własne potrzeby. W ludzkim do-
świadczeniu nie istnieje zatem las-jako-taki czy też las-sam-w-sobie, istnieje za
to las-jako-budulec, las-jako-miejsce-zamieszkiwane, las-jako-ekosystem, las-jako-
-miejsce-rekreacji. We współczesnym świecie dominują zaś – jak zauważa John van
Buren – interpretacje ekonomiczne i naukowo-przyrodnicze . Ponieważ jednak65

odmienne interpretacje są niewspółmierne w takim sensie, że odwołują się do
różnych kryteriów i są formułowane z różnych punktów widzenia, nie sposób
twierdzić, że któreś są bardziej uzasadnione od innych. Konflikt interpretacji jest
zatem nieunikniony, co nie oznacza, że nie należy szukać porozumienia, dopro-
wadzając do sytuacji, w której rozmaite interpretacje, a raczej ich twórcy, będą
wchodzili ze sobą w dialog. 

Kategoria pomnika przyrody wraz z wpisanym w nią estetycznym motywem
jego ochrony jest przydatna, ponieważ umożliwia właśnie zaoferowanie nowej,
nieantropocentrycznej interpretacji, takiej, która może dołączyć do już funkcjonu-
jących i może stanowić dla nich albo wsparcie, albo konkurencję . Estetyczny66

wymiar przyrody – tutaj mają rację przytaczani wyżej autorzy – jest bowiem jed-
nym z silniejszych motywów kierujących działaniami ludzi. Należy go jednak poj-
mować inaczej niż to czyniono niemal wiek temu. Współczesną propozycją, która
próbuje dowartościować piękno przyrody w taki sposób, by nie pojmować go na
wzór i podobieństwo sztuki, jest estetyka środowiskowa . Podstawowe zadanie,67

jakie przed sobą stawia, to wskazanie, w jaki sposób można oceniać estetycznie
przyrodę właśnie jako przyrodę. Badacze podkreślają przy tym, że wymaga to
bezpośredniego, zmysłowego kontaktu, tzn. przebywania w krajobrazie, a zarazem
uwzględnienia właściwości niezmysłowych, które poznaje się dzięki zdobywaniu
wiedzy przyrodniczej i/lub za sprawą bagażu kulturowego związanego z tym, co
się uznaje za przyrodę (przekonań, wierzeń, skojarzeń, wyobrażeń itp.). Słowem,
bez względu na kulturowe ramy umożliwiające w ogóle doświadczenie, niezbędne
jest, aby doświadczeniu estetycznemu przyrody towarzyszyło przeświadczenie, że
ma się do czynienia z przyrodą, czyli ze sferą, która nie została stworzona przez
człowieka (nawet jeśli jest przezeń modyfikowana) i która rządzi się swoimi pra-
wami . W tym sensie estetyka środowiskowa ma wymiar nieantropocentryczny.68
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Por. Simon Schama, Landscape and Memory, New York: Vintage Books 1996, s. 37–74.69

Otwartą kwestią pozostaje to, czy tego rodzaju idea (estetyczny pozytywizm) sugerująca, by70

człowiek nie ingerował w przyrodę, sprzyja praktykom ekologicznym, wynikającym – przeciwnie
– z konieczności ingerencji.

Thomas M. Lekan, Imagining the Nation, s. 56–57.71

Z tego punktu widzenia doświadczenie estetyczne pomnika przyrody – na
przykład Puszczy Białowieskiej, jeśli ją w ten sposób będziemy interpretować – bę-
dzie doświadczaniem tworu naturalnego poprzez pryzmat jego historii natural-
nej i kulturowej czy łączących się z nim skojarzeń historycznych, emocji itd.69

Jeśli w ten sposób pojmiemy doświadczenie estetyczne, okaże się, że myśl o tym,
że po wejściu do Puszczy obcujemy z ostatnim fragmentem pierwotnego lasu
nizinnego, nawet jeśli był on od wieków użytkowany, i że chłodzą nas te same
cienie co dawnych władców Polski, nie jest tylko symptomem fałszywego senty-
mentalizmu, który można obiektywnie odrzucić, ale czynnikiem, który realnie
wpływa na nasze doświadczenie tego miejsca i wartość, którą mu przypisujemy.
Tego rodzaju doświadczenia są zaś równie silnym – jeśli wręcz nie silniejszym
– motorem postawy etycznej, co argumenty filozoficzne czy naukowe.

Wydaje się zatem, że warto powtórzyć gest Conwentza, który celowo wprowa-
dził pojęcie pomnika przyrody, pragnąc ochronę przyrody przyrównać do opieki
nad zabytkami sztuki, wierząc, że dzięki temu retorycznemu chwytowi łatwiej
przekona ludzi do troski o nią. Warto przy tym dodać, że dla przynajmniej nie-
których zwolenników estetyki środowiskowej – tak jak dla Szafera i innych
– wszystko w przyrodzie, o ile nie zostało poddane działaniu człowieka, ma dodat-
nią wartość estetyczną . Tego rodzaju postawa ujawniła się wskutek zabiegów70

Conwentza i rozwoju Heimatschutzu – ochrona swojskiego krajobrazu, mająca
niewątpliwie wymiar polityczny, doprowadziła między innymi do tego, że to, co
wcześniej uważano za brzydkie i wstrętne i co zwalczano, na przykład płazy i ga-
dy, doceniono jako element pięknej swojszczyzny . Jak widać, idea pomnika71

przyrody może mieć i takie nieoczekiwane konsekwencje.
Historia mirabelki z Nalewek byłaby zupełnie inna, gdyby komukolwiek przy-

szło do głowy zawczasu zinterpretować drzewko jako pomnik przyrody, a właściwie
– biorąc pod uwagę zwykły, niespektakularny, niezinstytucjonalizowany charakter
drzewka jak i pamięci z nim zrośniętej – niemal jako przeciwpomnik sytuujący się
na antypodach tradycyjnych „zielonych monumentów”, jakimi są wszystkie drze-
wa sadzone, by upamiętnić jakieś wydarzenie. Tak jak przeciwpomnikiem miały
być Droga czy Las, co zapewne także przyczyniło się do ich porażki.

Dobrze, że przynajmniej poniewczasie tak spojrzano na mirabelkę i że wróci
ona na swoje miejsce. Kłopot w tym, że co prawda z genetycznego punktu widze-
nia będzie to ta sama mirabelka, ale z estetycznego już nie – znajomość jej histo-
rii będzie rzutować na to, jak się będzie jej doświadczać jako pomnika przyrody.
Niestety, oryginalna mirabelka raz na zawsze przeszła do historii.

Przy całej swej codzienności mirabelka okazała się jednak wyjątkowa, gdy
powiązano z nią pamięć o „zgładzonych Nalewkach”. Wyjątkowość ta – zako-
rzeniona w mniejszym stopniu w wyjątkowości samego drzewka, które ma się do-
czekać substytutu, a w większym w historii miejsca, w którym rosła – każe jednak
zastanowić się nad możliwością uznania za pomniki przyrody innych roślin. Czy
przypadkiem casus mirabelki nie powoduje, że rośliny pozbawione wyjątko-
wości, tzn. równie zwykłe jak to, o czym pamięć przechowują, zostają wykluczo-
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Roślinnej pamięci związanej z historiami indywidualnymi poświęcony jest m.in. projekt Grün72

| Zielony Karoliny Grzywnowicz (http://wrocenter.pl/pl/grun [dostęp: 11.12.2017]).

ne jako potencjalne pomniki przyrody? Właśnie dlatego, że mirabelka jest „prze-
ciwpomnikowa”, tzn. nie jest rzadkim okazem, odznaczającym się rozmiarem, nie-
spotykanym kształtem ani nie jest (mowa o pierwotnym drzewku) rezultatem
celowego upamiętnienia, jej przypadek może zostać rozszerzony na inne rośliny.
Nie trzeba bowiem popadać w podszyty melancholią sentymentalizm czy miejski
estetyczny pozytywizm, by uznać, że w zasadzie każdą roślinę można uznać za
pomnik przyrody będący pamiątką historii zbiorowej związanej z danym miej-
scem czy historii indywidualnej, przyczyniając się do tego, że przy całej swej
codzienności roślina ta okazuje się wyjątkowa tak jak wyjątkowa jest histo-
ria każdego miejsca i każdego człowieka . W rezultacie do utrwalonych ujęć72

przyrody w mieście, o których była mowa wyżej przy okazji hermeneutyki środo-
wiskowej, doda się kolejne – takie, które sprawi, że owa anonimowa i przezro-
czysta roślina stanie się widoczna jako roślina, którą być może warto zachować
dla niej samej.
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A NATURAL MONUMENT AND GOING BEYOND ANTHROPOCENTRISM

Summary

The aim of the article is to analyze the concept of a natural monument as a category

that may be useful in non-anthropocentric humanities. A theory of nature conservation based

on this concept is discussed as an approach that undermines the culture – nature dichotomy

by claiming that a “culture of nature” should be developed. The idea of a natural monument

makes it also possible to offer an interpretation of the natural environment that may

withstand standard views of nature as an economic resource, tourist attraction or a sphere

which humans should not interfere with. The ideas of certain Polish pioneers of ecology are

also shortly discussed.

Adj. Izabela Ślusarek



William John Thomas Mitchell, Krajobraz imperialny, w: Krajobraz. Antologia tekstów, red.1

Beata Frydryczak, Dorota Angutek, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
2014, s. 242.

Zob. Grzegorz Godlewski, Antropologia praktyk kulturowych, w: idem, Luneta i radar. Szkice2

z antropologii teorii kultury, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2016, s. 180–230.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 1, 2018

Anna Wandzel
(Uniwersytet Warszawski)

„LISTY NA LIŚCIACH”.
MEDIALNOŚĆ ROŚLIN W PROJEKCIE GRÜN | ZIELONY

KAROLINY GRZYWNOWICZ

ROŚLINY JAKO MEDIA

Pisząc o przyrodniczych krajobrazach ludzkiego życia, William J.T. Mitchell
wskazywał na ich medialny charakter, twierdząc, że ich „fizyczna i oddziałująca
na zmysły” obecność jednocześnie wyraża i przetwarza „kulturowe znaczenia i war-
tości, czy to nadane im w procesie fizycznej transformacji danego miejsca [...], czy
też odnajdowane w danym miejscu”  przez kolejne grupy społeczne. W moim1

tekście chciałabym udowodnić, że pojedyncze, współtworzące krajobrazy rośliny
także stanowią konkretne, materialne media, które reprezentują i przetwarzają lo-
kalne historie kulturowe i oddolne praktyki pamięci, w toku których przyroda
jest jednocześnie także przekształcana. Mam oczywiście świadomość, że znaczna
część związków ludzi z roślinami wydarza się środowisku głównie na poziomie
ucieleśnionych, zmysłowych, pozadyskursywnych doświadczeń, które, jak tłu-
maczy chociażby Grzegorz Godlewski, pozostają dla mnie jako badaczki nie-
uchwytne, gdyż nie mogą być zwerbalizowane, a co za tym idzie, nie mieszczą się
w ramach racjonalnego języka poznania naukowego . Ze względu na to niewątpli-2

we ograniczenie epistemologiczne zdecydowałam się poddać analizie (podobnie
jak Mitchell, a przed nim chociażby Tim Ingold), konkretne dzieło sztuki, które po
pierwsze, podejmuje bezpośrednio temat kulturotwórczej roli roślin i ich wpływu
na kształt lokalnej pamięci, a po drugie, gromadzi tekstowe reprezentacje roślinno-
-ludzkich relacji kulturowych, umożliwiając mi refleksję nad sposobami, w jakie
ludzie sami te relacje konceptualizują.
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zacjach starożytnych, przeł. Anna Kryczyńska-Pham, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego 2008.

Beata Maciejewska, Dąb Piotra Włostowica, Grün | Zielony, 6 http://grun.wrocenter.pl/dab-piotra-
wlostowica/ [dostęp: 10.01.2018].

Eadem, Zielone miasto, Grün | Zielony, 7 http://grun.wrocenter.pl/zielone-miasto/ [dostęp:
10.01.2018].

Eadem, Topola na Rynku, Grün | Zielony, 8 http://grun.wrocenter.pl/topola-na-rynku/ [dostęp:
10.01.2018].

Alina Drapella-Hermansdorfer, Kolekcja brzóz, Grün | Zielony, 9 http://grun.wrocenter.pl/ko-
lekcja-brzoz/ [dostęp: 10.01.2018].

Aleida Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, przeł. Magdalena Saryusz-Wolska,10

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 169.
Michael Marder, Plant-Thinking. A Philosophy of Vegetal Life, New York: Columbia University11

Press 2013, s. 95.

ZROŚLAKI

W 2016 roku polska artystka, Karolina Grzywnowicz, chcąc ujawnić rolę
roślin w wytwarzaniu i podtrzymywaniu transnarodowej historii Wrocławia,
rozpoczęła projekt Grün | Zielony, w toku którego wraz z zespołem kuratorek,
dziennikarek, antropolożek, architektek i botaniczek stworzyła internetową „bazę
osobistych pomników przyrody”. Gromadząc autobiograficzne opowieści wrocła-
wian o istotnych dla nich drzewach i krzewach, organizatorki potraktowały je jako
zakorzenione, materialne „łączniki między Breslau a Wrocławiem” , media trans-3

kulturowej pamięci.
Opowieści zebrane na stronie Grün | Zielony można podzielić z grubsza na

dwa typy. Pierwszy z nich rejestruje rozmaite próby odgórnego podporządkowa-
nia roślin ideologiom władz miasta lub innych grupy interesu, które starają się
„przemeblować symboliczne otoczenie”  Wrocławia poprzez semiotyzację  lokal-4 5

nej przyrody lub fizyczną ingerencję w jej materialną tkankę. W latach 40. XX wie-
ku Dąb Jurisch-Eiche zostaje więc przemianowany na Dąb Piotra Włostowica ,6

a niemieckie cmentarze są likwidowane pod pretekstem konieczności stworzenia
nowych parków . Zasadzone w 1948 roku Drzewo Przyjaźni Polsko-Czecho-7

słowackiej zostaje ścięte wkrótce po transformacji ustrojowej . W 2016 roku8

w Parku Tysiąclecia sadzi się „symboliczny lasek” nazywany „Imagine” od pio-
senki Johna Lennona, na cześć uczestników Światowych Dni Młodzieży . Projekt9

Grün | Zielony uświadamia więc, że ze względu na swoją biologiczną i tempo-
ralną specyfikę rośliny, a w szczególności drzewa, pełnią funkcję przestrzennych
nośników pamięci , jednocześnie będąc podporządkowane dynamicznym przemia-10

nom społeczno-kulturowej tożsamości miasta. Jak przypomina Michael Marder,
rośliny nie mogą rosnąć, rozwijać się i rozmnażać bez aktywnego wsparcia ze stro-
ny współtworzonego przez siebie środowiska, a to przynajmniej od XIX wieku
zostało podporządkowane rytmom ludzkich interesów, w których cykliczna i he-
terotemporalna czasowość przyrody się nie mieści .11

Jak uświadamia nam jednak drugi typ zgromadzonych w projekcie Grün | Zie-
lony opowieści, jeśli poszczególne rośliny nie zostaną ścięte w toku historycznych
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Bjørnar Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. Bożena Shallcorsss,12

Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2013, s. 197.
Zob. Astrid Erl, Wędrująca pamięć, w: Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość, red. Roma13

Sendyka, Tomasz Sapota, Ryszard Nycz, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich
PAN 2016.

Ibidem, s. 41.14

Historie, Grün | Zielony, 15 http://grun.wrocenter.pl/category/historie/ [dostęp: 10.01.2018].
Beata Maciejewska, Kasztanowiec koło Synagogi, Grün | Zielony, 16 http://grun.wrocenter.pl/kasz-

tanowiec-kolo-synagogi/ [dostęp:10.01.2018].
Tim Ingold, Czasowość krajobrazu, w: Krajobraz. Antologia tekstów, red. Beata Frydryczak,17

Dorota Angutek, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2014, s. 142–160.
Podział na pamięć kulturową i indywidualną zapożyczam od Aleidy Assmann. Zob. eadem,18

Między historią a pamięcią.
Ewa Rapacz, Listy na liściach, Grün | Zielony, 19 http://grun.wrocenter.pl/listy-na-lisciach/ [dostęp:

10.01.2018].
Elżbieta, Park, to znaczy cmentarz, Grün | Zielony, 20 http://grun.wrocenter.pl/park-to-znaczy-

cmentarz/ [dostęp: 10.01.2018].
Agnieszka Kraszewska, Osłona, Grün | Zielony, 21 http://grun.wrocenter.pl/oslona/ [dostęp:

10.01.2018].

przemian kultury, mogą na zasadzie sprzężenia zwrotnego same zacząć oddziały-
wać na człowieka i kształtować jego pamięć, działania i tożsamość. Choć łatwo ule-
ga rekontekstualizacji, miejska roślinność – poprzez swoje materialne i czasowe
zakorzenienie w przestrzeni Wrocławia – zaczyna gromadzić „osad” poprzednich,
nawarstwiających się znaczeń kulturowych , tym samym współtworząc transnaro-12

dową, materialną przeciwhistorię miasta . Niemal każda z zebranych w projek-13

cie opowieści zaświadcza o takiej „zwielokrotnionej przynależności”  roślinnej14

szaty Wrocławia. Mieszkańcy przyznają, że ich podwórka, działki czy ścieżki do
pracy porastają „poniemieckie” lipy, jabłonie i rododendrony , a rozłożysty kasz-15

tanowiec, pod którym teraz „fajnie [...] usiąść, porozmawiać” wyznacza miejsce
„zbiórek Żydów, którzy byli potem wysyłani do obozów koncentracyjnych” .16

Okazuje się, że podobnie jak w koncepcji Tima Ingolda, także w opowieściach
wrocławian, każde, pojedyncze drzewo przedstawiane jest jako uosobienie

 
całej historii swojego rozwoju od momentu zakorzenienia. A w tę historię wpisują się wszystkie

związki z różnorodnymi elementami środowiska, łącznie z ludźmi, którzy o nie dbali, uprawiali zie-
mię wokół niego, przycinali gałęzie, zrywali owoce i – tak jak teraz – używali go, by na nim coś
oprzeć. Innymi słowy, ludzie są tak samo związani z życiem drzewa, jak drzewo z życiem ludzi .17

 
W projekcie Grün | Zielony poszczególne rośliny ramują więc i współtworzą

biograficzne i czasoprzestrzenne bycie-w-świecie mieszkańców Wrocławia, w któ-
rym codzienne, ucieleśnione praktyki (takie jak poruszanie się po mieście) pozosta-
ją w stałym związku z indywidualną i kulturową pamięcią wrocławian . Dorosłe18

kobiety wspominają, jak jako nastolatki wykorzystywały liście głogu, by zapisy-
wać na nich potajemne wiadomości – „listy na liściach” – którymi następnie się
wymieniają . Zarośnięta przestrzeń poniemieckiego cmentarza staje się „miej-19

scem zabaw”, gdzie „szło się z dziećmi” na „górkę”, „orzechy i kasztany zbierać” .20

Potężny, poniemiecki klon, zasłaniający okna bloku, z jednej strony, pozwala za-
chować intymność i odgrodzić się od wzroku innych mieszkańców blokowiska,
a z drugiej, sam jest jak „dobry sąsiad”, który jednocześnie pilnuje interesu loka-
torów i dominuje ich środowisko życia, od kiedy pamiętają . Rosnący na podwórku21

http://grun.wrocenter.pl/category/historie/
http://grun.wrocenter.pl/kasztanowiec-kolo-synagogi/
http://grun.wrocenter.pl/kasztanowiec-kolo-synagogi/
http://grun.wrocenter.pl/listy-na-lisciach/
http://grun.wrocenter.pl/park-to-znaczy-cmentarz/
http://grun.wrocenter.pl/park-to-znaczy-cmentarz/
http://grun.wrocenter.pl/oslona/


66 Anna Wandzel

Marysia Skuza, Suszenie prania, Grün | Zielony, 22 http://grun.wrocenter.pl/suszenie-prania/ [dostęp:
10.01.2018].

Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowa-23

nego, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2009, s. 194–195.
Tim Ingold, The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skills,24

Oxon, New York: Routledge 2011, s. 20.
Jan Assmann, Pamięć kulturowa, s. 66.25

Ewa Nowicka, Kulturowa odmienność w działaniu. Narody duże i małe..., w: Kulturowa od-26

mienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa, red. Ewa. Nowicka, Kraków: Nomos 2009,
s. 13.   

innej wrocławianki „olbrzymi orzech włoski” wyznacza „rytuały”, które struktu-
ryzują życie okolicznych mieszkańców: poniemieckie drzewo stanowi miejsce
sąsiedzkich plotek, jest przestrzenią zabaw dla dzieci („rzucają w niego czym
popadnie, próbując strącać orzechy z dolnych gałęzi”), a także nadaje sąsiedzkie-
mu i indywidualnemu życiu cyklicznego charakteru („Codziennie, wracając do
domu, chowam dwa lub trzy do kieszeni. Zawsze «w sezonie» spotkam pod nim
te same sąsiadki, zbierające je do worków na śmieci!”) .22

Przywołane powyżej opowieści wskazują na interesujące napięcie pomiędzy
codziennymi, lokalnymi praktykami kulturowymi wrocławian a kształtującymi je
– poprzez swoją przestrzenną obecność i czasowe rytmy życia – roślinami, które
w większości zebranych w bazie Grün | Zielony historii, są opisywane zarówno
jako „poniemieckie” i „nasze”, jednocześnie przynależące do aktualnych miesz-
kańców miasta i im obce, bo obecne we Wrocławiu dłużej niż oni.

Tomasz Rakowski wskazuje, że lokalne środowiska życia stają się często ob-
szarami nawykowego „uprawiania świata” – przestrzenią relacyjnie i oddolnie
praktykowaną przez mieszkańców, którzy wytwarzają swoją tożsamość i pamięć
kulturową właśnie poprzez ucieleśnione „czynności w środowisku, nawracające
ruchy i nowe orientowanie się w otoczeniu, tak, aby nagle dostrzeżone zostały jego
partie” . Poprzez takie codzienne, historycznie zmienne praktyki wobec przyro-23

dy, kolejne pokolenia wrocławian, z jednej strony, kształtowały czasoprzestrzenne
biografie poszczególnych roślin, a z drugiej, przetwarzały lokalną kulturę poprzez
ingerencję w symboliczną i materialną tkankę roślinnej szaty miasta.

W regionie o mniej burzliwej, społecznej historii praktyki te – nazywane przez
Tima Ingolda „intuicyjnym rozumieniem” świata, „opartym na uczuciach i zło-
żonym z umiejętności [...] i przestrzennych orientacji, nabytych przez długie do-
świadczenie życia w danym środowisku”  – miałyby szansę być przekazywane24

z pokolenia na pokolenie w toku codziennej, nieformalnej i często pozawerbalnej
komunikacji międzypokoleniowej, opartej na współbyciu . Ze względu jednak na25

cykliczne przesiedlenia ludności w regionie Dolnego Śląska, stały transfer tych
oddolnych, ucieleśnionych sposobów bycia w świecie był niemożliwy. Praktyki
„uprawiania świata” przez niemieckich osadników ulegały zapomnieniu, gdy byli
oni zmuszeni opuścić środowisko dotychczasowego życia. Z kolei Polacy, którzy
zasiedlili następnie przestrzeń miasta, starali się w toku rozmaitych działań i przy-
wiezionych z innych rejonów zwyczajów przekuć ruiny krajobrazu cudzego życia
na znaturalizowany krajobraz własnej, lokalnej kultury, aby w ten sposób zyskać
prawo do świeżo przejętych ziem. Wreszcie, jak podkreśla Ewa Nowicka, „posia-
danie kultury i powoływanie się na nią jest twardym i nie do odparcia argumen-
tem [...] w walce o prawo do określonego terytorium, z którym grupa kulturowa
wykazuje specyficzny, organiczny związek” . Rośliny okazały się dla Polaków26
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Joanna Nowosielska-Sobel, „Oswajanie krajobrazu” na Dolnym Śląsku w drugiej połowie27

lat 40. XX w., w: Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. Wojciech Kucharski, Grzegorz
Strauchold, Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 2011, s. 48–52.

Ibidem.28

Zob. np. Leon Rapacz, Mirabelki, Grün | Zielony, 29 http://grun.wrocenter.pl/mirabelki/ [dostęp:
10.01.2018]. Norman Davies, Roger Moorhouse, Wybór domu, Grün | Zielony, http://grun.wrocenter.
pl/wybor-domu/ [dostęp: 10.01.2018].

Bjørnar Olsen, W obronie rzeczy, s. 258.30

Zob. Alina Drapella-Hermansdofer, Zroślaki, Grün | Zielony, 31 http://grun.wrocenter.pl/zroslaki/
[dostęp: 10.01.2018].

idealnym narzędziem, aby konstruować tę „organiczną” relację wyobrażonego za-
korzenienia w przestrzeni Breslau.

Opowiadając o praktykach kulturotwórczych polskich osadników, którzy w la-
tach 40. XX wieku byli masowo przesiedlani na teren Wrocławia/Breslau, Joanna
Nowosielska-Sobel pisze jednocześnie o brutalnym szabrowaniu i niszczeniu do-
mów czy wycince „niemieckich” drzew, jak i o „oswajaniu krajobrazu” poprzez
sadzenie nowych roślin oraz podtrzymywanie roślinnocentrycznych rytuałów,
które osadnicy przywieźli z rodzinnych stron . Jeśli ktoś pochodził z Nowego27

Sącza, to „na polach i w ogrodach zatykał – w charakterze magicznych środków
ochronnych – gałązki ułamane podczas procesji Bożego Ciała, zaś przybysze
z Polesia czy krakowskiego pozostawiali kępkę niezżętego zboża [...], aby zapew-
nić urodzaj” .28

Podobne opowieści znajdziemy w bazie Grün | Zielony. W geście „zakorzenia-
nia się” w nowej przestrzeni rodziny migrantów sadzą nowe drzewa w przydo-
mowych ogrodach, raz to uprawiając, a raz wycinając poniemiecką roślinność .29

Jednak, jak już podkreślałam, niezależnie od wysiłków Polaków, współtworząca
ich środowisko życia przyroda zachowuje swój „poniemiecki” charakter – proces
„oswojenia” czy też naturalizacji krajobrazu Breslau/Wrocławia nigdy się w peł-
ni nie udaje się. Zakorzenione w konkretnej przestrzeni rośliny poprzez swą ma-
terialną obecność i dłuższe od ludzkich, temporalne rytmy życia, stają się, podobnie
jak ruiny w ujęciu Bjørnara Olsena, „potencjalnymi czynnikami zakłócenia” :30

jako poniemieckie obiekty w mieście nie należą już do obcego porządku przeszło-
ści, ale i wymykają się codziennym praktykom wytwarzania przez wrocławian
swojskiej teraźniejszości.

Podobnie niejasny stosunek do roślinności dawnego Breslau mają w zebra-
nych na stronie Grün | Zielony historiach Niemcy. Wyruszając śladami wspomnień
swojej babci, wysiedlonej kiedyś ze „starej ojczyzny”, młody Niemiec odnajduje
co prawda w przestrzeni Wrocławia „«nasz» park, ulicę Piwniczną (Paul-Keller-
-Street) i aleję Róż (Rotdornallee)”, miejsce, gdzie stał „«nasz» dom rodzinny [...],
chociaż w ogrodzie nie rośnie już głóg czerwony” – jednak współczesny kraj-
obraz miasta wymyka się tamtym obrazom, nie daje się z nimi do końca utożsa-
mić, niosąc na sobie materialne ślady zmian.

Niezależnie od swojej rzeczywistej historii wrocławskie rośliny są niczym
„zroślaki” – drzewa tworzone z pędów różnych gatunków, które, jak opowiada
jedna z autorek na stronie Grün | Zielony, w toku rozrostu splatają się ze sobą
w pojedynczy, nierozerwalny organizm, stanowiący zawsze ślad materialnej i este-
tycznej (a co za tym idzie, kulturowej) ingerencji człowieka w dolnośląską przy-
rodę . Nawet okazy, których pochodzenia Polacy nie są pewni – drzewa, które31
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Beata Maciejewska, Zielone miasto.32

Zob. np. Leon Rapacz, Kosz czereśni, Grün | Zielony, 33 http://grun.wrocenter.pl/kosz-czeresni/ [do-
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Ibidem.34

Zob. William John Thomas Mitchell, Krajobraz.35

Zob. Paweł Rodak, Autobiografia, w: Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red.36

Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak, Warszawa: Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014.

Ibidem.37

Aleida Assmann, Między historią a pamięcią, s. 41–47.38

„wyglądają staro”, ale może „wcale nie są poniemieckie?”  – uzyskują ambiwa-32

lentny status na równi z resztą miejskiej przyrody.
Interesujące z tej perspektywy wydają mi się pojedyncze historie, w których

Polacy opisują swoje spotkania z Niemcami wokół poniemieckiej roślinności
Wrocławia. Choć autorzy zgromadzonych w projekcie opowieści przyznają, że
„nie zawsze im pasuje” kontakt z „Niemcami, którzy zwiedzają nostalgicznie
Wrocław i bardzo chcieliby zobaczyć działkę, na której ich rodzice prowadzili
działalność przed wojną” to finalnie ich relacje okazują się „bardzo sympatycz-
ne”, a nawet wzruszające . W opowieściach tych Polacy częstują Niemców owo-33

cami z zasadzonych przed wojną, przydomowych czereśni, a ci wskazują na
pojedyncze drzewa, które rosły kiedyś przy dawno już zniszczonych szkołach,
domach czy sklepach . W projekcie Grün | Zielony rośliny, podobnie jak kraj-34

obraz w koncepcji Mitchella, są przedstawiane jako media transkulturowej ko-
munikacji, umożliwiające spotkanie alternatywnych ścieżek pamięci i zderzenie
nieheterogenicznych tożsamości kulturowych, bez ich jednoczesnej redukcji do
jednej, obowiązującej narracji .35

Oczywiście faktograficzny status tych podań jest silnie ambiwalentny – można
sobie na przykład z łatwością wyobrazić, że w procesie selektywnego konstruowania
własnych autobiografii  autorzy zebranych w bazie historii pominęli przypadki36

konfliktów z Niemcami. Mimo tego Grün | Zielony pozostaje nieocenionym źród-
łem wiedzy o rozmaitych sposobach konceptualizacji przez wrocławian relacji roślin
z transkulturową tożsamością miasta i indywidualną pamięcią poszczególnych
mieszkańców. Jak pisze Aleida Assmann:

 
Większa część naszych wspomnień [...] „drzemie” w nas, i czeka, by „przebudzić się” za sprawą

zewnętrznego impulsu. Wówczas [...] nagle podlegają uświadomieniu, stają się na powrót zmysłowo
obecne [...]. Wspomnienia indywidualne [...] są zasadniczo perspektywiczne, a tym samym niewy-
mienne i nieprzekazywalne. [...] Dopiero dzięki opowiadaniu zyskują post factum formę i strukturę,
która je uzupełnia i zarazem stabilizuje. [...] Poprzez opowiadanie, wysłuchiwanie, dopytywanie i dal-
sze opowiadanie, poszerza się krąg własnych wspomnień .37

 
Grün | Zielony stanowi coś więcej niż tylko zbiór indywidualnych wspo-

mnień czy fragmentarycznych reprezentacji ludzko-roślinnych związków – jest
narzędziem prowokującym do przetwarzania indywidualnej i kulturowej pamięci
wrocławian, zawsze przecież powstających w toku komunikacji społecznej i roz-
maitych, wspólnotowych praktyk językowych . Autorzy poszczególnych wpisów,38

sięgając w swoich opowieściach mniej lub bardziej intuicyjnie po takie gatunki
twórczości słownej, jak legendy, plotki i fragmentaryczne autobiografie, wybiera-
ją takie formy wypowiedzi, które mogą służyć właśnie uspołecznianiu i konstruo-

http://grun.wrocenter.pl/kosz-czeresni/
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Zob. Od aforyzmu do zinu.39

Grzegorz Godlewski, Antropologia praktyk kulturowych, s. 36.40

Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze.41

Aleida Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, w: Pamięć zbio-42

rowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Kraków:
Universitas 2009, s. 112–114.

Idem, Między historią a pamięcią, s. 56.43

Andrzej Grzewacz, Joanna Pietrzak, Drzewa – pomniki przyrody, Warszawa: Polskie Towarzystwo44

Leśne 2013, s. 109.
Ibidem.45

waniu indywidualnych doświadczeń i podtrzymywaniu społecznej pamięci w toku
jej coraz szerszej cyrkulacji . Z tej perspektywy decyzja Grzywnowicz o umiesz-39

czeniu bazy Grün | Zielony w internecie wydaje się szczególnie trafna – tym bar-
dziej że cały zbiór został opublikowany w trzech wersjach językowych (polskiej,
niemieckiej i angielskiej), co niewątpliwie zwiększa jego zasięg i poszerza grono
potencjalnych odbiorców i współtwórców (choć trzeba w tym miejscu zaznaczyć,
że jak na razie na stronie opublikowano wspomnienia tylko dwójki Niemców).

OSOBISTE POMNIKI PRZYRODY

Tak pojmowany projektu Grün | Zielony okazuje się archiwum, gromadzą-
cym świadectwa – nawet jeśli fragmentaryczne i zniekształcone za pośrednictwem
tekstu  – o historycznie zmiennych i podatnych na zapominanie sposobach40

„uprawiania świata”  w przestrzeni Breslau/Wrocławia. Już sam gest stworzenia41

takiego archiwum – które, jak wskazuje Aleida Assmann, jest przecież zawsze
przestrzenią interaktywnego „konstruowania, produkowania” i rekontekstualizo-
wania pamięci w stosunku do obowiązujących ideologii i sieci społecznych in-
teresów  – wydaje mi się interesujący. Zmagazynowane, a co za tym idzie,42

zinstytucjonalizowane opowieści wrocławian o ich relacji z roślinami zostają wy-
niesione z obszaru pamięci indywidualnej i włączone w obieg pamięci kulturo-
wej jako eksperckie wypowiedzi o pewnej rzeczywistości, służące przekazywaniu
„doświadczeń i wiedzy ponad granicami pokoleń” . Oddolne praktyki mieszkań-43

ców wobec roślin są więc w projekcie Grzywnowicz stabilizowane i tym samym
przemieniane w publiczne „osobiste pomniki przyrody” w ramach odgórnego
systemu klasyfikacji.

Warto w tym miejscu pochylić się nad tym wewnętrznie sprzecznym poję-
ciem. Zgromadzone na stronie językowo-wizualne portrety roślin jednocześnie
czerpią z instytucji pomników przyrody i ją zniekształcają. Rzeczywiście obrazy te
reprezentują zazwyczaj podatne na silną symbolizację, „pojedyncze twory przyro-
dy żywej [...] lub ich skupiska [...] odznaczające się indywidualnymi cechami, wy-
różniającymi je wśród innych tworów”, jak Andrzej Grzewacz i Joanna Pietrzak
definiują polskie pomniki przyrody . Na tym jednak podobieństwa się kończą,44

ponieważ instytucjonalny status roślin opisywanych w projekcie Grzywnowicz nie
wynika z ich publicznie uznanej „wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej,
historycznej lub krajobrazowej” , lecz z ich relacyjnego związku z pojedynczy-45
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Regulamin ustanawiania osobistych pomników przyrody, Grün | Zielony, 46 http://grun.wrocenter.
pl/kontakt/ [dostęp: 10.01.2018].

Ibidem.47

Michael Marder, Plant-Thinking, s. 100–101.48

Zob. np. Anna Barcz, Drzewa i zakorzenienie polskości, „Czas Kultury” 2017, nr 3.49

Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life50

in Capitalist Ruins, Princeton: Princeton University Press 2015, s. 19–20.
Ibidem, s. 27–29. Michael Marder, Plant-Thinking, s. 95.51

Zob. tekst w tym tomie: Anna Gańko, Anna Wandzel, Chwasty i ruiny. O związkach krajobrazu52

i pamięci w projekcie Chwasty Karoliny Grzywnowicz.

mi mieszkańcami Wrocławia, czy też, jak czytamy w regulaminie projektu, z ich
„szczególnej wartości emocjonalnej” i „pamiątkowej” dla konkretnego człowieka .46

Co więcej, w ramach projektu Grün | Zielony ochroną jest obejmowana wy-
łącznie pamięć o tych roślinach, a nie poszczególne, materialne i zakorzenione
w przestrzeni Wrocławia okazy. Regulamin strony wyraża to dość jasno:

 
Drzewa stanowiące osobiste pomniki przyrody podlegają ochronie także po śmierci, aż do ich

samoistnego, całkowitego rozpadu lub śmierci wszystkich osób pamiętających związaną z nim hi-
storię, a dalej: do wygaśnięcia bazy osobistych pomników przyrody .47

 
Jest to o tyle zaskakująca decyzja, że sprowadzanie rośliny wyłącznie do roli

nośników indywidualnej pamięci czy reprezentacji zbiorowych tożsamości może
podtrzymywać szkodliwy obraz przyrody jako tworu, którego społeczna wartość nie
płynie z jego materialnego, środowisko- i kulturotwórczego udziału w lokalnym
środowisku, lecz z ludzkich praktyk semiotycznych.

Czasowość i materialność życia roślin są stale i historycznie przekształcane
przez działalność człowieka, który za pomocą rozmaitych technologii – od wpro-
wadzenia płodozmianu, przez sprzedaż drewna czy stawianie szklarni, po bio-
technologiczne manipulacje – od wieków warunkuje rytmy życia w przyrodzie
w imię gospodarczego i społecznego rozwoju . Reprodukcja – nawet jeśli czę-48

ściowo żartobliwa – instytucjonalnej praktyki wyróżniania z całych ekosystemów
pojedynczych okazów, które zasługują na opiekę ze względu na ich biologicz-
ną, biograficzną lub symboliczną niezwykłość w stosunku do reszty gatunku
(a właściwie ze względu na ich przystawalność do ludzkich systemów klasyfi-
kacji organizmów biologicznych), może podtrzymywać – podobnie jak cała poli-
tyka tworzenia pomników przyrody  – postępujące uprzedmiotowienie i alienację49

całych środowisk, które zostają sfragmentaryzowane i sprowadzone do wymienial-
nych zasobów, podporządkowanych w całości nadrzędnym wymogom produkcji
przemysłowej . Oczywiście polityka ta ignoruje zupełnie chronotopiczny związek50

przyrody z konkretnymi środowiskami, od których poszczególne rośliny są nie tylko
zależne, ale i czynnie je współtworzą w ramach sieci materialnych, czasowych,
przestrzennych i organicznych uwikłań, transformacji i kontaminacji .51

Niewątpliwą zaletą omawianego projektu jest fakt, że wirtualne archiwum
„osobistych pomników przyrody” nie wymaga przesadzania roślin z ich chrono-
topicznego środowiska. Może Grün | Zielony nie chroni materialnej przyrody, ale
i w nią bezpośrednio nie ingeruje – w przeciwieństwie chociażby do wcześniejszej
pracy Grzywnowicz, zatytułowanej Chwasty  – respektując integralność miejskich,52

czasoprzestrzennych ekosystemów, które obejmują rozmaite organizmy, w tym

http://grun.wrocenter.pl/kontakt/
http://grun.wrocenter.pl/kontakt/
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Igor Kopytoff, Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, przeł. Ewa Klekot,53

w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. Marian Kempny, Ewa Nowicka, Warsza-
wa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.

Anna Barcz, Drzewa, s. 36–39.54

Zob. np. ibidem.55

O ekologiczno-kulturowej historii regionu pisze m.in. Maja Fowkes, The Green Bloc. Neo-56

-avant-garde Art and Ecology under Socialism, Budapest–New York: Central European University
Press 2015.

Adam, Likwidacja ogródków działkowych, Grün | Zielony, 57 http://grun.wrocenter.pl/likwidacja-
ogodkow-dzialkowych/ [dostęp: 10.01.2018].

rośliny i ludzi. Niemniej w projekcie dochodzi do tego, co chciałabym określić za
Igorem Kopytoffem jako „ujednostkowienie” .53

Pisząc o społecznej biografii rzeczy, Kopytoff podkreślał, że pojedyncze
obiekty (lub ich całe układy) mogą być czasowo, „wyłączone [...] z procesów uto-
warowienia” ze względu na znacznie dla pojedynczych jednostek lub dla histo-
rycznie zmiennych sieci interesów grup będących w danym momencie u władzy.
Podobnie dzieje się z roślinami. Jak podkreśla chociażby Anna Barcz, ujednost-
kowione rośliny „traktowane jako świadkowie przeszłych wydarzeń” i otaczane
„czcią jak bohaterzy narodowi”, zostają często wyłączone z typowych dla nich,
biograficznych cykli i procesów czasoprzestrzennych – rozrostu i obumierania
– co może znacząco zaburzać i ograniczać ich funkcje w okolicznych ekosyste-
mach . Ponadto rewersem procesu ujednostkowienia konkretnych roślin jest po-54

wszechna eksploatacja pozostałej, „bezimiennej” przyrody jako masowego zasobu,
który nie ma żadnej wartości społecznej poza tą rynkową.

Proces utowarowienia przyrody, choć może kojarzyć się z gospodarką kapi-
talistyczną, ma w Polsce długą tradycję , podtrzymywaną między innymi przez55

politykę industrialną i modernizacyjną w PRL , gdzie lokalna roślinność była56

nieustannie eksploatowana, a środowisko wyniszczane – szczególnie w tak uprze-
mysłowionych regionach jak Śląsk. Co znaczące, sytuacja ta odbija się śladem
zarówno w zebranych w bazie Grün | Zielony opowieściach, jak i w materialnej
przestrzeni współczesnego Wrocławia. Oprócz licznych opowieści o masowej wy-
cince drzew i krzewów (głównie ze względu na zmianę stosunków własności na
danym terenie) wrocławianie ukazują także, w jaki sposób odgórna polityka trak-
towania roślin jako zasobów może warunkować jednostkowe działania. Jak przy-
znaje jeden z autorów:

 
Mam przykre doświadczenia z likwidacją zieleni. Byłem spadkobiercą ogródka działkowego,

który założył mój teść. [...] Przyszedł czas, że komercja zadziałała, teren był przeznaczony do sprze-
daży. W związku z tym działka została mi wypowiedziana. To wszystko było ciężko zostawić, bo
przyszedł buldożer, spychacz i to wszystko wyrównał. Część drzew odzyskałem, musiałem je po-
ścinać i wykorzystałem to drewno do palenia w kominku po prostu. Przykro było to likwidować, bo
ogród był założony zaraz po wojnie, jak ojciec mojej żony tutaj ze wschodu przywędrował. [...] Dziś
jest to teren parkingu, dla niedzielnego placu na Dworcu Świebodzkim .57

 
W tym miejscu, jak sądzę, dostrzec można nieoczywistą czy wręcz paradoksal-

ną siłę projektu Grün | Zielony. Rozciągając pojęcie „pomników przyrody” na
wszelkie rośliny mające jakieś znaczenie dla wrocławian, twórczynie zgromadziły
opowieści, które nieustannie, choć chyba niezamierzenie, przekraczają wstępny
zamysł kolekcji. Pisząc o swej relacji wobec roślin, mieszkańcy Wrocławia wska-

http://grun.wrocenter.pl/likwidacja-ogodkow-dzialkowych/
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Anna Rumińska, Spalone drzewo, Grün | Zielony, 58 http://grun.wrocenter.pl/spalone-drzewo/ [do-
stęp: 10.01.2018].

Maja Fowkes, The Green Bloc, s. 6; Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, s. 151.59

William John Thomas Mitchell, Krajobraz, s. 237.60

Ibidem, s. 243.61

zują przede wszystkim na materialną i czasoprzestrzenną obecność przyrody w ich
życiu oraz na własne, ucieleśnione, nawykowe i kreatywne relacje z roślinnym
otoczeniem miasta, często przekraczające logikę powszechnych polityk środowi-
skowych i gospodarczych. Po ścięciu drzewka owocowe z ogrodu służą z jednej
strony jako wyobrażone nośniki wspomnień mieszkańców, ale i jako materiał na
opał, a zarośnięta „gęstymi chaszczami”, zaśmiecona przestrzeń po działkach zo-
staje zagospodarowana jako „miejsca nasiadówek” i zabaw dla dzieci („sama
uczyłam dzieci budować tu bazę z kanapą z jakiegoś auta”) . Rośliny okazują się58

więc głęboko zaangażowane w codzienne działania wrocławian, które z kolei
możemy uznać za ekologiczne, jeśli uzmysłowimy sobie – na co uwagę zwracają
chociażby Maja Fowkes i Tomasz Rakowski – że grecki źródłosłów tego pojęcia
odnosi się do domu, zadomowienia, „oswojonej przestrzeni” .59

ŻYWA ZIELEŃ

Grün | Zielony uświadamia jednak nie tylko kulturotwórczy wymiar zadomo-
wienia czy zakorzenienia zarówno roślin, jak i ludzi w miejskim środowisku, lecz
także fakt, że ta relacja nie jest nigdy ani naturalna, ani stabilna. Konsekwencją
utowarowienia roślin i fetyszyzacji przyrody, jest – podobnie jak w wypadku
krajobrazów, o których pisał Mitchell – ich brak jednoznacznej przynależności,
wynikający z podporządkowania ich historycznie zmiennym, społecznym relacjom
władzy, w których odgórne, silnie zideologizowane, „utopijne fantazje imperialne”
zderzają się z oddolnymi praktykami pamięci, przebiegającymi często w poprzek
oficjalnych polityk tożsamościowych . Rośliny nie poddają się jednak tym proce-60

som biernie. Dzięki swojej materialnej przynależności do konkretnej przestrzeni
i cyklicznym, heterotemporalnym rytmom rozrostu i obumierania lokalne środo-
wiska zachowują fragmentaryczne ślady – w postaci starych drzew, zarośniętych
fundamentów lub opustoszałych miejsc po wycince – obecności poprzednich
współtwórców i wytarzanych przez nich, współcześnie zapomnianych porządków
kulturowych. Oto, jak sądzę, najbardziej interesujący wniosek na temat kulturowej
historii roślin i roślinnej historii kultury, jaki wyłania się z projektu Grün | Zielony.
Jeśli bowiem uznamy za Mitchellem krajobrazy za „naturalną reprezentacją na-
turalnego otoczenia, [...] ikony natury w samej naturze” , to poszczególne, współ-61

tworzące te krajobrazy rośliny okazują się te znaturalizowane obrazy rozbijać
poprzez własne meandryczne związki z lokalnymi praktykami kulturowymi i pa-
mięciowymi, dla których przyroda może być tyleż środkiem wyrazu, co przetwa-
rzającym je czynnie, żywym budulcem.

http://grun.wrocenter.pl/spalone-drzewo/
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“LETTERS ON THE LEAVES”. MEDIALITY OF PLANTS

IN KAROLINA GRZYWNOWICZ’S GRÜN | ZIELONY PROJECT

Summary

In the article, I discuss the role of plants in Karolina Grzywnowicz’s Grün | Zielony

[Green] project and point to their media nature as well as their inseparable connection with

the local cultural history and bottom-up practices of memory of the residents of Breslau/

Wrocław. I look at the cultural biography of Wrocław plants from the perspective of cultural

and environmental anthropology and analyse the various ways in which they co-create and

sustain – due to their material belonging to a specific space and cyclic, heterotemporal

rhythms of growing and dying back – the transcultural identity of the city, entering into

the relationship both with the everyday experiences of the residents of Wrocław and with the

historically changing, social relations of power. In this context, I also discuss the concept of

“personal natural monuments” introduced by the artist and I reflect on its accuracy.

Trans. Izabela Ślusarek
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CZYIM DZIEDZICTWEM SĄ BRZOZY?
WOKÓŁ PRACY BERLIN-BIRKENAU ŁUKASZA SUROWCA

W listopadzie 2011 roku polski artysta interdyscyplinarny i autor akcji spo-
łecznych Łukasz Surowiec przesadził 320 młodych brzóz z okolic terenu Auschwitz-
-Birkenau do Berlina w ramach projektu Berlin-Birkenau. Drzewa zostały zasadzone
w przestrzeniach publicznych, takich jak parki i tereny szkół, ale też w miejscach
związanych z historią Zagłady, tworząc ożywione archiwum przeszłości . Projekt1

Surowca powstał jako część siódmego Berlin Biennale, którego kuratorami byli
Artur Żmijewski, Joanna Warsza i kolektyw Wojna. Działanie artysty odbyło się
za zgodą właścicieli i użytkowników przestrzeni wybranych dla brzóz. W doborze
miejsc sadzenia pomagał zespół organizujący festiwal. Osoby zaangażowane dzwo-
niły do różnych instytucji w Berlinie i okolicach, proponując przekazanie brzozy.
Drzewa zapuściły korzenie i stały się częścią tkanki miasta. Spacerując po Berlinie,
można przypadkiem trafić na brzozy zasadzone przez Surowca i opatrzone tablicz-
ką zawierającą informacje o pochodzeniu i znaczeniu tych roślin. Drugą częścią
projektu Surowca na Berlin Biennale była instalacja złożona z tysięcy sadzonek,
które Igor Vucic, artysta związany z galerią Kunst-Werke, przygotował z nasion
znalezionych przez Surowca w Birkenau . Na zdjęciach olbrzymie stoły zasta-2

wione ciasno poukładanymi doniczkami sprawiają wrażenie lasu w skali mikro,
składającego się z miniaturowych, zielonych roślin. Odwiedzający wystawę mogli
sobie wziąć wybraną sadzonkę i zasadzić ją w domu lub w ogrodzie. W ten spo-
sób Surowcowi udało się stworzyć projekt, który mimo prostoty dotyka dwóch
poziomów pamięci: indywidualnej i zbiorowej . Brzozy zasadzone w miejscach3

publicznych mogą pełnić funkcję pomników upamiętniających minione wydarze-
nia, a prywatnie hodowane drzewka mogą stać się prywatnymi miejscami pamię-
ci. Jedne i drugie wymuszają określone rytuały – podlewanie, przycinanie gałęzi,
usuwanie szkodników – dzięki czemu pamięć, którą się przez nie kultywuje, po-

http://blog.berlinbiennale.de/en/projects/berlin-birkenau-by-lukasz-surowiec-19079/
http://www.krytykapolityczna.pl/kultura/surowiec-berlin-birkenau/
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Wojciech Albiński, Szymon Rogiński, Zawsze chciałem być artystą, ale mogę tylko o nich pi-4

sać: Łukasz Surowiec, „Magazyn Szum”, http://www.magazynszum.pl/zawsze-chcialem-byc-artysta-
ale-moge-tylko-o-nich-pisac-lukasz-surowiec/ [dostęp: 12.12.2017].

Ibidem.5

Łukasz Surowiec, Od dziecka chciałem robić rzeczy ważne, rozmowę przepr. Magda Gra-6

bowska, „Sztuka Publiczna”, www.sztukapubliczna.pl/pl/od-dziecka-chcialem-robic-rzeczy-wazne-
lukasz-surowiec/czytaj/6/ [dostęp: 12.12.2017].

Ewa Gorzędek, Joanna Rajkowska, „Dotleniacz”, culture.pl, 7 http://culture.pl/pl/dzielo/joanna-
rajkowska-dotleniacz [dostęp: 12.12.2017].

Łukasz Surowiec, Od dziecka chciałem.8

Narzucającym się kontekstem jest też sztuczna palma na rondzie gen. Charles’a de Gaulle’a9

w Warszawie, umieszczona przez Rajkowską w ramach projektu Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich.
Celem tego gestu było przypomnienie o społeczności żydowskiej, która przed wojną stanowiła 30%

zostaje żywa i aktywna. Od tradycyjnych pomników różni je też sama ich materia,
która przez swój charakter narzuca raczej skojarzenia z życiem niż ze śmiercią.

Sam pomysł na kształt działania artystycznego wyszedł nie z kontemplacji
Zagłady, lecz z inspiracji samą materią drzewa i możliwości, jakie zapewnia. Po-
czątkowo chodziło o inną brzozę – tę, która brała udział w katastrofie lotniczej
w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku . Surowiec chciał wykupić dwa hektary ziemi4

pod Warszawą i zasadzić tam drzewa spod Smoleńska. Powstały las miałby umoż-
liwiać warszawiakom bliższy kontakt z miejscem katastrofy, do którego obecnie
mają utrudniony dostęp. Byłby więc symbolicznym przeniesieniem miejsca tra-
gedii do bliższego otoczenia, ułatwiającym upamiętnianie. Takie działanie jednak
okazało się niewykonalne. Zgodnie z sugestią Artura Żmijewskiego artysta posta-
nowił przeprowadzić analogiczny projekt, ale łączący Oświęcim z Berlinem.

Berlin-Birkenau to nie pierwsze działanie Surowca wykorzystujące rośliny.
W jednej z wcześniejszych prac wykorzystał drzewo, które jego ojciec zasadził
w dniu jego urodzin . Po wielu latach artysta ściął je w celu wystawienia w galerii.5

Istnieje wiele różnic między tymi działaniami. Pierwsze dzieło było autobiogra-
ficzne, dotyczyło jednostkowej historii samego artysty i jego rodziny, późniejsze
trzeba rozpatrywać w szerszych kategoriach społeczeństwa, historii i pracy pamię-
ci. O ile drzewa sadzone po narodzinach dzieci symbolizują życie, a ich ścięcie
nieuchronnie kojarzy się ze śmiercią, o tyle w „Berlin-Birkenau” kolejność jest
odwrotna: wybrane drzewa pochodzą z przestrzeni naznaczonej śmiercią, a po
przesadzeniu stają się symbolem życia i kontynuacji.

Warto też zauważyć, że samo zainteresowanie Surowca działaniem w strefie
publicznej też jest związane z zaburzaniem miejskiego krajobrazu. Zainspirował
go do tego Dotleniacz Joanny Rajkowskiej, o którym dowiedział się na trzecim
roku studiów . Projekt artystki był sztucznym stawem o powierzchni 150 m ,6 2

umieszczonym na Placu Grzybowskim w Warszawie, na terenie byłego getta i bli-
sko Synagogi Nożyków. Rajkowska zagospodarowała tę przestrzeń, wprowadza-
jąc elementy związane z odpoczynkiem i naturą, co umożliwiło rozwój relacji
społecznych wokół Dotleniacza. Samo miejsce, w którym znalazł się staw, nie
było przypadkowe – miał służyć przepracowaniu traumy getta i wywózki . Suro-7

wiec twierdzi, że to zobaczenie pracy Rajkowskiej uświadomiło mu, że przestrzeń
publiczna pozwala na robienie sztuki, która realnie wpływa na rzeczywistość .8

U podstaw jego zaangażowania społecznego leży więc fascynacja projektem, który
w zamyśle połączył w sobie pamięć o Zagładzie, naturę i społeczność lokalną .9

http://www.magazynszum.pl/zawsze-chcialem-byc-artysta-ale-moge-tylko-o-nich-pisac-lukasz-surowiec/
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ludności miasta. Palma Rajkowskiej jest, podobnie jak brzozy Surowca, nietypowym pomnikiem,
zachęcającym do pamiętania, ale też wpisującym się w relacje społeczne mieszkańców. Bardzo szyb-
ko stała się integralną częścią miasta, rozpoznawalnym i lubianym miejscem. Brzozy mają podobny
status ze względu na oddolny i wspólnotowy sposób ich sadzenia, odróżniający je od tradycyjnych
pomników.

Łukasz Surowiec, Surowiec: Berlin.10

Ibidem.11

Zob. np. Maaike Lauwaert, One big Zmijewski work. 7th Berlin Biennale, „Metropolis M”,12

http://www.metropolism.com/en/reviews/22887_one_big_zmijewski_work [dostęp: 12.12.2017].
Autor nieznany, Berlin Biennale 7, przeł. Nicholas Grindell, „Frieze”, 13 www.frieze.com/article/

berlin-biennale-7 [dostęp: 12.12.2017].
Georges Didi-Huberman, Kora, przeł. Tomasz Swoboda, Gdańsk: Wydawnictwo w Podwórku14

2013.

Na potrzeby projektu Surowiec wraz z mieszkańcami Brzezinki wykopał około
400 drzew, które jednak okazały się zbyt młode i delikatne, żeby przenieść je do
miasta. Pomiędzy Birkenau a Berlinem brzozy zostały więc przejściowo zasa-
dzone w ogrodzie Surowca , gdzie mogły trochę podrosnąć, po czym około 32010

najzdrowszych drzewek zostało przewiezionych do Berlina. Pozostałe zostały
w ogrodzie artysty, gdzie nadal rosną. Surowcowi zależało na tym, żeby brzozy
dobrze się przyjęły na nowym podłożu – ich ewentualne uschnięcie mogłoby, jak
twierdzi, prowadzić do „mylnych interpretacji”.

Jakie interpretacje są więc w zamyśle artysty słuszne? Surowiec wprost mówi
o celach swojego działania. Brzozy są dla niego żywym cmentarzem, ponieważ
wyrosły na prochach zamordowanych ludzi. Odpowiedzialność za te mordy po-
noszą Niemcy, więc artysta „oddaje” im część ich dziedzictwa. Ten gest jest wyra-
zem jego poglądów, zgodnie z którymi zarządzaniem pozostałościami po obozach
koncentracyjnych powinno zająć się państwo niemieckie . Takie rozwiązanie11

zdaniem Surowca umożliwiłoby Polakom wzięcie odpowiedzialności za własne czy-
ny, co obecnie jest utrudnione, ponieważ muszą dbać o miejsce cudzych zbrodni.
Przeniesienie obowiązków administracyjnych miałoby również pozwolić przejść
do nowego etapu relacji polsko-niemieckich, do dyskusji pozbawionej resenty-
mentów i zmieniającej relację sprawca–ofiara na relację partnerską.

Całe siódme Berlin Biennale było oparte na zaangażowaniu społecznym,
Żmijewski zaprosił na nie nie tylko artystów, ale też aktywistów. Prace tam
prezentowane były w dużej mierze wypowiedziami w konkretnych kwestiach
politycznych, często radykalnymi. Biennale zostało chłodno przyjęte przez kry-
tyków , zyskało jednak szeroki odbiór medialny. Sama praca Surowca była12

krytykowana za zbyt prostą symbolikę i ambicje dydaktyczne, a magazyn „Frieze”
określił ją jako „ultrakiczowatą” (ultra-kitschy) . Nawet jeśli gest artysty został13

uznany za zbyt oczywisty, same brzozy są na tyle niejednoznacznym materiałem,
że aktywnie komplikują przesłanie i możliwy odbiór pracy Surowca.

Filozof Georges Didi-Huberman poświęcił brzozom z Birkenau esej foto-
graficzno-słowny pod tytułem Kora. Opisał w nim swoją podróż do kompleksu
Auschwitz-Birkenau i zwiedzanie go . Książka jest bardzo osobista, Didi-Huberman14

skupia się na własnych doświadczeniach, na tym, co widzi i czuje, na własnych
reakcjach cielesnych na otaczającą go przestrzeń. Interesuje go nie tylko prawda
historyczna na temat tego miejsca, ale i to, jak jest przekształcane i jak na nie
wpływa polityka Muzeum Auschwitz-Birkenau. Konstrukcja eseju też jest specy-
ficzna: Didi-Huberman pojechał do Oświęcimia, zwiedził go i sfotografował, po

http://www.metropolism.com/en/reviews/22887_one_big_zmijewski_work
http://www.frieze.com/article/berlin-biennale-7
http://www.frieze.com/article/berlin-biennale-7
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Berlin-Birkenau (film), reż. Łukasz Surowiec, 2012, Filmoteka Muzeum Sztuki Współczesnej18

w Warszawie, http://www.artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/surowiec-lukasz-berlin-birkenau/ [dostęp:
12.12.2017].

czym w Korze prezentuje zebrany materiał i z dystansem dokonuje jego analizy.
Komentuje: „Zrobiłem jedno czy dwa zdjęcia na ślepo, trochę bezwiednie – nie
miałem wtedy w głowie żadnego pomysłu na tekst, na artykuł, na opowieść – dziś
widzę jednak wyraźnie, że te obrazy kierują do drzew Birkenwald milczące py-
tanie” . Autor przyjmuje więc w Korze dwie, równoległe role: fotografa, który15

dokumentuje swoje doświadczenie na żywo, i teoretyka badającego materiał zgro-
madzony przez tego pierwszego. Ten zabieg pozwala Didi-Hubermanowi zacho-
wać równocześnie bliskość i dystans wobec opisywanego tematu. W wyniku tej
analizy na pierwszy plan wysuwają się brzozy: zarówno jako przedmiot rozważań
teoretycznych, jak i materialny obiekt, którego kawałki (tytułową korę) filozof
oderwał i zabrał do domu.

Didi-Huberman zwraca uwagę na rolę brzóz we własnym doświadczaniu te-
renu obozu i w jego historii . Nawet sama nazwa „Brzezinka” albo „Birkenau”16

odnosi się do tych drzew. Filozof przygląda się otaczającej go przestrzeni, próbuje
sobie wyobrazić jej wcześniejszy wygląd. Szuka śladów tego, co działo się na tym
terenie, i wpływu tych wydarzeń na przyrodę. Śledzi różnice w kwiatach pora-
stających teren przy ogrodzeniu, gdzie jesienią 1942 roku palono ludzi w dołach.
Obserwuje zarówno oficjalne, muzealne upamiętnienia, jak i resztki pozostałe
w przyrodzie.

W Korze Didi-Huberman pisze o zwracaniu aparatu w stronę koron drzew .17

W filmie będącym częścią pracy Berlin-Birkenau Surowiec wykonuje ten sam
ruch kamerą . Głównym bohaterem pierwszej połowy filmu jest wnuk byłych18

właścicieli ziemi, na której powstał obóz Auschwitz-Birkenau, oprowadzający ar-
tystę po tym terenie i pomagający mu wykopywać i przenosić brzozy. Częściowo
opowiada o własnych wspomnieniach z tego miejsca z dzieciństwa w latach 60.,
wspomina też różne informacje uzyskane od rodziców i z książek. Mężczyzna mó-
wi spokojnym tonem o makabrycznych wydarzeniach, które działy się tam, gdzie
obecnie jest las i staw. Groza tamtych dni wydaje się przykryta przez przyrodę,
która zdominowała miejsce śmierci. Z jednej strony rośliny ukrywają ślady po mi-
nionych wydarzeniach, nadają przestrzeni niewinny, dziewiczy wygląd. Z drugiej
wyjmują je ze świata ludzi, czynią dzikim i niedostępnym. Między tymi dwoma
funkcjami przyrody jest wyraźne napięcie, skutkujące niepokojem odczuwanym
w takich przestrzeniach. W trzeciej minucie bohater filmu mówi o brzozach: „[...]
To znaczy, że je Niemcy też musieli zasadzić, na czymś co tam jest... No coś tam
jest ukryte pod spodem”. Jednocześnie z jego pozostałych wypowiedzi jasno wy-
nika, co zostało „ukryte”. W wypowiedziach bohatera miesza się to, co jasne
z tym, co ukryte, wypowiadalne z niewypowiadalnym. Podobna dialektyka doty-
czy drzew, które równocześnie ukrywają i wskazują.

Trwałość natury zostaje zestawiona z przemijaniem wytworów człowieka.
Bohater zwraca uwagę na fundamenty domu, który został zniszczony i po którym
prawie nic nie pozostało. Jednocześnie rośliny i wytwory człowieka zostają przed-
stawione na równi, jako różne rodzaje materialnych świadectw przeszłości. Tutaj

http://www.artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/surowiec-lukasz-berlin-birkenau/
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Tim Ingold, Czasowość krajobrazu, w: Krajobrazy. Antologia tekstów, red. Dorota Angutek,19

Beata Frydryczak, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2014, s. 141.
Nie-miejsca pamięci. Elementarz, red. Karina Jarzyn ìska, Maria Kobielska et al., Kraków:20

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci 2017.
Sama nazwa „nie-miejsca pamięci” może narzucać skojarzenia z terminem „nie-miejsca”21

wprowadzonym przez Marca Augé jako określenie miejsc anonimowych, niezakotwiczonych w re-
lacjach społecznych. Należy jednak pamiętać, że Augé napisał Nie-miejsca. Wprowadzenie do antro-
pologii hipernowoczesności dopiero w 1992 roku.

Nie-miejsca pamięci. Elementarz, s. 11.22

W ramach projektu Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową,23

tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (Narodo-
wy Program Rozwoju Humanistyki, 2016).

Frekwencja Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, portal Auschwitz-Birkenau, 24 http://www.
auschwitz.org/zwiedzanie/frekwencja/ [dostęp: 12.12.2017].

może być przydatne pojęcie „perspektywy zamieszkania” określające podejście,
zgodnie z którym krajobraz powstaje jako zapis życia i pracy przeszłych poko-
leń, które go ukształtowały . Autor tej koncepcji, Tim Ingold, uważa, że może ona19

pomóc wyjść poza opozycję naturalistycznej wizji krajobrazu jako neutralne-
go i zewnętrznego wobec człowieka i wizji kulturalistycznej, która sprowadza
krajobraz do symbolicznego uporządkowania przestrzeni. Ingold, podobnie jak
Surowiec w filmie Berlin-Birkenau, łączy te dwie perspektywy poprzez skupienie
się na czasowości doświadczania krajobrazu i jego związku z aktywnością czło-
wieka: pracą, zamieszkiwaniem, przesadzaniem roślin.

Druga część filmu przedstawia transport brzóz do Berlina i sadzenie ich przez
wolontariuszy w różnych miejscach miasta. Pojawiają się też sceny z prezentacji
projektu, w których o Auschwitz dowiadują się np. dzieci. Film uwidacznia parę
pomijanych aspektów pracy Surowca. Brzozy zostały przeniesione nie tylko
z Polski do Niemiec, ale i z kontekstu leśnego do miejskiego. Przesłanie narzuca
się samo: drzewa zostały przeniesione z miejsca zdominowanego przez przyrodę
do przestrzeni relacji międzyludzkich, w której mogą zostać właściwie uczczo-
ne. W Brzezince wykopuje je starszy mężczyzna, wspominający minione czasy.
W Berlinie sadzą je młodzi ludzie i dzieci. Brzozy zostają zaczerpnięte z miejsca,
w którym rozpoznanie ich znaczenia wymagało wcześniejszej wiedzy, i zasadzo-
ne gdzie indziej jako żywe pomniki. Gest ich kolektywnego przesadzania pozwala
na rozszerzenie roli roślin – z nośników pamięci indywidualnej stają się nośni-
kami pamięci zbiorowej.

W takim rozumieniu obrzeża Birkenau byłyby nie-miejscem pamięci. Ten ter-
min został zaproponowany przez Claude’a Lanzmanna w 1986 roku w wywiadzie
na temat filmu Shoah  i stanowi nawiązanie do określenia „miejsce pamięci”20

wprowadzonego przez Pierre’a Norę . Nie-miejsca pamięci to miejsca, które21

mogłyby stać się przestrzeniami pamięci, sceną uroczystości i rytuałów, jednak
pozostają poza oficjalnymi sposobami upamiętniania. W Polsce o nie-miejscach
pamięci pisze Roma Sendyka, która powołując się na Georges’a Didi-Hubermana
nazywa je miejscami „mimo wszystko”. Filozof przeciwstawił się dychotomicznej
koncepcji Lanzmanna, wyraźnie dzielącej „miejsca” i „nie-miejsca”, i zwrócił
uwagę na trwałe znaczenia zakodowane w tych drugich . Sendyka i kierowany22

przez nią zespół  analizują przestrzenie, w których dochodziło do aktów prze-23

mocy, lecz te nie zostały upamiętnione. W tym kontekście Auschwitz wydaje
się przeciwieństwem nie-miejsca – jest przestrzenią umuzealnioną, w 2016 roku
odwiedziły je ponad 2 miliony osób . Jednocześnie przestrzenie pojawiające się24

http://www.auschwitz.org/zwiedzanie/frekwencja/
http://www.auschwitz.org/zwiedzanie/frekwencja/
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Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, red. Justyna Kowalska-Leder, Paweł Dobro-25

sielski et al., Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2017.
Olga Kaczmarek, Las, w: Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, s. 219–244.26

Zwraca na nie uwagę m.in. Łukasz Gorczyca w artykule Stan wody – Wilanów, „Dwutygod-27

nik”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/6441-stan-wody-wilanow.html [dostęp: 12.12.2017].
Olga Kaczmarek, Las, s. 224.28

w filmie Surowca są opustoszałe i przejęte przez las, jakby znajdowały się zupełnie
gdzie indziej. Są miejscem chaotycznym i niezwiązanym z ludźmi.

Najbardziej oczywistym kontekstem dla działań Surowca i praktyki związa-
nej z pamięcią, który jego projekt komentuje i prowokuje, jest „las Sprawiedli-
wych” przy instytucie Yad Vashem, w którym każde drzewo upamiętnia konkretną
osobę ratującą Żydów podczas wojny. Te pomniki wpisują się w szerszy nurt upa-
miętniania ważnych osób i wydarzeń poprzez sadzenie drzew. Projekt Surowca
również jest oparty na traktowaniu drzew jako znaku pamięci (indywidualnej
i społecznej), jednak zmienia strukturę tego typu upamiętnień i odwraca wektor
– tym razem drzewa nie są anonimowe, lecz naznaczone wyraźną tożsamością
jeszcze przed gestem artysty. Nie mamy więc do czynienia z pustą formą, która
poprzez konkretne rytuały staje się symbolem znaczącej przeszłości, lecz ze zna-
kiem, który poprzez bliskość z przestrzenią Birkenau ma z góry nadaną, kulturową
wartość. Myśląc w kategoriach Peirce’owskich, drzewa Surowca trzeba rozumieć
nie jako symbol, lecz indeks.

Twórcy tomu Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej rozważają
wpływ Zagłady na polskie imaginarium i wskazują na pojęcia, które zostały do
pewnego stopnia naznaczone Holokaustem . Ta publikacja jest swoistym słowni-25

kiem, złożonym z ułożonych alfabetycznie słów, zaczynając od „bramy”, poprzez
m.in. „gaz”, „komin” i „stodołę”, aż do „zwierzęcia”. Część jednoznacznie kojarzy
się z Zagładą, w innych ta konotacja współistnieje z innymi znaczeniami. Hasło
„las” należy do drugiej kategorii. Autorka tak zatytułowanego rozdziału dogłęb-
nie analizuje miejsce lasu w polskim imaginarium społecznym i wpływ Zagłady na
jego przemiany. Co istotne, las przedstawiony jest jako przestrzeń kluczowa dla
polskiej tożsamości, związana przede wszystkim z doświadczeniami wojennymi,
powstańczymi i partyzanckimi . Ten obszar skojarzeń widoczny jest w takich wy-26

tworach kultury, jak utwory Gloria Victis czy Nad Niemnem, ale też w kliszach
takich jak wyrażenie „chłopcy z lasu” czy potoczne wyobrażenia „żołnierzy wy-
klętych”. Tu także rzuca się w oczy szczególne znaczenie brzozy w kulturze,
związane z brzozowymi krzyżami na żołnierskich grobach .27

Wyobrażenia związane z Zagładą musiały więc do pewnego stopnia wpasować
się w „rdzennie polską” wizję lasu. Żydzi ukrywający się w lasach niosą za sobą
inne znaczenia niż partyzanci. Jak pisze Olga Kaczmarek, w polskim imaginarium
„Żyd w lesie [...] to zatem raczej tchórz płochliwie ukrywający się w ziemiance niż
nocny bandyta” . Do „chłopców z lasu” dołączają Żydzi znajdujący schronienie28

w kryjówkach zbudowanych z mchu i gałęzi oraz Żydzi mordowani przez Pola-
ków w ramach „polowań” (Judenjagd). Las jest więc dla Żydów potencjalnych
schronieniem, ale też niebezpieczną przestrzenią, widzianą w kategoriach brutal-
ności natury, nawet jest zagrożeniem byli inni ludzie. W tym sensie las jest ściśle
związany z relacjami polsko-żydowskimi. O ile strukturę przestrzeni getta i obozu
kształtowali Niemcy, o tyle terenami wiejskimi i leśnymi rządzili Polacy.

http://www.dwutygodnik.com/artykul/6441-stan-wody-wilanow.html
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Jacek Małczyński, Polityka natury w Auschwitz-Birkenau, „Teksty Drugie” 2014, nr 5, s. 146–147.29

Olga Kaczmarek, Las, s. 237.30

Jacek Małczyński, Historia środowiskowa Zagłady, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 17–32.31

Idem, Drzewa „żywe pomniki” w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu, „Teksty Drugie” 2009,32

nr 1–2, s. 208–214.
Małczyński zwraca też uwagę na fakt, że wycięcie drzew w Bełżcu było niezgodne z przepisa-33

mi judaizmu. Nie było to jednak wystarczająco silnym argumentem, by powstrzymać wycinkę.
Polska – Izrael – Niemcy. Doświadczenie Auschwitz dzisiaj, red. Delfina Jałowik, Kraków:34

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK 2015, s. 11–12.

Olga Kaczmarek słusznie wpisuje nieprzejrzystość lasu w triadę oprawca–
–ofiara–świadek, wskazując na ambiwalentny charakter tych konotacji. Niemiec-
kie obozy często budowano w lesie, żeby odgrodzić je od okolicznych siedlisk,
a niektóre drzewa były sadzone specjalnie po to, aby zasłonić widok na kremato-
ria .29  Po likwidacji np. obozu w Bełżcu Niemcy umieszczali w ziemi sadzonki,
zacierając w ten sposób pozostałe ślady. Późniejsze spory na temat tego, co za-
słaniały, a czego nie zasłaniały drzewa i ile osoby mieszkające w okolicy obozów
wiedziały, staną się ważną częścią Shoah Lanzmanna. Zdaniem Kaczmarek w tym
kontekście las niesie pytania o widoczność i przesłanianie, o bycie świadkiem lub
bystanderem .30

Las odgrywa kluczową rolę w relacjach polsko-żydowskich, ale też ludzko-
-roślinnych. Z jego znaczeń czerpie nurt „środowiskowej historii Zagłady”, która
próbuje spojrzeć na Holokaust z perspektywy ludzko-ludzkiej, ale też ludzko-
-roślinnej i geologicznej . Czynniki nie-ludzkie, takie jak środowisko naturalne31

i pogoda, aktywnie wpływały na możliwość przeżycia i warunki panujące w get-
tach i obozach, a także po drugiej stronie muru. Inną poruszaną przez ten nurt
kwestią jest wpływ Zagłady na przyrodę i zmiany, które w niej nastąpiły. Badanie
środowiska naturalnego na równych prawach co ludzi pozwala na szersze spojrze-
nie na historię i wpisanie jej w długie trwanie. W tej perspektywie możemy mówić
o powtórzeniu triady sprawca–ofiara–świadek, ale tym razem drzewa nie pełnią
roli biernej przesłony, lecz aktywnie biorą udział w zdarzeniach. W wielu miejscach
powraca termin „milczący świadkowie” na określenie drzew, sugerujący pewnie
napięcie między aktywnością a pasywnością roślin.

Jacek Małczyński, badacz wprowadzający na polski grunt „środowiskową hi-
storię Zagłady”, zwraca uwagę na nieprzystawalność kategorii „świadka”, zwłasz-
cza w jej Agambenowskim wydaniu, w odniesieniu drzew . Antropomorfizacja32

przyrody prowadzi do błędnych wniosków i nieracjonalnych działań, takich jak
w Bełżcu, gdzie, żeby zrobić miejsce na nowy pomnik, wycięto drzewa uznane za
zbyt młode, żeby „pamiętały”, choć te w rzeczywistości były organicznie nazna-
czone szczątkami ofiar . Proste przekładanie kategorii ludzkich na rośliny może33

jest niesłuszne, ale jest też narzucającym się sposobem myślenia w antropocent-
rycznej kulturze.

Jak pisałam wyżej, projekt Berlin-Birkenau był przez niektórych krytykowa-
ny za zbyt oczywistą symbolikę i przesłanie. Również w pozytywnych recenzjach
jego znaczenie było upraszczane – przykładowo w publikacji towarzyszącej wy-
stawie Polska – Izrael – Niemcy. Doświadczenie Auschwitz w Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie praca Surowca jest opisywana jako „twórczy gest po-
jednania”, a drzewa jako „obojętni świadkowie tamtych wydarzeń” . Jednak34

przyjrzenie się pracy Surowca z bliska ukazuje niejednoznaczności i pęknięcia
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wpisane w pozornie proste działanie. Nieoczywisty jest zarówno status drzewa ja-
ko świadka, jak i figura świadka sama w sobie. W tym kontekście prowokacyjne
zapewnienia Surowca, że jego gest polega na wywiezieniu Niemcom „ich dziedzic-
twa”, brzmią niepokojąco. Czyim dziedzictwem są ostatecznie brzozy z Birkenau?
I czy z polskiej perspektywy wywożenie ich jest gestem wyparcia czy przepra-
cowania traumatycznej przeszłości? Trzymając się metaforyki dendrologicznej,
można stwierdzić, że zakorzenienie brzóz w kulturze polskiej rozsadza zaplano-
wane przesłanie projektu artysty. Drzewa okazują się zbyt obciążone symbolicz-
nie, by dało się je wykorzystywać jako pasywny element działania artystycznego.
Być może w tym manifestuje się szczególna sprawczość roślin – ich podwójne za-
korzenienie, z jednej strony w świecie natury, z drugiej w świecie relacji społecz-
nych, utrudnia jednoznaczne gesty.
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WHOSE HERITAGE ARE BIRCHES? AROUND ŁUKASZ SUROWIEC’S

BERLIN-BIRKENAU PROJECT

Summary

The article discusses Łukasz Surowiec’s Berlin-Birkenau project under which the artist

planted in Berlin several hundred birches from the area around the Auschwitz-Birkenau

camp. The goal of the work defined by the artist was to create living monuments of

the Holocaust and to propose the changes in the dynamics of Polish-German relations. In the

article, I propose interpreting Surowiec’s work through the symbolic role of birches in

the history of Polish culture and environmental history of the Holocaust. Such interpretation

reveals the ambiguity of the gesture of replanting trees, the inability to classify it as an act of

giving responsibility to the Germans or Polish-German reconciliation.

 

Trans. Izabela Ślusarek



   



O hotelu, 1 http://www.zamekryn.pl/zamek-ryn/o-zamku/ [dostęp: 15.12.2017].
W tekście posługuję się nazewnictwem przyjmowanym w badanych przeze mnie źródłach.2

Interesuje mnie tu traktowanie nazwy Mazury jako synonimu „zielonych płuc Polski”, najczęściej
właśnie bez uwzględniania historycznych granic regionu. Wymienność pojęć takich jak: Mazury,
Warmia i Mazury, Prusy, województwo olsztyńskie, województwo suwalskie, czy nawet „Warmia,
Mazury i Podlasie” jest świadectwem nieostrości tych granic w powszechnej świadomości oraz prób
ich konstruowania i świadczy o burzliwej historii regionu oraz zmiennych sposobach jego naturali-
zowania. Szerzej o problemach z geograficzną i kartograficzną tożsamością Mazur w kulturze polskiej
pisałam w tekście Pierzyna czy kołdra? Szycie mapy Mazur, w: Geograficzne przestrzenie uteksto-
wione, red. Bożena Karwowska, Elżbieta Konończuk, Elżbieta Sidoruk, Ewa Wampuszyc, Białystok:
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2017.

Marek Anszczak, Agata Ciszewska, Tomasz Czarski et al., Mazury. Przewodnik dla aktywnych,3

Warszawa: Geo Center 1997, s. 38.
Tomek, Mazury i Warmia – dzika przyroda i czyste jeziora, 4 https://1001miejsc.pl/author/admin/

[dostęp: 16.01.2017].
Najlepsze atrakcje dla dzieci Warmia i Mazury – gdzie z dzieckiem? Część I, 5 https://www.

dzieckowpodrozy.pl/najlepsze-atrakcje-dla-dzieci-warmia-mazury-gdzie-z-dzieckiem/ [dostęp:
16.01.2017].

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 1, 2018

Agnieszka Karpowicz
(Uniwersytet Warszawski)

ZIELONA PLAMA POLSKI.
NATURALIZOWANIE KRAJOBRAZU MAZURSKIEGO

W NARRACJACH TURYSTYCZNYCH

KRAJOBRAZ „NATURALNY”

„Tam, gdzie błękit jezior przeplata się z soczystą zielenią traw, a radosne trele
ptaków współgrają z miarowym szumem drzew pachnących mchem i żywicą [...]”1

– tak zachęca do pobytu w mazurskim Rynie jeden z tamtejszych hoteli i nie jest
w tej narracji odosobniony. Również władze miasteczka leżącego pomiędzy Gi-
życkiem a Mrągowem i twórcy innych lokalnych narracji każą postrzegać rośliny
i jeziora – emblematy przyrody regionu – jako jego główną wartość i atrakcję, co
dotyczy większości opowieści turystycznych o Mazurach . Przekonują o tym liczne2

przewodniki: „Bogactwem Mazur od wieków były lasy”, a „[d]o dziś magnesem
wiodącym tu urlopowiczów” – od czasów pierwszego „turysty”, mistrza krzy-
żackiego Winrycha von Knipord, przez polujących tu masowo książąt i królów
w późniejszych epokach – „jest głównie pełen uroku naturalny krajobraz” . Na-3

główki portali internetowych i wirtualne poradniki podróżnicze zachęcają: „Ma-
zury i Warmia – dzika przyroda i czyste jeziora” , „Uwielbiane przez turystów4

Warmia i Mazury są znane z pięknych jezior, dziewiczej przyrody” . Narracja5

oficjalnych informatorów jest podobna: 

http://www.zamekryn.pl/zamek-ryn/o-zamku/
https://1001miejsc.pl/author/admin/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/najlepsze-atrakcje-dla-dzieci-warmia-mazury-gdzie-z-dzieckiem/
https://www.dzieckowpodrozy.pl/najlepsze-atrakcje-dla-dzieci-warmia-mazury-gdzie-z-dzieckiem/
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Atrakcje przyrodnicze na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, 6 http://infomazury.com.pl/przy-
roda [dostęp: 16.01.2017].

Aneta Walentek, Mazury – cud natury, 7 http://poznajpolske.onet.pl/mazury-cud-natury/5m7wb
[dostęp: 4.01.2018].

Ibidem.8

Atrakcje Przyrodnicze Warmii i Mazur, 9 http://mazurytravel.com.pl/oferta_wm/atrakcje-przyrod-
nicze-warmii-i-mazur [dostęp: 4.01.2018].

Dane statystyczne z 2009 r. według oficjalnej strony miasta i gminy Ryn w zakładce „Ochrona10

Środowiska”, http://www.archiwalny.miastoryn.pl/inne/ochrona-srodowiska/28/krajobraz-i-przyroda/
[dostęp: 5.01.2018].

Leśnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 r. Informacja sygnalna Urzędu Sta-11

tystycznego w Olsztynie, Olsztyn 31.08.2016, s. 1.
Zob. John Urry, Spojrzenie turysty, przeł. Alina Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe12

PWN 2007.

Rejon Warmii, Mazur, Suwalszczyzny i północnego Podlasia już sam w sobie jest jedną
ogromną atrakcją przyrodniczą. Tysiące pięknych jezior, rzeki, zróżnicowany, pofalowany krajobraz
i ogromne obszary leśne przyciągają na te tereny niezliczone rzesze amatorów podziwiania dzikiej
przyrody. W całym regionie jest kilka parków narodowych, kilkanaście parków krajobrazowych
i dziesiątki rezerwatów przyrody które mają za zadanie chronić zagrożone gatunki roślin i zwierząt .6

 
Zasadniczo Mazury to: „[c]isza, spokój i kontakt z dziewiczą przyrodą. By te-

go doświadczyć, nie musimy udawać się w egzotyczną podróż do Afryki, Azji
czy Nowej Zelandii” . Chociaż autorzy artykułów i przewodników dostrzegają7

zwykle, że kraina nie jest całkowicie dzikim, błękitnym lądem ani zieloną plamą
na mapie współczesnej Polski, to szybko dodają, że mimo „skażenia” ludzką ręką
„Mazury w wielu miejscach zachowują swój nieskażony cywilizacją charakter” .8

Uderzająco często charakterystyce terytorium towarzyszą dziś takie znaczenia, jak
„pierwotność”, „dziewiczość” czy „dzikość”, a ich nośnikiem jest właśnie mazurska
zieleń: „W XXI w. trudno znaleźć jest już miejsce nietknięte przez człowieka.
Pomimo to przyroda Warmii i Mazur jest nadal piękna i często zachwyca swą
dzikością. Województwo warmińsko-mazurskie to raj dla osób pragnących spędzić
swój czas na łonie natury” . Pozornie nie ma w tym niczego dziwnego. Po pierw-9

sze, bardzo łatwo uznać, że województwo, którego obszar faktycznie w około 30%
(ponad 22% gminy Ryn) zajmują lasy, a średnio ponad 5% jeziora i inne wody
powierzchniowe (10% gminy Ryn) , jest w sposób oczywisty królestwem natury10

panującej niepodzielnie na rubieżach czasu i cywilizacji, a przybysz znajdzie tu
bezpośredni kontakt z przyrodą. Mazury to jednak również pozostałe około 65%
(68% gminy Ryn) terenu niezagarniętego przez „zieloną dzicz”, nawet jeśli skła-
dają się na niego również łąki, pastwiska czy parki i pozostałe elementy pejzażu
wiejskiego i zagospodarowanego, choć pozostającego na granicy krajobrazu natu-
ralnego i kulturowego. Warto też pamiętać, że na przykład pod koniec 2015 roku
największą lesistość na terenie Polski odnotowano w województwie lubuskim,
a warmińsko-mazurskie uplasowało się pod tym względem dopiero na szóstym
miejscu w kraju . Ponadto egzotyzacja terytoriów w narracjach turystycznych11

– między innymi poprzez wskazywanie na dzikość natury i związane z nią ciszę,
pustkę, dziewiczość, a w konsekwencji pierwotność i nieucywilizowanie – nie jest
chwytem narracyjnym ani zarezerwowanym dla Mazur, ani szczególnie nowym
czy słabo znanym. Zabiegi te doskonale mieszczą się w figurze „spojrzenia tu-
rysty” , konstruowanego i prowadzonego przez kształtujące je uprzednio narracje,12

http://infomazury.com.pl/przyroda
http://infomazury.com.pl/przyroda
http://poznajpolske.onet.pl/mazury-cud-natury/5m7wb
http://mazurytravel.com.pl/oferta_wm/atrakcje-przyrodnicze-warmii-i-mazur
http://mazurytravel.com.pl/oferta_wm/atrakcje-przyrodnicze-warmii-i-mazur
http://www.archiwalny.miastoryn.pl/inne/ochrona-srodowiska/28/krajobraz-i-przyroda/
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Zob. Anna Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży, Kraków: Uni-13

versitas 2008.
Zob. ibidem oraz Edward Said, Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Poznań: Zysk14

i S-ka 2005.
Roland Barthes, Mitologie, przeł. Adam Dziadek, Warszawa: Aletheia 2008, s. 287.15

William J.T. Mitchell, Imperial landscape, w: Landscape and Power, red. William J.T. Mitchell,16

Chicago: University of Chicago Press 2002. (Polski przekład Krajobraz imperialny, przeł. Dorota
Stadnik, w: Krajobrazy. Antologia tekstów, wyb. i oprac. Dorota Angutek, Beata Frydryczak, Poznań:
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2014).

Stephen Greenblatt, W stronę poetyki kultury, przeł. Marta Lorek, w: Poetyka kulturowa. Pisma17

wybrane, red. i wstęp Krystyna Kujawińska-Courteney, Kraków: Universitas 2006.
Dean MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. Ewa Klekot, Anna Wieczor-18

kiewicz, Warszawa: Muza 2002.
Zob. zwłaszcza część I (Poszukiwanie autentyczności) w: Anna Wieczorkiewicz, Apetyt turysty.19

obrazy i wyobrażenia, aby wyrobić zwyczaj patrzenia na eksplorowany teren
w określony sposób, przez pryzmat konkretnych znaczeń . Moje pytanie jednak13

brzmi: jeśli kraje azjatyckie czy arabskie mają na przykład być postrzegane przez
zwiedzających przez filtr „typowo” orientalnego mistycyzmu lub „typowo” orien-
talnego wyuzdania  haremu, dlaczego dla tego skrawka Polski zarezerwowano14

przesłonę „typowo” mazurskiej zieloności i dzikości. Dlaczego to właśnie mają
znaczyć Mazury na mapie turystycznej Polski, czemu tak mamy o nich myśleć:
jako o „zielonych płucach” kraju, tak właśnie je sobie wyobrażać i dokładnie tak
na nie patrzeć. Co „spojrzenie turysty” ma omijać, kto i po co w ten sposób je kon-
struuje? Wiadomo, że po części będą to te same siły, które Roland Barthes wiąże
z mieszczańskimi mitologiami uruchamianymi w Niebieskim przewodniku po
Hiszpanii , a William J.T. Mitchell z okcydentalnym imperializmem i kolonia-15

lizmem . Częściowo będą to zaś ideologie kapitalistyczne, wskazywane na przy-16

kład przez Stephena Greenblatta analizującego wyprawę do Parku Narodowego
Yosemite , wraz z charakterystycznym dla nich prawem własności czy statusem17

ekonomicznym „nowej klasy próżniaczej” , a także mechanizmy kultury masowej,18

domagające się konstruowania „autentyczności” podróżniczych doświadczeń .19

Jednak w zależności od tego, jakie konkretnie terytorium geograficzne jest tym
zabiegom narracyjnym poddawane, zmieniają się – nawet jeśli nieznacznie, to
jednak – ich znaczenia lokalne. Mimo podobieństwa mechanizmów wskazywa-
nych powszechnie przez badaczy zajmujących się nowoczesną i ponowoczesną
turystyką, a także, zapewne, korzystania przez autorów mazurskich narracji z klisz
i skutecznych chwytów retorycznych, właściwych współczesnym dyskursom pod-
różniczym, jakimi są dzikość, dziewiczość i naturalność rozumiane również jako
ekstensje autentyczności, ekskluzywności podróży i jej niemasowości, obejmowa-
nie nimi Mazur znaczyć może w kontekście lokalnym, a nie globalnym, inaczej
niż w przypadku egzotycznych wysp i dawnych kolonii okcydentalnego świata.
Dlaczego więc właśnie Mazury swoją „autentyczność” i atrakcyjność na mapie
Polski mają zawdzięczać przede wszystkim – a czasami jedynie – dzikiej zieleni,
obfita roślinność staje się ich cechą szczególną, a jej kolor okazuje się znakiem
rozpoznawczym i marką regionu?
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Oficjalna strona Miasta i Gminy Ryn, 20 http://miastoryn.pl/pl/page/atrakcje-turystyczne [dostęp:
15.12.2017].

Ibidem.21

Anna Maj, Media w podróży, Katowice: Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2010, s. 105–106.22

KRAJOBRAZ ZNATURALIZOWANY

Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Ryn, w dziale poświęconym turystyce,
czytamy o ścieżce spacerowo-rekreacyjnej:

 
Jest doskonałym miejscem zarówno pieszych, jak i rowerowych wędrówek. Można nią obejść

dookoła piękne i malownicze jezioro Ołów. Ścieżka jest jedną z najważniejszych atrakcji Rynu
i obowiązkowym punktem programu każdego turysty. Można tu poczuć prawdziwie mazurski kli-
mat oraz rzeczywisty i bezpośredni kontakt z przyrodą. [...] Wije się malowniczo w przeważającej
części tuż nad samym brzegiem, niemal dotykając wody. Nawet, jeśli biegnie przez las, to i tak
w bezpośrednim kontakcie z wodą. Jezioro Ołów ma 61 ha powierzchni, stanowi strefę ciszy i jest
jednym z najczystszych w okolicy. [...] Interesującym obiektem jest dawna winnica krzyżacka, góru-
jąca nad jeziorem. Niestety ostry klimat spowodował, że krzyżakom sztuka uprawy winorośli nie
udała się, a po winnicy pozostało tylko wzgórze i wyraźne tarasy. Ścieżka to nie tylko ważne miejsce
dla turystów. Przede wszystkim pokochali ją mieszkańcy. Dziś jest ulubionym miejscem spotkań
i rodzinnych spacerów .20

 
W krótkiej notce wielokrotnie podkreślono bezpośredni kontakt z przyrodą

jako szczególną wartość trasy, a efekt wzmacnia bliskość jeziora – czystego i nie-
skażonego. Ścieżka spacerowa została opisana jako twór natury, pełniący jedno-
cześnie funkcje kulturowe: estetyczne („piękne i malownicze jezioro”), turystyczne,
wypoczynkowe lub społeczne. To im właśnie służą jedyne, opisane w notce
elementy krajobrazu nienaturalnego: „zagospodarowana przestrzeń rekreacyjna ze
stylowymi wiatami, ławeczkami, boiskiem i miejscem na ognisko. Nieopodal usy-
tuowana jest miejska plaża i strzeżone kąpielisko z pomostami. Znajdująca się tu
wypożyczalnia sprzętu wodnego oferuje łodzie, kajaki i rowery wodne” . Po-21

mosty z jednej strony są punktem widokowo-spacerowym, z drugiej zaś sugerują,
że plaża ma odpowiednią infrastrukturę i obsługę; i one, i inne elementy kraj-
obrazu kulturowego obecne w notatce to zasadniczo udogodnienia dla turystów,
wspomagające kontemplację natury oraz rekreacyjne korzystanie z jej zasobów.
Sprawdza się więc teza, według której przewodnikowa przyroda zostaje zainsce-
nizowana, tak aby można ją było bezpiecznie podziwiać, wygodnie oglądać jak
spektakl, „z harmonią i doskonałym porządkiem natury”, w którym „dzikość ozna-
cza budzące zachwyt piękno” , dzięki obłaskawieniu również za sprawą licznych22

urządzeń, służących po prostu do jej komfortowego kontemplowania, jak choćby
ławeczki zamontowane na ścieżce w punktach widokowych, kierujących spojrze-
nie na romantyczną landszaftowość jeziora.

Już sam wybór tego, co opisano w krótkim tekście, a zwłaszcza tego, co
pominięto, świadczy o tym, że na oficjalnej stronie władz miejskich mamy do
czynienia raczej z wytwarzaniem naturalności ścieżki jako sielankowego raju
dla turystów i z konstruowaniem jej jako bytu należącego w pełni do krajobrazu
naturalnego. To prawda, że Jezioro Ołów zostało objęte strefą ciszy, a lasy pełnią-
ce funkcje wodochronne w rejonie jezior Ryńskie i Ołów mają status użytków
ekologicznych, jednak spacer ryńską ścieżką uświadamia, że nie jest ona zatopio-

http://miastoryn.pl/pl/page/atrakcje-turystyczne
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W dalszej części artykułu odwołuję się do swoich wspomnień z licznych i regularnych poby-23

tów w Rynie w latach 90. i spędzonego w nim dzieciństwa w latach 80. oraz wielu swobodnych
rozmów z mieszkańcami, które nie były jednak prowadzone w formie jakościowych czy ilościowych
wywiadów. Tekst jest częścią projektu badawczego, który prowadzę od 2015 roku, będącego próbą
autoetnograficznego badania sposobu zagospodarowywania realnego i symbolicznego terenu Mazur
w kulturze polskiej. W perspektywie bliskiej autoetnografii ważne są więc dla mnie własne do-
świadczanie i pamięć krajobrazu Mazur oraz konfrontowanie ich z narracjami o regionie, będącymi
właściwym przedmiotem moich badań.

na, lecz narracyjnie zatapiana, jak wiele innych mazurskich terenów, w „dzikiej”
i „dziewiczej” naturze.

Jeśli latem zaczniemy spacer  ryńską trasą wokół jeziora od niewielkiej,23

strzeżonej plaży miejskiej, już przed bramą znajdziemy stoiska z lodami czy zim-
nymi napojami i bar, a dalej zobaczymy schludne, nowe pomosty i ławeczki oraz
wypożyczalnię rowerów wodnych. Nad plażą góruje bryła budynku transforma-
tora z charakterystycznej dla Mazur, czerwonej cegły, przerobionego na sanitaria-
ty i pomieszczenie gospodarcze dla ratowników. Jeśli stoimy twarzą do jeziora
i plaży, a nasza droga będzie wiodła w prawo, po kilku metrach przejdziemy koło
trzcinowiska. Dalej ścieżka faktycznie przebiega nad samym brzegiem jeziora,
a gdy spojrzymy w prawo, zobaczymy uporządkowany teren grillowy z wiatami.
Jednak parę metrów dalej, w głębi, dostrzeżemy pordzewiałą siatkę rachitycznego
ogrodzenia, „chroniącego” klockowatą, betonową ruinę. Idąc dalej, miniemy kilka
koślawych słupów „grodzących” spory, zarośnięty i zdziczały sad, pozostawiony bez
opieki, wciąż jednak kuszący soczystymi jabłkami, dojrzałymi porzeczkami lub
agrestem. Następnie mijać będziemy skarpę z licznymi domkami letniskowymi
otoczonymi ogródkami, tuż przed połową naszej trasy chatki schodzą coraz ni-
żej: w pewnym momencie domki – coraz częściej zbudowane w stylu góralskim
– dzieli od jeziora jedynie nasza ścieżka. Wcześniej jednak musimy przejść okaza-
łym, drewnianym pomostem zawieszonym między wysoką i stromą skarpą a brze-
giem jeziora gęsto zarośniętym trzcinami, wśród których gdzieniegdzie ujrzymy
przycumowaną łódkę lub rozsypujący się pomost, ale również odnowione, drew-
niane kładki z małymi płotkami utrudniającymi wejście lub z ostrzegawczymi
napisami w wyrazistych kolorach: „Teren prywatny”, „Pomost prywatny”, „Wstęp
wzbroniony”.

Dalszy odcinek dróżki najbardziej przypomina internetowy opis: jezioro nie-
mal styka się ze wzgórzem porośniętym gęstym lasem, ale po lewej, pod przyje-
ziornym drzewem stoi mały krzyż, a pod nim znicz. W połowie drogi docieramy
do niestrzeżonej, leśnej plaży nazywanej przez mieszkańców „dziką”, choć dziś
chyba na wyrost, o czym mogą świadczyć zadbane ławeczki postawione tam kilka
lat temu, z których rozciąga się panorama jeziora, a w oddali dostrzec można dach
ryńskiego zamku, górującego nad miasteczkiem. Po prawej stronie drogi, na gra-
nicy lasu, coraz gęściej porastającego już od tego miejsca tereny okalające jezio-
ro, rozciąga się rozległe bagno. Nasza trasa wiedzie tuż przy trawiastym brzegu
jeziora, a potem dalej idziemy chwilę szeroką drogą gruntową, która krzyżuje
się z naszą ścieżką i odbija w prawo, prowadząc dalej do sąsiedniej wsi, jej na-
wierzchnia jest utwardzona i dobrze wyjeżdżona. My kierujemy się dalej w lewo
piaszczysto-żwirkową, leśną dróżką z palikami utrudniającymi wjazd motocyk-
lom lub samochodom, biegnącą już ponad poziomem jeziora – jesteśmy na jego
drugim brzegu.
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Roland Barthes, Mitologie, s. 287.24

Zespół autorski: Marek Anszczak, Agata Ciszewska, Tomasz Czarski et al., Mazury, s. 147.25

Mijamy las, potem kilka drzew wyraźnie zniszczonych przez kormorany, któ-
re często można w tym miejscu obserwować, siedząc na kolejnej, drewnianej ła-
weczce. Potem widzimy rozległe pola uprawne (w ostatnich latach sadzono tu
naprzemiennie kukurydzę i zboża), aż dojdziemy do wyłożonej kostką Bauma
ścieżki ekologiczno-edukacyjnej – jak informują rozmieszczone przy jeziorze
tablice, na których opisano gatunki rosnących tu drzew – z ławeczkami w stylu
bardziej miejskim niż rustykalnym i kilkoma latarniami. W tym miejscu na-
szego spaceru widać chyba najwyraźniej, że jest ktoś, kto ścieżkę dla turystów
„przygotowuje, przynosi, rozkłada” , jak pisał Barthes o świecie konstruowanym24

w przewodniku po Hiszpanii, odpowiednio podaje i w określony sposób każe
nam ją postrzegać.

Do końca trasy pozostało nam już niewiele. Po prawej stronie, w głębi, widać
jeszcze opisane przez Urząd Miasta domniemane pokrzyżackie winnice, czyli po-
rośnięte trawą, wysokie tarasy, pełniące funkcję amfiteatru podczas letnich im-
prez. Uważny spacerowicz spostrzeże niszczejące, kamienne schody prowadzące
w górę skarpy, prosto do gęstego lasu. Zbliżając się z powrotem do plaży i idąc
dalej w stronę głównego rynku miasteczka, miniemy jeszcze kilka urokliwych
domków z czerwonej cegły okolonych ogródkami i sadami, a po lewej pomost,
z którego korzystają głównie wędkarze.

Opis trasy nie ma dowodzić, że ścieżka w istocie nie jest piękna i nie oferuje
bliskości natury, wszystkie te elementy: wymienione przeze mnie i w artykule
promocyjnym, współistnieją ze sobą, a spacer w istocie jest jedną z największych
ryńskich atrakcji, tuż po XIV-wiecznym zamku krzyżackim, przebudowanym
i zaadaptowanym na wysokiej klasy hotel. Spacer realną dróżką zaplanowałam
jednak tak, aby ukierunkować spojrzenie własne i czytelników na te elementy
krajobrazu, które naturalne nie są, i na te, które są, a mimo to nie wydobywa się ich
w opisie jako szczególnej atrakcji.

Jeśli sięgniemy po Przewodnik dla aktywnych z 1997 roku, szukając w nim
opisu ścieżki, pominięcia będą jeszcze bardziej spektakularne, choć tam również
mowa wciąż o Mazurach jako zielonym, lesistym królestwie natury. Nie ma w nim
mowy o tej ryńskiej atrakcji w ogóle, choć wskazuje się wiele tras spacerowych
(rozdział „Dla wędrowców”) czy rowerowych („Dla rowerzystów”), poleca roz-
maite jeziora dla wędkarzy i żeglarzy (ale nie Jezioro Ryńskie, stanowiące prze-
cież część popularnych Tałt). Dodajmy, że o Rynie w ogóle wspomina się tam
zdawkowo jedynie przy okazji opisywania trasy rowerowej „PISZ – Mikołajki
– Ryn – GIŻYCKO”:

 
Lipową aleją po szutrowej nawierzchni osiągniesz szybko Ryn [...].
Miejscowość powstała jako osada targowa przy zamku krzyżackim w końcu XIV wieku

(przebudowano go w XIX wieku). W mieście zachowały się też liczne domy i młyn holenderski
z II połowy XIX wieku .25

 
Co wydarzyło się między latami 90. a współczesnością? I jak procesy te ma-

ją się do przemilczanych czy pominiętych elementów krajobrazu podczas naszego
spaceru nabrzeżem Jeziora Ołów? 
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Szczegółowe informacje zob. na oficjalnej Informacji Turystycznej: Historia mrągowskiej26

wąskotorówki, http://www.it.mragowo.pl/historia-mragowskiej-waskotorowki,16,1145,pl.html [dostęp:
10.01.2018].

NATURALIZACJA NATURY – NATURALIZACJA MAZUR

W 1997 roku, gdy opublikowano Przewodnik dla aktywnych, spacer wokół
Jeziora Ołów przy sprzyjającej pogodzie i o w miarę ciepłej i suchej porze roku
byłby możliwy, ale zdecydowanie utrudniony, a trasa bardziej niż leniwym i sta-
tecznym, rodzinnym spacerom sprzyjała ekstremalnym, młodzieńczym eksplo-
racjom, wymagającym odwagi i sporej zręczności. Plaża miejska (działająca tu
również przed wojną, gdy służyła autochtonom i niemieckim turystom) istniała,
ale infrastruktura turystyczna wokół niej nie była tak rozbudowana jak współ-
cześnie. Nieistniejący wtedy pomost nie pozwalał przejść dalej suchą nogą mię-
dzy skarpą a mulisto-trzcinowym brzegiem jeziora, przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych oddzielonych od siebie wąską, bagnistą ścieżką, a w innym przy-
padku wymuszających wdrapywanie się na stromą skarpę, jeśli spacerowicz był
naprawdę zdeterminowany, by iść dalej. Łatwiej było pójść równoległą drogą
gruntową, biegnącą częściowo przez las, a częściowo przy ogródkach działkowych
z altankami – tymi samymi, które dziś, gdy patrzymy od strony jeziora, wydają się
domkami letniskowymi.

Z tą właśnie drogą – utwardzoną, szeroką i wygodną – krzyżowała się nasza
ścieżka spacerowa na wysokości śródleśnej plaży. Pod koniec lat 90. istniała ona
niezmiennie jako pozostałość kolejki wąskotorowej, jeżdżącej dawniej tą trasą
z Mrągowa do Kętrzyna, którą przewożono m.in. skupowane od rolników buraki
cukrowe (w Kętrzynie działała cukrownia) czy ziemniaki z powiatu mrągowskiego
(transportowane potem do dużych miast w Polsce) lub beczki z piwem, drewno
i cegły (w Czerwonkach i Bożym funkcjonowała cegielnia). Kolejka służyła też
mieszkańcom, a potem stanowiła atrakcję turystyczną, ale wtedy tego potencjału
„ciuchci” nie wykorzystano i ostatecznie została ona zlikwidowana w 1971 roku
jako przynosząca raczej straty niż zyski . Naprzeciw leśnej plaży nie było jeszcze26

bagna, które, co znamienne, jest bardzo malownicze i dzikie, ale nie znajdziemy
jego opisów we współczesnych zachętach do spacerowania nad Jeziorem Ołów.
Wśród atrakcji ścieżki nie wymienia się też przybrzeżnych szuwarów o mulistym
dnie, broniących dostępu do jeziora, zamieszkałych przez wodne ptactwo i owady.
Na plażę miejską trzeba było zwieźć piasek, a w jej rejonie powyrywać z dna jezio-
ra wodorosty, leśna plaża jest trawiasta, jak większość mazurskich nabrzeży jezior,
a wypływając poza trzcinowy tunel z piaszczystym dnem, nierzadko zaplączemy
się w glony lub zostaniemy połaskotani przez wysokie wodorosty, wśród przy-
brzeżnych traw i koniczyn żyją zaś niezliczone rodzaje owadów, utrudniające
spokojne opalanie się.

Ostatecznie więc nietknięta ludzką ręką – naturalna, chciałoby się powiedzieć
– natura, zarastająca, niedostępna, podporządkowana rytmom i przemianom, nad
którymi człowiek nie panuje, kulturowo konotowana negatywnie, jak na przykład
mroczne bagniska i torfowiska, choć faktycznie blisko jej do dzikości, jest raczej
rugowana z przewodnikowych opisów, a jednocześnie ta, którą przygotowano na

http://www.it.mragowo.pl/historia-mragowskiej-waskotorowki,16,1145,pl.html
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Na temat niebędących przedmiotem artykułu: estetyki krajobrazu i estetyki środowiska natural-27

nego oraz problemu estetycznej oceny krajobrazu przez ludzi zob. np. Mateusz Salwa, Współczesna
estetyka przyrody – wybrane zagadnienia, „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 2014, nr 4.

William J.T. Mitchell, Imperial landscape, s. 15.28

obecność turysty, zyskuje znaczenia dzikości i prawdziwości. Jest to jednak dzikość
obłaskawiona, w której nie ma miejsca na topielców (jednego z nich upamiętnia
przydrożny krzyż), przypominających nam, że jezioro może być również groźnym
żywiołem, a jego dno porastają prawdziwie dzikie, samorodne i nieprzewidywalne
rośliny, nieprzyjemne w dotyku, niewidzialne, ale wyczuwalne, więc zaskakujące
i niepokojące, nie do opanowania. Jednocześnie atrakcyjny nie jest też zdziczały
sad, dziś przypominający zielony, pełen owocujących jeszcze drzew i krzewów
tajemniczy i mroczny ogród, bujnie obrastający chwastami i zielskiem, kojarzący
się pewnie bardziej z opuszczeniem i zaniedbaniem niż estetycznym pejzażem .27

W miejsce natury oferuje się więc naturę znaturalizowaną, jak bardzo para-
doksalnie i tautologicznie by to brzmiało: wywłaszczoną (z niej samej i właściwych
jej procesów), zagarniętą, przechwyconą, ale wciąż wyglądającą tak, jakby istniała
nad jeziorem bez uwikłań w ludzkie sprawstwo, samoistnie wręcz i samorodnie
– stąd też zapewne nie dostrzega się raczej potencjału krajobrazowego dzikiego
sadu, zasadzonego bezsprzecznie ręką ludzką i konotującego właścicieli do dziś
również za sprawą pozostałości po ogrodzeniu. Roślinność dzika, podobnie jak inne
elementy dziewiczego krajobrazu, z zasady są niczyje, nie obwarowane prawem
własności, więc demokratycznie dostępne: w powszechnym odczuciu krajobraz nie
ma przecież właściciela , zwłaszcza ten naturalny. W Rynie nad sielskim jezio-28

rem o tym prawie przypominają jednak buńczucznie prywatne, oznakowane po-
mosty, ale i te rozpadające się lub już nieistniejące. Zarówno brak lub rachityczność
ogólnodostępnych, publicznych kładek, o które przestano dbać, jak i przyrost sa-
mowolnie budowanych i karykaturalnie fingujących (ponieważ brzeg jeziora i je-
go nabrzeże to teren ochronny, którego w świetle prawa nie wolno zawłaszczać
ani grodzić) własność, oddających ducha indywidualistycznego terytorializmu
i ekonomiczno-klasowego snobizmu, są doskonałym śladem transformacji wyry-
tym w krajobrazie naturalnym.

Na ścieżce wiodącej wokół Jeziora Ołów śladem tych procesów są też omi-
jane w jej opisach liczne ogrodzenia, płoty i siatki po prawej stronie, a za nimi:
równo przystrzyżone trawniki, prawie niezadrzewione posesje z miniparkingami.
Poza trawą zdarzają się najmodniejsze dziś w Polsce, sądząc po częstotliwości
występowania, tujowe „żywopłoty”. Idąc w górę usianej domkami skarpy dostrze-
żemy więcej kwiatów, roślinności typowo ogrodowej, drzewa i krzewy z owocami
jadalnymi, czasem tradycyjne ogródki warzywne. Z jednej strony, zmiana cha-
rakteru roślinności doskonale oddaje przemianę funkcji tego terenu: dawne Ro-
dzinne Ogrody Działkowe im. Konrada Wallenroda w Rynie i pola uprawne po
transformacji powoli zamieniały się w rozrastające się w kierunku jeziora, re-
kreacyjne „daczowisko”, a prowizoryczne altanki przeistaczały się w domki pod
sezonowy wynajem. Z drugiej strony, jest ona symptomem zarówno zmiany sto-
sunku do turystyki, jak i do przyrody, który dokonał się w ciągu ostatnich ponad
dwudziestu lat w Polsce. Rośliny uprawne i użytkowe okazują się pozbawione
funkcji estetycznych, te zaś zaczynają się liczyć bardziej jako nadrzędna wartość
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Na temat transformacji w kontekście przemian polityki ekologicznej zob. Małgorzata Podolak,29

Polityka ekologiczna Polski w okresie transformacji, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej 2004.

Marek Anszczak, Agata Ciszewska, Tomasz Czarski et al., Mazury, s. 19.30

Mieczysław Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmji, Lwów, War-31

szawa: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1922, s. 12. Przewodnik ten
analizowałam szerzej w tekście Pierzyna czy kołdra? Szycie mapy Mazur, w: Geograficzne przestrze-
nie utekstowione, red. Bożena Karwowska, Elżbieta Konończuk, Elżbieta Sidoruk, Ewa Wampuszyc,
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2017.

Marek Anszczak, Agata Ciszewska, Tomasz Czarski et al., Mazury, s. 19.32

zieleni odgrywającej rolę dekoracji, a widoczne tu świadectwo potransformacyj-
nego przejścia do gospodarki kapitalistycznej jest nader oczywiste .29

Miejsca pracy połączonej z rekreacją, jakimi były ogródki, zajęły tereny prze-
znaczone do odpoczynku od pracy, stając się krajobrazem w sensie ścisłym,
definiowanym przez Mitchella jako medium – coś, co ma charakter wymienny,
a nie użytkowy. W moich rozmowach z mieszkańcami Rynu, którzy jeszcze w la-
tach 70. czy 80. mieli działkę nad Jeziorem Ołów, dziś najczęściej słychać żal.
Moi rozmówcy pozbyli się jej w latach 90. jako ciężkiego i bezsensownego ba-
lastu: ziemi, którą trzeba uprawiać, wymagającej pracy, nieprzydatnej już w sy-
tuacji dostępności towarów w sklepach, a dla młodszych odrobinę „wiejskiej”,
wstydliwej. Ta ziemia, wraz ze zmianą funkcji, zyskiwała na wartości, a obecnie
stanowi ważny kapitał ekonomiczny jej właścicieli. Doskonale wskazuje to rów-
nież na wyobraźnię epoki, związaną z przyrodą i jej funkcjami czy raczej ich
brakiem. W przypadku ogródków widać wyraźnie przemieszczenie, jakim jest
częściowe wywłaszczenie realnych właścicieli ogródków, żyjących w znacznej
mierze z ich podnajmowania, zagospodarowujących ten teren nie dla siebie: funk-
cjonalnie, ale nie użytkowo, tak aby wymagał jak najmniej pracy i pielęgnacji,
nie przeszkadzał we wjechaniu samochodem i bezpiecznego parkowania go za
ogrodzeniem, był zestandaryzowany, odpowiadając uśrednionym gustom miesz-
czańskich klientów, i zawieszony w biologicznej próżni, w wiecznym czasie po-
za zmianami pór roku, procesów gnilnych, pączkowania, dojrzewania i schnięcia.
Tę tendencję najpełniej oddają zimozielone tuje, które są rośliną naturalną, ale
przypominają sztuczną czy nawet plastikową: zawsze zieloną, nierodzącą owo-
ców, znów sugerującą trwałość i zatrzymanie w czasie.

Naturalne cykle przyrody, a konkretnie pogoda, są wręcz toposem narracji
turystycznych o tym regionie. Zwykle w obszerniejszych gatunkach niż krótkie
artykuły internetowe zwraca się uwagę na „typowo mazurski klimat” , a temat30

ten podejmował już Mieczysław Orłowicz, autor polskojęzycznego bedekera
z 1922 roku: „Klimat jest dość zimny. Przeciętna temperatura roczna wynosi
+6,1°C. [...] Wiosna jest późna i krótka, lato gorące, jesień piękna i chłodna, zima
długa i mroźna” . Chociaż motyw deszczowego i stosunkowo zimnego lata nie jest31

zupełnie pomijany, to w narracjach o Mazurach zwykle panuje letni, słoneczny
dzień, dominuje zieleń roślinności i błękit jezior, które przecież podczas burzy,
deszczu czy w dni pochmurne, a także w zależności od okresu kwitnienia wodnej
roślinności, zyskują niepokojące barwy: ciemnogranatowe, wpadające w głęboką
czerń lub mroczne, ciemnozielone, a czasem melancholijne, brudne i szarobure.
Mimo dostrzegania „surowoś[ci] klimatu” , aktywności, które się proponuje, to32

zajęcia na wolnym powietrzu: „Zmienność natury nie powinna jednak być prze-
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Ibidem, s. 21 (podkreślenie oryginalne).33

Ewelina Mocior, Paweł Franczak, Joanna Hibner et al., Typologia naturalnych krajobrazów34

efemerycznych w świetle dotychczasowych badań, w: Współczesne problemy i kierunki badawcze
w geografii, t. 2, red. Paweł Krąż, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego 2014, s. 79.

Sebastian Bernat, Krajobraz dźwiękowy jutra, „Prace Komisji Krajobrazów Kulturowych”35

2011, nr 15.
Na temat działalności Stowarzyszenia, obejmującej inicjatywy lokalne w licznych oddziałach36

wojewódzkich, a także krzewienie turystyki, zob. Leksykon kultury Warmii i Mazur, http://leksykon-
kultury.ceik.eu/index.php/Stowarzyszenie_Spo%C5%82eczno-Kulturalne_Pojezierze [dostęp:
10.01.2018]. Ze Stowarzyszeniem związany był Albin Nowicki, którego kronikę cytuję w tym
tekście, ryński społecznik, działający m.in. na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej Rynu i oko-
lic oraz przygotowania pokrzyżackiego zamku dla celów turystycznych. O ryńskich inicjatywach
Nowickiego pisałam więcej w artykule Odzyskane złudzenia (Ryn 1970/2016), „Kultura i Historia”
2017, nr 31, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/biezacy-numer/kultura-i-historia-nr-312017.

Olsztyńskie dzisiaj, red. Henryk Panas, Olsztyn: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezie-37

rze” 1963, s. 20.
Ibidem, s. 19.38

szkodą dla miłośników piękna przyrody, chcących wypocząć i «sprawdzić się»
w nieco trudniejszych warunkach” .33

Mówiąc inaczej, oferta przewodnikowa na Mazurach dotyczy zasadniczo jed-
nego z podtypów krajobrazu efemerycznego, stabilizowanego i unieruchamianego
skądinąd również przez tuję, „na który składają się zjawiska i cechy o zmiennym
charakterze, np. kolor pokrywy roślinnej, czy wygląd nieba w danym momencie.
Większość zjawisk efemerycznych zmienia bowiem fizjonomię całego krajobrazu
– jego barwy, dynamikę, widoczność stałych elementów itp., a także oddziałuje
na pozawzrokowe wrażenia zmysłowe, zwłaszcza dźwiękowe” . Już pod tym34

względem mazurska przyroda wydaje się zatrzymana w czasie i nieruchoma, co
wspomaga jej narracyjne stabilizowanie i obłaskawianie. Co znamienne, elementy
krajobrazu naturalnego, a zwłaszcza fauna, zasadniczo nie poruszają się i nie wy-
dają dźwięków, może poza sporadycznie przywoływanym, harmonijnym i ko-
jącym szumem drzew lub przyjemnymi ptasimi trelami. Sprawdza się tu zasada,
według której krajobrazy naturalne są utożsamiane z ciszą .35

Przemiana stosunku do przyrody jako lustro transformacji będzie jeszcze bar-
dziej widoczna, jeśli sięgniemy po informator turystyczny z 1963 roku, wydany
przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” działające w Olsztynie
od 1956 roku . O roślinach pisze się w nim zasadniczo w kategoriach ekonomicz-36

no-gospodarczych, zwracając uwagę na użyteczność grzybów czy runa leśnego,
niską wydajność rolnictwa w związku m.in. z ostrym klimatem. Jeziora są w tej
narracji powiązane głównie z gospodarką rybną. Nieuregulowane, samorodne,
a więc dzikie i dziewicze, działanie natury i jego efekty nie są przedmiotem kon-
templacji ani zachwytów także dziś, ale w sposób ekstremalny wydobywa to
publikacja Stowarzyszenia, utożsamiająca wprost z pustką i bezludnością krainę
będącą we władaniu niezagospodarowanej przyrody: powojenna historia woje-
wództwa olsztyńskiego zaczyna się w tej narracji od zera (co ma swoje uzasad-
nienie, ponieważ takie województwo, łączące Warmię i Mazury, wcześniej z po-
wodów geopolitycznych nie istniało). Rolnictwo „odradzało się Z NICZEGO” ,37

Mazury to bezludne okolice, poddane prawom nieuregulowanej natury: „W pust-
kowia i odłogi żywiołowo wkraczała przyroda, zasiewał się młody las” . Tę ży-38

wiołowość roślin i jezior przedstawia się jako tragedię na równi z niszczeniem

http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Stowarzyszenie_Spo%C5%82eczno-Kulturalne_Pojezierze
http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Stowarzyszenie_Spo%C5%82eczno-Kulturalne_Pojezierze
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/biezacy-numer/kultura-i-historia-nr-312017
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Ibidem.39

Artykuł prasowy (J. Olszewski, zdj. A. Marczuk, Ryn – jego mieszkańcy i podstępne jezioro,40

„Trybuna Ludu”, 6.05.1963, nr 123) wklejony przez Albina Nowickiego, ryńskiego działacza spo-
łecznego i kronikarza, w jego niepublikowanej kronice: Kroniki Rynu (1970–1971), t. 32, s. 180.
Ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Rynie.

Oferta Warmii i Mazur – Mazury Cud Natury, 41 http://mazurytravel.com.pl/oferta_wm/mazury-
cud-natury [dostęp: 8.01.2018].

Olsztyńskie dzisiaj, s. 101–102.42

Zob. Maja Fowkes, The Green Bloc. Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism,43

Budapest–New York: Central European University Press 2015. Prowadząc inne badania, na po-
dobną tendencję natrafiłam na przykład w polskim przewodniku po Bułgarii pisanym w latach 80.
XX wieku.

opustoszałych domostw, zalewaniem pastwisk, rozmnożeniem się szkodników
i „błąka[jącymi się] band[ami] maruderów hitlerowskich i zwyczajn[ych] szaj[ek]
rabunkowo-szabrownicz[ych] nękając[ych] pierwszych osadników” . Przyroda39

Mazur w latach 60. często bywa przedstawiana jako groźna i domagająca się ucy-
wilizowania. W 1963 roku w „Trybunie Ludu” pisano:

 
Współczesny nam świat rozwija się tak szybko, że nie można właściwie dostrzec jakichkol-

wiek zmian dziejących się w sposób przyrodniczo-naturalny. I właśnie w Rynie mamy pod tym
względem swego rodzaju osobliwość. Nic tu się nie zmieniło od stuleci i zakole jeziora, nad którym
miasto leży, zaatakowało najbliższe domy i drogę biegnącą do brzegu. Najwidoczniej stopniowo pod-
nosi się poziom wody.

Ale chyba nie przyrodniczy ewenement przesądził o tym, że mieszkańcy Rynu w sile dwóch
tysięcy osób, podjęli mocną decyzję: nasze miasto nie będzie obiektem muzealno-archeologicznym
ani też poglądowym przykładem braku geologicznej równowagi na Ziemi. I zabrali się do roboty .40

 
Wrogość ta jeszcze współcześnie bywa wydobywana, bardziej jednak po to,

by zbudować atmosferę tajemniczości, podkreślić dziko-leśnego ducha miejsca
– ziemi naznaczonej, ale przede wszystkim zazdrośnie władanej i strzeżonej przez
naturę, nad którą kolejni mieszkańcy nie potrafili zapanować do końca, co wzma-
ga jej turystycznie preparowaną egzotyczność i autentyczność: „Wydaje się, że
dostrzegalna jeszcze w wielu miejscach dzikość, wręcz pierwotna, wywoływała
w chcących jej ujarzmienia, respekt i obawę. Tak było wieki temu. Potem na-
deszli odważni Prusowie i zaryzykowali. Zapłacili za to wysoką cenę” . Problem41

z prawem własności do tej ziemi, nieustannie wymykającej się ludzkiemu pano-
waniu, jest oczywiście stale obecny również w informatorze z 1963 roku i co
znamienne, powiązano z nim również turystykę, niemożliwą wśród zdziczałej
przyrody. Jej rozwój zaś wstrzymywała po drugiej wojnie światowej nie tylko
infrastruktura i zaniedbania poprzednich właścicieli regionu, organizujących tury-
stykę niemiecką, luksusową, elitarną i ekskluzywną, lecz także nieokiełznana dzi-
kość, skojarzona z niebezpieczeństwem, rozwijać ją można było dopiero, „gdy tylko
trochę unormowały się warunki bezpieczeństwa w zdziczałych ostępach leśnych
i wodnych” .42

Na tylnej stronie okładki publikacji „Pojezierza” widnieje promocyjne ha-
sło „Zwiedzajcie Warmię i Mazury”, a także reklama rejsów statkami Żeglugi
Mazurskiej w Giżycku wraz z harmonogramem ich kursowania. W treści publi-
kacji mowa jednak głównie o przemyśle. Te dwa porządki, roślinno-turystyczno-
-naturalny oraz przemysłowo-gospodarczo-eksploatacyjny, w przedziwny – choć
typowy dla krajów bloku socjalistycznego  – sposób nie spotykają się ze sobą i nie43

http://mazurytravel.com.pl/oferta_wm/mazury-cud-natury
http://mazurytravel.com.pl/oferta_wm/mazury-cud-natury
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O kolejnych modernizacjach i industrializacjach Mazur w XX wieku i ich skutkach zob.44

Krzysztof A. Worobiec, Toskania Północy. Drogi i bezdroża rozwoju Warmii i Mazur, „Borussia”
2008, nr 43.

Wypowiedź Giżycczanki, Ireny Bernatowicz, w reportażu Andrzeja Gawęckiego Pożegnanie45

ojczyzny, „Krajobrazy” 1987, nr 34. Cyt. za przedrukiem reportażu w książce Niegdyś i dziś. Anto-
logia reportażu o Warmii i Mazurach z lat 1950–2000, wyb. i oprac. Joanna Szydłowska, Olsztyn:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2002, s. 230.

O problemie socjalistycznej wiary w człowieka i jego zwycięstwo nad siłami natury zob. m.in.46

Ryszard Panasiuk, Człowiek wobec przyrody, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosopica”
1993, nr 10 (Filozofia i ekologia. W poszukiwaniu nowego stosunku do przyrody), s. 11–19.

dostrzega się ich sprzeczności, lecz wspierają się wzajemnie, prowadząc do roz-
woju regionu. Poświadcza to betonowy, prostokątny budynek, który mijaliśmy, idąc
ścieżką nad Jeziorem Ołów, pozostałość po Spółdzielni Pracy Inwalidów „Zorza”,
postawiony w miejscu, które dziś przeznaczono by raczej na elegancki hotel, ze
względu na bliskość plaży, wspaniały widok na jezioro i dobre miejsce wypado-
we na spacery ryńską ścieżką. Dziś to właśnie otoczenie roślinne spustoszonej
ruiny jest najbardziej dzikie, jak zawsze, gdy bujna i niepielęgnowana zieleń ma
prawo się bezpańsko rozrastać, bo zasłania te wstydliwe elementy krajobrazu,
które chce się ukryć.

Ta logika, wewnątrz której zakłady produkcyjne, ale i przemysłowe, wielkie
kombinaty czy fabryki elementów betonowych, pejzaże przemysłowe z dymiący-
mi kominami i ściekami rolno-produkcyjnymi odprowadzanymi do jezior (jedno-
cześnie mających przyciągać żeglarzy i plażowiczów), mogą współistnieć na
Mazurach bez kolizji z turystycznym rajem czy wręcz rezerwatem krajobrazowo-
-wodniackim , wydaje mi się symptomatyczna zwłaszcza dla lat 70. XX wieku.44

Wtedy właśnie na Mazurach zaczęto szczególnie doceniać potencjał turystyczno-
-ekonomiczny regionu w dużej mierze, paradoksalnie, za sprawą autochtonów,
którzy odbywali podróże sentymentalne do kraju młodości czy dzieciństwa:

 
Na turystyce ludzie zbijali majątki. Wynajmowanie kwater, prywatne stołówki, ogródki zasta-

wione namiotami i przyczepami. Ponadto: przypomina pan sobie, co się działo na Mazurach po
podpisaniu Gomułka – Brandt? Tysiące Niemców każdego lata. Służby donosiły nam, że na jednym
campingu, obok siebie, stoją samochody ze wschodnią i zachodnią rejestracją. Nie przez przypadek
czy brak miejsca. Oni dopiero tutaj mogli się spotkać rodzinnie. Nie widzieliśmy w tym nic zdroż-
nego, każąc sobie za to płacić.

To obcowanie jakby dwóch kultur: turystyczno-zachodniej i naszej ciążyło na giżycczanach. [...]
Powtarzałem nie raz i nie dwa na sesjach i plenach: na turystyce można dobrze zarobić. Pod

warunkiem, że ma się to, czego dzisiaj nam brakuje: bazę, restauracje, stacje obsługi samochodów...45

 
Okres Polski Ludowej  na Mazurach to jednak także czas dbałości o rośliny46

czy też początków – swoiście pojmowanej – ochrony środowiska. W książeczce
Olsztyńskie dzisiaj mówi się zarówno o pięknie naturalnego krajobrazu i jego wa-
lorach turystycznych, jak i o tym, że w planie pięcioletnim przewidziano zmniej-
szenie eksploatacji lasów o 13% w stosunku do poprzedniego okresu oraz planuje
się zwiększenie zalesiania. Na swój sposób zaczęto też zajmować się parkami
podworkowymi, które w okresie powojennym niszczały, podobnie jak budynki,
adaptowane jednak często na spichlerze, przedszkola, ośrodki szkoleniowe i insty-
tucje użyteczności publicznej, podejmowano próby radzenia sobie z okalającą je
roślinnością: „W ramach akcji sadzenia drzew wolną przestrzeń przed grotą
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Zob. Wiktor Knercer, Park w Dylewie – odchodzące piękno, „Biuletyn Oddziału Warmińsko-47

-Mazurskiego Stowarzyszenia Ochrony Zabytków” 2006, z. 4, s. 11. Na temat powojennych losów
pałaców i dworków na terenie Mazur zob. np. Izabela Lewandowska, Trudne dziedzictwo ziemi.
Warmia i Mazury 1945–1989, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2012.

Adam Płoski, Droga i jej otoczenie – świadectwa przemian historycznych, w: Aleje przy-48

drożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona, red. Krzysztof A. Worobiec, Iwona Liżewska,
Kadzidłowo–Olsztyn: Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”
2009, s. 89.

obsadzono ałyczą, tworząc coś w rodzaju labiryntu, natomiast piękne platany
i rosnący w ich sąsiedztwie dąb kolumnowy obsadzono topolami” .47

Smukłe topole – jeśli palimpsestowo czytać polskie krajobrazu roślinne
– zawsze stanowią w nich emblemat Polski Ludowej, w odróżnieniu na przykład
od innego jej gatunku, topoli czarnej (Populus nigra) wyróżniającej się ciemnym
kolorem kory i nazywanej też nadwiślańską. Te strzeliste drzewa były najchętniej
sadzone w okresie dynamicznej budowy osiedli mieszkaniowych w czasach PRL
ze względu na szybki czas wzrostu: w krótkim czasie mogły zastąpić rośliny wy-
cięte pod zabudowę, np. przydomowe sady, łąki i roślinność ogrodową. Są one
jednak krótkowieczne i łatwo się rozsiewają, co nie jest korzystne na terenach
miejskich z planowo porządkowanymi terenami zielonymi. Współcześnie rezyg-
nuje się z tego gatunku, ponieważ jego obfite pierzenie się i pylenie są uciążliwe
dla mieszkańców i wywołują alergię. Obsadzano nimi również mazurskie pustko-
wia i ruiny, zaniedbywane parki po poprzednich, niemieckich właścicielach, po-
tem zadrzewiano też w ten sposób tereny wokół klockowatych szkół-tysiąclatek,
ale przede wszystkim aleje przydrożne, co z jednej strony jest znaczącym narusze-
niem tego krajobrazu i jego szaty roślinnej, a z drugiej potwierdza jednak elemen-
tarną świadomość wartości krajobrazu zastanego i zadrzewiania w czasach PRL:

 
Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w momencie połączenia części Prus Wschodnich

z Polską, nastąpiły zmiany w układzie sieci drogowej. Część dróg straciła na znaczeniu, a znaczna
ich liczba została zniszczona, gdyż cofające się wojska niemieckie nie oszczędzały urządzeń ko-
munikacyjnych, zwłaszcza mostów. Zmieniły się ponadto potrzeby użytkowników dróg, których to
parametry także musiały ulec z czasem zmianie.

Nowi mieszkańcy i badacze dziejów Warmii i Mazur dostrzegli jednak wartość alei przydroż-
nych w krajobrazie regionu, stwierdzając, że drogi są osłonięte szpalerami sędziwych lip, klonów,
jesionów i brzóz, zharmonizowane z rzeźbą terenu, obfitują w liczne zakręty, dając podróżnemu
wciąż nowe, niezrównane wrażenia wzrokowe, w przeciwieństwie do dróg beznadziejnie smutnych
na terenach płaskich z rachitycznymi zadrzewieniami .48

 
W ramach powołanej szkoły technicznej, przygotowującej do pracy w komu-

nikacji, nauczano m.in. sztuki nasadzeń alejowych, istniały instrukcje rządowe,
według których za niszczenie drzew należało karać, organizowano „Święto sa-
dzenia drzew”, już w latach 60. nadzorcy dróg państwowych mieli obowiązek
sadzania drzew przydrożnych i ich pielęgnacji, zakładano też, że nowo budowa-
ne drogi na Mazurach będą powstawały w sposób kontynuujący pruską tradycję
obsadzania dróg drzewami, a z okazji obchodów tysiąclecia państwa polskiego
– szczególnie ważnej w tym lokalnym, mazurskim przypadku, podobnie jak na
innych ziemiach pozyskanych (nazywanych wtedy odzyskanymi) – powołano spec-
jalną Centralną Komisję Zadrzewień, organizowano szkolenia i akcje społeczne
sadzenia drzew. Co znamienne, to właśnie mazurskie aleje wygrały w 2016 roku
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Tomasz Kurs, Plebiscyt Borussii: Znaki szczególne Warmii i Mazur. Dlaczego są takie a nie49

inne?, „Magazyn Olsztyn”, wyborcza.pl, 24.03.2016, http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,150375,
19820351,plebiscyt-borussii-znaki-szczegolne-warmii-i-mazur-dlaczego.html?disableRedirects=true
[dostęp: 9.01.2018].

Mariusz Antolak, Kamila Walenciak, Wybrane problemy ochrony i dokumentacji pomników50

przyrody na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w: Warmia i Mazury – nasze wspólne
dobro, red. Stanisław Czachorowski, Mariusz Antolak, Żaneta Kostyk, Olsztyn: Centrum Badań nad
Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym, Akademicki Klub Turystyczny UW-M 2014, s. 50.

Adam Płoski, Ochrona pachnicy, 51 https://sadybamazury.wordpress.com/2014/06/17/ochrona-
alei-przydroznych-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-jako-ostoi-pachnicy-debowej-osmoderma-
eremita-andrzej-oleksa-konrad-maciejewski-robert-gawronski-marzena-jasinska/ [dostęp: 12.01.2018].

Sposób badania krajobrazu oraz samo rozumienie tej kategorii w moim tekście wywodzą się52

z ujęcia Tima Ingolda i związanej z nim antropologii środowiska. Zwracam więc uwagę na czaso-
wość, procesualność krajobrazu i uznaję przede wszystkim za zespół praktyk i interakcji. Zob. np.
Tim Ingold, Czasowość krajobrazu, przeł. Beata Frydryczak oraz idem, Atmosferyczne krajobrazy,
przeł. Dorota Angutek, w: Krajobrazy. Antologia tekstów.

Katarzyna Enerlich, Biała Dama w Rynie, w: blog Prowincja pełna marzeń, 53 http://prowincja-
pelnamarzen.blog.pl/2013/07/03/biala-dama-w-rynie/ [dostęp: 12.01.2018].

plebiscyt Stowarzyszenia Borussia „Kanon kulturowy Warmii i Mazur” i według
mieszkańców regionu okazały się najbardziej rozpoznawalnym elementem tożsa-
mości Mazur . Jednak według statystyk z 2012 roku, jeśli chodzi o pomniki przy-49

rody, pojedyncze drzewa stanowiły ich 83,6%, a grupy drzew jedynie 8,1% .50

Dziś trwa aktywna walka, prowadzona przez lokalnych ekologów i działaczy,
na rzecz zaprzestania wycinki drzew pod pretekstem bezpieczeństwa na krętych
i wąskich, „typowo mazurskich” drogach, również dlatego, że ekosystemy te
stanowią naturalne siedlisko rzadkiej odmiany chrząszcza .51

PLAMY

Urząd Miasta Ryn kompiluje więc dziewiczy, ponadczasowy krajobraz natu-
ralny ryńskiej ścieżki z legendą o zamierzchłych, krzyżackich dziejach, nie wydoby-
wając w opisie żadnego ze śladów innych warstw historycznych czy kulturowych,
jakich realnie znajdziemy tu dużo więcej: ślady po kolei wąskotorowej, betonowy,
niszczejący zakład, pozostałości po ogródkach działkowych, odsyłających wprost
do innej epoki, ale też tajemnicze schody obok domniemanych winnic, wiodące
w głąb lasu .52

Malownicze widoki i wszechogarniająca nabrzeże zieleń wydają się stworzo-
ne do kontemplacji i rekreacji, krajobraz naturalny zachwyca również długowiecz-
nością, trwa niezmiennie od czasów na poły mitycznych Krzyżaków, a czasem
od galindzkich prapoczątków: „Puszcza Galindzka porastała wielkie przestrzenie,
a jeziora obfitowały w ryby, których wystarczało dla każdego. Ludzie żywili się
tym, co dał im las oraz tym, co złowili w srebrzystych falach. To właśnie wtedy
na wzgórzu pomiędzy Jeziorem Ryńskim a Jeziorem Ołów ruszyła budowa pew-
nego zamku” . Wytwarzanie efektu naturalności w tekście promującym ścieżkę53

w Rynie wzmacnia nawet element kulturowy, jakim jest stara uprawa winorośli,

http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,150375,19820351,plebiscyt-borussii-znaki-szczegolne-warmii-i-mazur-dlaczego.html?disableRedirects=true
http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,150375,19820351,plebiscyt-borussii-znaki-szczegolne-warmii-i-mazur-dlaczego.html?disableRedirects=true
https://sadybamazury.wordpress.com/2014/06/17/ochrona-alei-przydroznych-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-jako-ostoi-pachnicy-debowej-osmoderma-eremita-andrzej-oleksa-konrad-maciejewski-robert-gawronski-marzena-jasinska/
https://sadybamazury.wordpress.com/2014/06/17/ochrona-alei-przydroznych-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-jako-ostoi-pachnicy-debowej-osmoderma-eremita-andrzej-oleksa-konrad-maciejewski-robert-gawronski-marzena-jasinska/
https://sadybamazury.wordpress.com/2014/06/17/ochrona-alei-przydroznych-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-jako-ostoi-pachnicy-debowej-osmoderma-eremita-andrzej-oleksa-konrad-maciejewski-robert-gawronski-marzena-jasinska/
http://prowincjapelnamarzen.blog.pl/2013/07/03/biala-dama-w-rynie/
http://prowincjapelnamarzen.blog.pl/2013/07/03/biala-dama-w-rynie/
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Warmia i Mazury – kraina jezior i zabytków średniowiecza, 54 https://www.polska.travel/pl/nad-
woda/warmia-i-mazury-%E2%80%93-kraina-jezior-i-zabytkow-sredniowiecza/ [dostęp: 8.01.2018].

Oferta Warmii i Mazur – Atrakcje Przyrodnicze Warmii i Mazur, 55 http://mazurytravel.com.pl/
oferta_wm/atrakcje-przyrodnicze-warmii-i-mazur [dostęp: 10.01.2018].

Roland Barthes, Mitologie, s. 287.56

Ibidem.57

opisana tak, jakby w sposób swobodny zarastała i wracała do świata przyrody od
zamierzchłych czasów krzyżackich, które przedstawia się dziś na Mazurach ja-
ko bardziej legendarne niż historyczne. W narracjach uhistorycznieniu zielonego
krajobrazu regionu służą głównie kopce i kurhany sprzed naszej ery, obrośnięte
trawą i przypominające dziś po prostu wzgórza, a także krzyżackie zamki i – co
istotne krajobrazowo właśnie – czerwień cegieł i dachówek: „Zielone warmińsko-
-mazurskie ozdabiają czerwonocegłe gotyckie zamki” ; „Warmia i Mazury to nie54

tylko wspaniałe rzeki i jeziora oraz bogata fauna i flora, to obszar pełen zabyt-
ków, miejsc naznaczonych historią. Od pradziejów los człowieka był związany
z przyrodą. Na jej tle możemy oglądać dziedzictwo kulturalne, ukształtowane na
przestrzeni wieków” . Niewiele mówi się jednak o dziedzictwie trudnym: pruskim55

i niemieckim.
Narracja hotelu i Urzędu Miasta wpisuje się świetnie w rozpoznania Rolanda

Barthesa na temat mieszczańskich, turystycznych mitologii: „W micie historia
wyparowuje; jest to rodzaj idealnej służby domowej: przygotowuje, przynosi,
rozkłada, przychodzi pan, a służba po cichu znika – pozostaje tylko cieszyć się,
nie zastanawiając się nawet skąd pochodzi ten piękny przedmiot. Albo lepiej:
skąd mógłby pochodzić, jak nie z wieczności” . Według przywoływanego już56

tu tekstu Krajobraz imperialny Mitchella krajobraz rozumiany jako medium ma
właściwości naturalizujące kulturowe konstrukty i w ten sposób zaciera ich kon-
wencjonalność, ponieważ stwarza przestrzeń, w której istnieją one samoistnie,
istnieją odwiecznie i same z siebie. Dzika, nieskażona przyroda w narracjach tu-
rystycznych i przewodnikowych wspomaga więc zwykle „cudne wyparowanie
historii” , co w przypadku Mazur wydaje się szczególnie istotne i co można by-57

ło obserwować w rugującej ślady PRL lub pruskiej historii narracji o ścieżce
nad Jeziorem Ołów. Kraina stanowiąca domenę natury, odwiecznej, nietkniętej
i niewinnej, bo w powszechnym odczuciu nieskażonej również przynależnością
państwową i związanymi z nią ideologiami, zwłaszcza po powojennej akcji wy-
rugowania napisów, tablic pamiątkowych i innych obcojęzycznych (a czasem
polskojęzycznych, lecz zapisanych „niemiecką” czcionką) śladów w przestrzeni
publicznej, zostaje narracyjnie odsunięta od trudnej, wieloetnicznej historii geo-
politycznych przesunięć granic i wojen. Przyroda – w analizowanych narracjach
turystycznych przedstawiana jako byt ponadczasowy, ahistoryczny, trwały i stabilny
– wydaje się więc bezpiecznym elementem tożsamościowym Mazur, nie tylko
atrakcyjnym turystycznie („zielone płuca Polski” okazują się szczególnie wartoś-
ciowe w kontekście problemu smogu), a więc i marketingowo, lecz także pozwa-
lającym odwracać wzrok od wszystkiego tego, co na Mazurach należy do świata
uhistorycznionej kultury.

Jak pisze Rafał Żytyniec, powołując się również na prace Roberta Traby, po
pierwszej wojnie światowej na dobre skończyła się na Mazurach epoka „kraj-
obrazu wschodniopruskiego”, a okres ten dał początek krajobrazowi „typowo”

https://www.polska.travel/pl/nad-woda/warmia-i-mazury-%E2%80%93-kraina-jezior-i-zabytkow-sredniowiecza/
https://www.polska.travel/pl/nad-woda/warmia-i-mazury-%E2%80%93-kraina-jezior-i-zabytkow-sredniowiecza/
http://mazurytravel.com.pl/oferta_wm/atrakcje-przyrodnicze-warmii-i-mazur
http://mazurytravel.com.pl/oferta_wm/atrakcje-przyrodnicze-warmii-i-mazur
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Rafał Żytyniec, Warmia i Mazury / Prusy Wschodnie. Od przedmurza do Borussii, w: Wyob-58

rażenia przeszłości. Polsko-niemieckie miejsca pamięci, red. Robert Traba, Hans Henning Hanhn,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017, s. 152–153.

Jakub Rudnicki, Wrogie czy „oswojone” prusko-niemieckie dziedzictwo?: krajobraz kulturowy59

Warmii i Mazur w polskiej powojennej prozie, „Prace Literaturoznawcze” 2014, nr 2.
Ibidem, s. 33.60

Robert Traba, Pamięć zapisana w kamieniu, czyli krajobraz kulturowy jako palimpsest, w: idem,61

Przeszłość teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo
Poznańskie 2009, s. 273.

(PAP), Warmia i Mazury: Przywracanie tradycyjnych roślin ogrodom, 62 http://dzieje.pl/rozmaitosci/
warmia-i-mazury-przywracanie-tradycyjnych-roslin-ogrodom [dostęp: 12.01.2018].

niemieckiemu, zideologizowanemu, stanowiącemu odbicie niemieckiej duszy .58

Polskie narracje powojenne stanowią paradoksalną kontynuację tej strategii nar-
racyjnej: drzewa, krzewy, zarośla, poszycie leśne stawały się przedmiotem natura-
lizacji również po drugiej wojnie, gdy próbowano zbudować więź przesiedleńców
z ziemią obcą im architektonicznie, urbanistycznie i krajobrazowo, polonizując
przestrzeń publiczną Mazur realnie i symbolicznie . W literaturze pięknej także59

– z drobnymi odstępstwami, gdy mowa o wiejskich zabudowaniach i okalających
je roślinach przydomowych dających przybyszom wrażenie obcości kulturowej
– naturalny krajobraz Mazur był pozytywnie waloryzowany w przeciwieństwie do
wszelkich jego elementów kulturowych . Było on też jednak literacko naturalizo-60

wany, o czym tak pisze Robert Traba:
 
W wierszu Gałczyńskiego były „pelargonie” i „malwy”, symbole „prawdziwie polskiego” kraj-

obrazu. Była przepiękna, niezwykła przyrodniczo kraina mazurska, w której nie został ślad po jej
dawnych gospodarzach – Mazurach. Z tymi paradoksalnymi faktami skonfrontowałem się dużo póź-
niej, gdy malwy i pelargonie niespodziewanie odnalazłem u naszych wschodnich sąsiadów, a na
Mazurach oprócz wyjątkowej przyrody spotkałem prawdziwych Mazurów .61

 
Lilaki, nazywane bzami, stanowiły faktycznie bardziej charakterystyczny ele-

ment krajobrazu mazurskiego, a dziś, gdy spotykamy je niespodziewanie w leśnej
głuszy lub w innym, odludnym miejscu, możemy mieć pewność, że dawniej były
tu zabudowania. Dlatego właśnie lilaki stały się przedmiotem akcji Waldemara
Mierzwy, przywracającego regionowi tradycyjne rośliny w ogrodach, który po
sukcesie akcji sadzenia malw namawia mieszkańców Mazur do przesadzania dzi-
ko rosnących krzewów:

 
Czasy mamy takie, że wszyscy jadą do najbliższej szkółki i kupują najczęściej takie same,

szybko rosnące iglaki. W ten sposób powstają ogrody niczym nie różniące się od ogrodów sąsiadów.
W dodatku przypominające zadbane cmentarze krajów zachodniej Europy i USA, bo w tamtym
krajobrazie także dominują tuje i jałowce .62

 
Mazurskie lasy i bezdroża zaskakują nie tylko charakterystycznymi dla sied-

lisk lilakami, czasem są to krzewy, drzewa i inne jadalne rośliny, czasem spod
mchu czy gęstej trawy wyzierają fragmenty fundamentów, schodów, czasem zaś
właśnie dzięki roślinom udaje się odnajdywać nieistniejące już wsie i osady, jak
w kolejnych edycjach programu „Zagubione wioski Puszczy Piskiej”, lub cmen-
tarze, jak w przypadku Tekli Żurkowskiej, która odnalazła ponad sto cmentarzy
na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, szacując, że na obszarze Mazur
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Zob. Tekla Żurkowska, Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie, Olsztyn: Stowarzyszenie63

Borussia 2008.
Leszek Majgier, Oimahmad Rahmonov, Zróżnicowanie roślinności w obrębie porzuconych64

cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Ryn, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2013,
nr 22.   

Zob. Nie-miejsca pamięci. Elementarz, red. Roma Sendyka, Kraków: Wydział Polonistyki Uni-65

wersytetu Jagiellońskiego 2017.
Strategia marki województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014+, Poznań–Olsztyn–War-66

szawa: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Koordynacji
Promocji, czerwiec 2012–wrzesień 2013, s. 34.

zachowało się około 3000 takich miejsc pochówku . Cebulica syberyjska, roz-63

ściełająca się intensywnie niebieskim dywanem w miejscu znanym powszechnie
jako park miejski, na którego obrzeżach, za ogrodzeniem, znajdziemy mały cmen-
tarzyk ewangelicki, wyraźnie wskazuje, że przeznaczenie terenu było zupełnie
inne – w Giżycku to ślad po zrównanym z ziemią cmentarzu żydowskim. Gdy
wejdziemy na górę po schodach prowadzących w górę „pokrzyżackich” (dawniej
legenda miejska Rynu głosiła, że tarasy są masowymi grobami) „winnic”, idąc
ścieżką nad Jeziorem Ołów, dojdziemy do zarośniętych wysoką zielenią, zardze-
wiałych krzyży, a gdybyśmy spacerowali w latach 90., zastalibyśmy tam również
niewielkie, improwizowane śmietnisko. Zieleń jest tam bujniejsza niż w innych
miejscach, a charakter roślinności to czasem jedyna wskazówka dla badaczy zaj-
mujących się florą śródpolnych i śródleśnych, porzuconych cmentarzy ewangelickich
z XIX wieku i początków XX stulecia, wskazująca na zachodzące tam procesy
renaturalizacji .64

Zieleń stanowi więc dziś o tożsamości miejsca, które zostało skutecznie toż-
samościowo wyjałowione w toku procesów geopolitycznych, ale i z jej udziałem.
Roślinność używana była i jest nadal jako wygodne narzędzie zacierania śladów
niechcianej czy wstydliwej przeszłości, ma jednak zarówno potencjał zarastania
historii, jeśli można tak powiedzieć, jak i bycia jej śladem i czytelnym tylko dla
niektórych miejscem pamięci . Współcześnie wciąż – podobnie jak we wcześ-65

niejszych dekadach – zabiegi wokół niej w równej mierze służą naturalizowaniu
przeszłości, w tym zapominaniu jej, co poszukiwaniu i konstruowaniu tożsamoś-
ciowej przyszłości:

 
Wszelkie rozwiązania umożliwiające korzystny wpływ na ekosystem, oszczędność w eks-

ploatacji surowców, bioprzyjazność i czyste technologie są pewnym uderzeniem wizerunkowym.
Udowadnia to sukces marek skandynawskich i całej Skandynawii jako takiej, za którym stoją po-
łączenie czystości, ekologii, prostoty i sprytu technologicznego. Zwłaszcza, że pozycja wizerunkowa
„Polskiej Skandynawii” nie jest jeszcze zajęta choćby częściowo. Dla Warmii i Mazur możliwości
w tym aspekcie są olbrzymie. Największe spośród regionów w Polsce. Adekwatność terytorialna
pełna. Żaden inny poziom marki terytorialnej nie może do tego stopnia przywłaszczyć sobie ele-
mentów wizerunkowych typu Green & Natural .66
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THE GREEN SPOT OF POLAND. NATURALIZATION OF THE MASURIAN

LANDSCAPE IN TOURIST NARRATIVES

Summary

The article discusses the process of naturalization of Masuria in Polish contemporary

culture through the paradoxical naturalization of vegetation, and more broadly the nature of

the region, understood as the construction of its naturalniess, timelessness and non-intrusion

into historical and geopolitical processes. This process is referred to earlier Polonization

efforts of the Masurian landscape. The author pays attention to the main changes in
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the attitude towards the Masurian greenery and the natural landscape on the example of

the walking path around Lake Ołów in Ryn. Nature is presented as an element determining

the identity of the place in the face of effective erosion of the Masurian identity in the

course of geopolitical processes, supporting, from the second half of the twentieth century,

the erasure of the memory of Prussian or German identity of these areas and sometimes

deliberately used for it, and at the same time sometimes constituting the only trace of this

identity.

 

Trans. Izabela Ślusarek
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CHWASTY I RUINY.
O ZWIĄZKACH KRAJOBRAZU I PAMIĘCI

W PROJEKCIE CHWASTY KAROLINY GRZYWNOWICZ

1. PRZYSTRZYŻONY SKWER

Siódmego maja 2016 roku polska artystka Karolina Grzywnowicz zainaugu-
rowała dziewiątą edycję stołecznego festiwalu Synchronizacja instalacją Chwasty
– przeniesionymi fragmentami dwóch łąk, porastających tereny Bieszczad i Be-
skidu Niskiego, z których to terenów masowo przesiedlano ludność po II wojnie
światowej . Artystka pracowała na tych obszarach kilka lat wcześniej, prowadząc1

działania animacyjne z lokalną społecznością pod kuratelą Towarzystwa Inicja-
tyw Twórczych „ę”. Przenosząc wciąż rosnące, polne rośliny wraz z ziemią do
Warszawy (wycinek miał powierzchnię około dwudziestu metrów kwadratowych),
Grzywnowicz chciała, „żeby miejsca, które odwiedziła, znów zaczęły żyć, stały
się czymś więcej niż słowem na mapie – żeby się stały częścią czyjegoś do-
świadczenia zmysłowego i historycznego” . W zamyśle artystki opuszczona pod-2

czas przesiedleń ziemia miała w Warszawie stać się nie tylko nośnikiem pamięci,
ale i częścią tego, co Tim Ingold nazywa intersubiektywnym krajobrazem prak-
tyk (taskscape): nieustannie zmieniającym się obszarem zamieszkania, którego
historycznie zmienna materialność kształtuje codzienne doświadczenia lokalnej
wspólnoty społecznej, a jednocześnie jest przez tę społeczność wytwarzana i trans-
formowana w ramach ucieleśnionych praktyk i procesualnych relacji pomiędzy
ludzkimi i nie-ludzkimi członkami danej wspólnoty .3

Starając się osiągnąć ten cel, artystka zaprezentowała swój projekt właściwie
w trzech odsłonach. Pierwszą z nich była strona internetowa, na której Grzywno-
wicz zebrała informacje o roślinach, których obecność w krajobrazie Bieszczad
i Beskidu wyznacza miejsca po wysiedlonych wsiach . Dzięki interaktywnej ma-4

http://www.beczmiana.pl/produkcje,1346,synchronizacja_2016_architektura_niezrownowazona.html
http://www.beczmiana.pl/produkcje,1346,synchronizacja_2016_architektura_niezrownowazona.html
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,18828125,tam-gdzie-rosna-czeresnie.html?disableRedirects=true
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,18828125,tam-gdzie-rosna-czeresnie.html?disableRedirects=true
http://chwasty.com/o-projekcie/
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borcza.pl”, 2.08.2016, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34861,20487429,zacheta-chwasty-
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Zob. np.: Rajkowska. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Poli-9

tycznej 2010; Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski, Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi 2014.
Emilia Dłużewska, Warszawa.10

pie i galerii ilustracji strona ta może pełnić funkcję zarówno przewodnika po te-
renach niegdysiejszych przesiedleń, jak i atlasu etnobotanicznego, który zbiera
informacje o historycznych praktykach kulturowych mieszkańców przesiedlonych
wsi. „Rośliny – tłumaczy na stronie projektu Grzywnowicz – są ciągle odradzają-
cym się i trwałym świadectwem obecności ludzi w miejscach dawno przez nich
opuszczonych” .5

W drugiej kolejności Grzywnowicz wystawiła spreparowany przez siebie
wycinek łąki w Miejscu Spotkań Zachęty, gdzie zaprezentowała wciąż rosnące
rośliny obok mapy przesiedlonych wsi, aby za jej pomocą przybliżyć zwiedzają-
cym historię i skalę przesiedleń. Dopiero później, w trzeciej fazie projektu, ar-
tystka przesadziła instalację (już bez mapy i ogrodzenia) na równo przystrzyżony
trawnik Wybrzeża Kościuszkowskiego, gdzie widok i zapach rosnących dziko
Chwastów miał prowokować warszawiaków do ucieleśnionej „refleksji” nad lo-
sem zarówno mieszkańców przesiedlonych wsi, jak i współczesnych uchodźców .6

„Porównanie między niepożądanymi roślinami a niepożądanymi ludźmi wydało
mi się oczywiste” – wyjaśniała Grzywnowicz, tłumacząc, dlaczego wraz z łąką po
stolicy powinna rozprzestrzenić się i zakorzenić pamięć o przesiedlonych .7

Do planowanego rozprzestrzenienia się łąki-pamięci nigdy jednak nie doszło,
ponieważ instalacja została przedwcześnie skoszona. Jak donosi Emilia Dłużew-
ska, dziennikarka stołecznej „Gazety Wyborczej”, która jako pierwsza opisała ten
incydent, pracownik firmy dbającej o tereny zielone na zlecenie m.st. Warszawy
uznał Chwasty za... zwykłe chwasty i po prostu je skosił. „Miała być bieszczadz-
ka łąka, jest przystrzyżony skwer” – kwituje kwaśno Dłużewska .8

W pierwszym odruchu można chcieć wyjaśnić los instalacji przez pryzmat
wielu innych sporów artystów z urzędnikami o prawo do kształtowania krajobrazu
polskich miast . Do tej interpretacja skłania się zresztą sama artystka, która suge-9

ruje Dłużewskiej, że skoszenie pracy jest jednym z wielu przykładów zniszcze-
nia dzieła sztuki współczesnej ze względu na brak spójnej polityki kulturalnej .10

W naszym tekście chcemy jednak wykazać, że u źródeł problemu nie leży wy-
łącznie niekompetencja stołecznych urzędników czy nawet ślepy przypadek. Na-
szym zdaniem za los Chwastów odpowiada przede wszystkim stosunek samej
artystki do miejskiego i wiejskiego krajobrazu, która z jednej strony poddaje je
wartościowaniu i selekcji w ramach procesu utowarowienia, a z drugiej ignoruje
ich umiejscowiony, czasowy charakter (jako społeczno-ekologicznych całości wy-
twarzanych w ramach lokalnych praktyk), traktując je jako wymienne moduły
krajobrazu-w-ogóle. Sądzimy, że chcąc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego insta-
lacja Grzywnowicz została ścięta, konieczne jest prześledzenie jej zabiegów wo-
bec i w ramach krajobrazu dawnej, przesiedlonej wsi Przybyszów, a więc terenu,
w którym historia Chwastów się zaczęła. 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34861,20487429,zacheta-chwasty-wyplenione-wiec-sztuka-trafi-za-plot.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34861,20487429,zacheta-chwasty-wyplenione-wiec-sztuka-trafi-za-plot.html
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2. ZAROŚNIĘTA PAMIĘĆ

Aby dowiedzieć się, gdzie w Beskidzie Niskim istniał kiedyś Przybyszów,
wystarczy sięgnąć po jedną z tych map turystycznych, która uwzględniają infor-
mację nie tylko o obecnie funkcjonujących miejscowościach, ale i o nieistnieją-
cych już, przesiedlonych wsiach, które kiedyś znajdowały się tam, gdzie dziś rosną
tylko krzaki i trawa. Na takiej mapie, na płaszczyźnie przedstawiającej Karlików
– miejscowość sąsiadującą z dawnym Przybyszowem – znaki wskazujące istnie-
jące wciąż budynki dawnego PGR-u pokrywają się z obrysami nieistniejącej już
„zabudowy zniszczonej”. Jednak to, co uwzględnione przez kartografów, to jedy-
nie znikoma część tego, co daje się wyczytać z samego terenu. Bezpośrednio
doświadczany krajobraz składa się z wielu więcej warstw, niekoniecznie nanie-
sionych na mapę. Poza tym, co bezpośrednio związane z przesiedloną wsią, oraz
tym, co wiąże się z powstałym później na tym miejscu PGR-em, można wyróżnić
kolejną warstwę: rośliny, które dokonując zniszczenia dawnych budynków, jedno-
cześnie wskazują miejsce położenia ich pozostałości. W swoim projekcie Grzyw-
nowicz będzie chciała udowodnić, że krajobrazotwórcza funkcja tych roślin wiąże
się nierozłącznie z ich funkcją kulturotwórczą.

„Na początku nie umiałam czytać krajobrazu. Zielono dookoła – i tyle”
– przyznaje w jednym z wywiadów artystka , którą po terenach dawnych wsi11

oprowadzał zaprzyjaźniony leśnik. To właśnie on jako pierwszy pokazał twór-
czyni, jak po szacie roślinnej terenu – obecności zdziczałych jabłoni, narcyzów,
barwinka, jesionów – rozpoznać miejsca po przesiedlonych gospodarstwach, za-
pomnianych cmentarzach czy zburzonej cerkwi.

Wydaje się, że to właśnie tamte spacery uświadomiły Grzywnowicz kluczo-
wą rolę lokalnego krajobrazu w podtrzymaniu pamięci o dawnych mieszkańcach
bieszczadzkich wsi. Aby jednak móc „wyczytać” z okolicznych roślin historię
przesiedlonych społeczności, artystka musiała najpierw poszerzyć swoje kompe-
tencje: zdobyć wiedzę z dziedziny etnobotaniki, zrozumieć związki pomiędzy kulturą
ludową a środowiskiem, nauczyć się poruszać się po zarośniętym terenie i odtwa-
rzać na podstawie napotkanych tam roślin i obiektów materialną i kulturową bio-
grafię danego krajobrazu.

Podobnie jak każdy człowiek czy przedmiot  krajobrazy także mają własną12

biografię – są miejscami zakorzenionej pamięci, która, jak podkreśla Tim Ingold,
jest z jednej strony reprodukowana, a z drugiej nieustannie transformowana w ra-
mach codziennych, relacyjnych i historycznie zmiennych praktyk społecznych
mieszkańców obszaru, wykonywanych wobec i za pośrednictwem krajobrazu ich
życia . „Zwykle uważa się, że natura zamazuje historię, wykonuje pracę zapomi-13

nania. Tutaj w Bieszczadach pozornie też tak jest – trawa zarasta cmentarze, las
rośnie na dawnych polach. Ale z drugiej strony obecność roślin jest jedynym śla-
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dem obecności ludzi, których kultura przeminęła. W tych roślinach trwa pamięć
o nich” – twierdzi artystka .14

Jeśli jednak przyjąć za Grzywnowicz, że krajobraz dawnego Przybyszowa
rzeczywiście jest nośnikiem pamięci, należy zapytać, do kogo owa pamięć nale-
ży, a więc kto i w jaki sposób ją wytwarza? Kto nadaje bieszczadzkiemu kraj-
obrazowi znaczenia i w ramach czyich praktyk staje się on opisywanym przez
Grzywnowicz miejscem pamięci? Tutaj dochodzimy do kolejnej z możliwych
warstw badanego krajobrazu – warstwy narracyjnej, czyli opowieści będących wy-
razem tego, jak pewne osoby lub grupy odczytują krajobraz i jak o nim mówią.

Christopher Tilley pisał, że rozmaite sposoby, na jakie ludzie postrzegają
i doświadczają otaczający ich krajobraz, są wypadkową indywidualnej biografii
człowieka, lokalnych praktyk społecznych, materialnej historii danego miejsca,
a także powiązanych z nim znaczeń kulturowych. „Miejsca” – tłumaczył Tilley
– „gromadzą historię w postaci warstw znaczeń”, które „zakorzeniają” krajobraz
„w społecznej i indywidualnej pamięci” .15

Aby poszukać odpowiedzi na pytania dotyczące pamięci, jedna z nas udaje
się do Przybyszowa. Chodzi o to, żeby nie tylko zobaczyć miejsce będące źród-
łem projektu Grzywnowicz, ale przede wszystkim, żeby porozmawiać z obecnymi
mieszkańcami tego miejsca i zbadać ich stosunek do lokalnego krajobrazu i pa-
mięć o nim. Piotr, od trzech lat mieszkający w „Chatce w Przybyszowie”, zgadza
się zostać przewodnikiem po nieistniejącej wsi . Podczas oprowadzania wska-16

zuje miejsca, gdzie stały niegdyś domy, zwraca uwagę na poszczególne drzewa,
pokazuje, gdzie teraz rosną zdziczałe sady. Wskazując na miejsca po gospodar-
stwach, często opowiada o drzewach owocowych, bo te w jego narracji są syno-
nimami miejsc, w których kiedyś mieszkali ludzie. Mówi:

 
Tu były gospodarstwa, tu zaraz będą, będzie parę drzewek owocowych. Tu są dobre śliwki, tam.

I tutaj też pewnie przed PGR-em stały jakieś domy, bo tam są drzewa owocowe stare. Tu jest cze-
resienka też. Tam masz drzewa owocowe. Tu się zaczyna cmentarz [...] Tam jest cmentarz, tylko też
z wysokimi trawami aktualnie. No, tu stały domy. To znaczy według mapy też stały. No i tutaj masz
owocowe. Śliwki, tu masz dobre śliwki. Tylko w tym roku kiepsko było ze śliwkami, te przymrozki
wiosenne. W ogóle dużo owoców nie będzie w tym roku [1] .17

 
Po pewnym czasie zalecenie Piotra: „Patrz na czereśnie!”  staje się wskazów-18

ką dla badaczki w odnajdowaniu tego, co nie jest zaznaczone na mapie. Tomasz
Rakowski, pisząc o doświadczeniu etnograficznym, określa je jako praktyczną
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Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegenerowa-19

nego, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2009, s. 34.
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umiejętność – zdolność do takiego nakierowania uwagi, dzięki któremu dostrze-
ga się i słyszy rzeczy istotne, które trzeba wyróżnić spośród innych, mniej waż-
nych . Zarówno wypowiedzi Grzywnowicz, jak i opowieści Piotra prowokują19

badaczkę do skupienia uwagi na roślinach i tym, jakie one mogą nieść znaczenie
w danym otoczeniu. Czereśnie, które o tej porze roku, pod koniec lipca zaczy-
nają zrzucać już pożółkłe liście, następnego dnia pomagają rozpoznać miejsca
w lesie, w których, choć nie wynika to z mapy, znajdują się cegły i inne pozo-
stałości po wsiach. Dla etnografki metoda proponowana przez artystkę okazuje
się skuteczna – rośliny gospodarcze i ozdobne stają się znakiem tego, co niewi-
doczne na pierwszy rzut oka.

Jednak nie wszyscy rozmówcy akcentują tę funkcję roślin, która polega na
pokazywaniu tego, co ukryte. Nawet Piotr, mimo że wskazuje na drzewa jako
na znaki, twierdzi, że pozostałości domów należy szukać na wiosnę lub na jesie-
ni, kiedy nie są aż tak pozarastane:

 
Ale tam, wzdłuż właśnie, jak strumień idzie po tej drugiej stronie, tam jest najwięcej, tam jest

fajna studnia jeszcze, ale w tych trawach to nie zobaczysz, a na jesień, na wiosnę zobaczysz cegły
leżące, kamienie, widać, że jest dół, widać, że była piwniczka kiedyś tam, tylko zawalona [1].

 
Rozmówcy, kiedy mówią o roślinach, często skupiają się na ich odwrotnym

działaniu niż to podkreślane przez Grzywnowicz. Wskazują, że przyroda zawłasz-
cza ten teren, odbierając go ludziom, którzy mogą tylko biernie przyglądać się, jak
wszystko zarasta, bo walka z roślinami wymaga nakładów czasu i pieniędzy:

 
R2 Niewykoszone, to takie zarośnięte i tyle.
R1 To wszystko takie zaniedbane. Trzeba by się tym trochę zająć, ale kto?
AG Nie ma komu...
R1 No właśnie, nie ma komu... [2].
 
Zarastanie obszarów zamieszkanych wcześniej przez ludzi staje się synoni-

mem ich zaniedbania i zniszczenia. To, co niewykoszone i zarośnięte, jest jedno-
cześnie jakby odebrane ludziom, stracone. Taki świat – wyjęty z porządku ludzkiego
działania – staje się, jak wskazuje Tomasz Rakowski, „światem potencjalnie nie-
kontrolowanym” i jako taki – „sam z siebie” zaczyna nieodwracalnie chylić się
ku upadkowi, zaczyna „zarastać” . Tym samym nie przynależy już do sfery tego,20

co oswojone i uporządkowane, a staje się nieludzkie i popada w ruinę.
 
R1 Śliwki i jabłka, więcej nic.
R2 Więcej nic, tak o, się chodziło. [...]
R1 Teraz już nie ma nic, wyspychali to wszystko, las to już wszystko ogarnął.
R1 Zrujnowane ziemie... [2].
 
A zatem, podczas gdy dla niektórych rośliny stanowią sprzymierzeńców w od-

twarzaniu biografii krajobrazu, dla wielu mieszkańców są one siłą, której eks-
pansję należy zwalczać. Czynności związane z odbieraniem terenów przyrodzie
– takie jak karczowanie lasu, przycinanie łąk czy pielenie chwastów – są sposo-
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bem udomowienia krajobrazu, a więc przejęcia nad nim kontroli i dbania o niego
jako o własny teren. Tym bardziej że teren pozostawiony sam sobie nie jest bierny
– wręcz przeciwnie – dynamicznie przekształca to, co pozostawione przez czło-
wieka. Zdziczałe rośliny przestają przypominać zadbane i uprawiane przez ludzi
– czereśnie rosnące na miejscu Przybyszowa, przez nikogo nieprzycinane, wy-
rosły na znacznie większe niż te, które daje się zaobserwować w przydomowych
sadach. Pozostawione przez gospodarzy piwniczki przeistaczają się w zakamuf-
lowane dziury w ziemi, w które można wpaść, tak jak opuszczone studnie stają
się pułapkami. Dla mieszkańców Karlikowa ich najbliższe środowisko okazu-
je się przestrzenią walk z przyrodą o władzę nad krajobrazem – o funkcję tyleż
krajobrazo-, co kulturotwórczą.

Z tej perspektywy okazuje się, że miejsca pozostawione same sobie nie sta-
ją magazynami pamięci – nie przechowują biernie tego, co się w nich znajduje.
Wręcz przeciwnie: elementy składające się na żywy i dynamiczny krajobraz, takie
jak wyodrębnione przez Grzywnowicz rośliny, aktywnie modyfikują zarówno za-
wartość, jak i układ zakorzenionej w nich i wbudowanej w nie pamięci. Tereny
zarastające, poza kontrolą ludzi, nie stają się wcale tym, co nazwalibyśmy miejsca-
mi pamięci (a więc przestrzeniami o jasnym przekazie), lecz raczej „miejscami-
-widmami”, które zdaniem Aleidy Assmann pojawiają się wszędzie „tam, gdzie
zostały zablokowane wszelkie możliwości przekazu” pamięci, tworząc „arenę
swobodnych gier wyobraźni lub powrotu wypartych znaczeń” .21

Zarośnięty krajobraz przesiedlonych wsi, pełen zgubionych w biegu przed-
miotów, pozostałości po opuszczonych domach i porzuconych gospodarstwach,
opisywany jest przez rozmówców jako przestrzeń niebezpieczna i do pewnego
stopnia nieznana, nieoswojona. Pytani o to, co zostało w miejscu spalonych wsi,
rozmówcy zazwyczaj przestrzegają przed niebezpieczeństwem, które może tam
spotkać kogoś nieostrożnego:

 
R2 Czereśnie jakie były, takie sady były naprawdę... Tam też są takie piwnice niektóre niebez-

pieczne. [...] Ale sama nie chodź, bo wpadniesz. [...]
AG Wszyscy tak mówią, wszyscy straszą studniami i niedźwiedziami – na przemian.
R2 Trochę jest niebezpiecznie, kto cię później znajdzie [...] [2].
 

Te same przestrogi słyszała zresztą wcześniej Grzywnowicz .22

Praktyki mieszkańców wobec miejsc-widm po przesiedlonych wsiach spra-
wiają, że krajobraz dawnego Przybyszowa zyskuje warstwę wyobrażeniową i staje
się gruntem dla na wpół wyimaginowanych opowieści – na przykład o podziem-
nym tunelu, który jakoby ciągnie się od spalonej cerkwi w Płonnej aż na Ka-
mienną. Niektórzy opowiadali tę „znaną wszystkim” historię z przekonaniem, inni
powątpiewali w jej sens, a jeden z rozmówców skwitował tę narrację, porównując
ją do znanej sprawy złotego pociągu – niepoważnie traktowanej legendy: „Ale
czy faktycznie jest, to jak z tym pociągiem złotym, czy to faktycznie jest, czy nie...
Oto jest pytanie” [3]. Wszyscy jednak zgadzali się, że ani badaczka, ani artystka
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nie powinny zapuszczać się w okoliczne lasy same: „Tam jak do takiej studni
wpadniesz, to Ci mówię, że jak krecik wpadniesz: «juhuu!»” [2].

Równocześnie ta wyobrażeniowa warstwa opowieści o miejscach po spalo-
nych wsiach nie przeszkadza temu, żeby stawały się one sceną codziennych praktyk,
które wciąż w pewnym sensie podtrzymują wśród ludzi pamięć o przesiedlonych
gospodarstwach, choć nie w formie uświadomionej refleksji nad losem uchodź-
ców, o której marzyła Grzywnowicz. Mieszkańcy Karlikowa najczęściej udają się
w miejsce byłego Przybyszowa w bardzo prozaicznych celach: na grzyby lub na
owoce ze zdziczałych sadów, lub po to, żeby kosić trawę na znajdujących się tam
łąkach. Poza tym dla rozmówców teren Karlikowa miał znacznie bardziej skompli-
kowaną historię, a pamięć zakorzeniona w lokalnym krajobrazie nie odsyła wy-
łącznie do losów przesiedlonych:

 
R2 Ale tam jest trawa taka, kurde, to same pokrzywy...
R3 To najlepiej, jakbyś miała wykrywacz, jak coś znaleźć, no to....
R2 Ale co pójdziesz w sady, jak to wszystko zarąbane jest złomem z PGR-u? Wyrzucali

wszystko tam, nie?
[...]
R2 Bo tu była wioska, ale co z tego, jak tu wszystko już trawą, kurwa, to się już rozsypało to...
R4 Ale jak PGR był, to karczowali wszystko.
R3 No tak bo....
R2 Orali to pole.
R3 Usuwali to wszystko, krowy, paki.
R2 Zrównali z ziemią [2].
 
Jak wskazuje Tilley, „krajobrazów doświadcza się w praktyce, podczas wy-

konywania rozmaitych czynności życiowych” . Dla obecnych mieszkańców Kar-23

likowa Przybyszów jest miejscem takich działań, które zdają się nie mieć nic
wspólnego z praktykami pamięci – zbierają tam owoce czy grzyby, koszą trawę.
Jednak dzięki temu mogą oni poznać ten teren, a potem wskazać, gdzie znajdo-
wały się domy, gdzie można jeszcze znaleźć zachowane piwniczki nazywane
przez nich „bunkrami”. Dzięki temu, że wyznaczają w nich własne ścieżki, zy-
skują również ucieleśnioną wiedzę – zdolność odczytywania tego, co odciśnięte
w krajobrazie przez kogoś innego.

Najbliższy, lokalny krajobraz w oczach mieszkańców Karlikowa, mimo że
dobrze im znany, jest wciąż nie do końca oswojony – pokrywająca go przyroda
i przecinające go ruiny czynią z niego miejsce niebezpieczne, które nie daje się
łatwo zamknąć w ramach znanej narracji i własnej pamięci.

3. AUTENTYCZNA ŁĄKA

Pisząc o zamieszkałym krajobrazie, Tilley określa go jako „kulturowy kod ży-
cia, anonimowy «tekst» do czytania i interpretacji” i „przestrzeń ludzkiej aktyw-
ności” . W ujęciu Tilleya krajobraz „jest zawsze przesycony warstwami znaczeń,24
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jakie nadają mu ludzie. Jest opowieścią i narracją, tymczasowością i pamięcią” .25

W Przybyszowie takie warstwy znaczeń, o jakich pisał Tilley, są niemal nama-
calne. Nagrobki wystające z wysokiej trawy, niewielkie wzniesienie po cerkwi
obrośnięte wysokimi drzewami, wybujałe, zdziczałe drzewka owocowe rosnące
na łące i w postępującym w głąb doliny lesie – wszystkie te materialne ślady po
przesiedlonych wsiach obrosły nie tylko roślinami, ale i opowieściami, narracjami.

Jednak na krajobraz Przybyszowa i sąsiadującego z nim Karlikowa składają
się przecież i inne elementy. Są tam niszczejące, zarośnięte chwastami budynki
po byłym PGR-ze oraz nowsze domy z przystrzyżonym trawnikiem. Miejsca te
jednak nie mieszczą się w projekcie Grzywnowicz, która poszukując pozostałości
po dawnej kulturze obszaru, jednocześnie dyskredytuje jej współczesne przejawy,
uznając je za mniej wartościowe czy po prostu brzydsze. Jak gorzko wspomina:
„podczas wypraw widziałam jeden taki stary, przedwojenny dom. Właściciel dzi-
wił się, czemu patrzę z zachwytem na jego chałupę, kiedy on obok ma nowy dom.
To, co zostało po dziadkach, nie jest powodem do dumy, jest wsiowe. Krajobraz
polskiej wsi się zmienia. Przy domach obitych sidingiem rosną rośliny z marketu
– zagraniczne gatunki, iglaki sadzone na folii” . Grzywnowicz, wybierając jedną26

spośród wielu możliwości odczytywania krajobrazu, a pomijając pozostałe, pod-
trzymuje tym samym logikę opartą na modelu współzawodnictwa, zgodnie z któ-
rą, jak pisze Michael Rothberg, „pamięci wykluczają się nawzajem z przestrzeni
publicznej”  – zbyt wielki nacisk kładziony na jedną sferę pamięci eliminuje in-27

ne. Mówiąc o przesiedleniach, Grzywnowicz pomija jednocześnie inne warstwy
pamięci obecne w tamtych miejscach.

Fetyszyzacja kultury ludowej oraz milczące założenie artystki o niższości kul-
tury współczesnej jako mniej „autentycznej” niż kultura dawna ma oczywiście
długą tradycję zarówno w historii sztuki, jak i w etnografii – podobnie zresztą jak
praktyka prezentowania subiektywnej opinii artysty jako eksperckiej, obiektyw-
nej i wolnej od błędów wynikających z zaangażowania w daną społeczność .28

Paradoks, rzecz jasna, polega na tym, że sama twórczyni nigdy nie jest niezależna
od struktury społecznej i organizujących ją instytucji – takich, jak chociażby rynek
sztuki czy pole artystycznej produkcji .29

Wreszcie, jak wyjaśnia Luc Boltanski w eseju Od rzeczy do dzieła, w ramach
współczesnego obiegu sztuki prace artystów zyskują kulturową i ekonomiczną
wartość dzięki procesowi atrybucji znaczeń – poprzez „konstruowanie biogra-
ficznej, a zarazem topograficznej narracji” – zwykły przedmiot zostaje wyrwany
ze stosunków własności i użytkowania i zamieniony w cenny obiekt, postrzegany
jako nośnik tożsamości i sprawczości swojego autora . Wędrując po lesie w po-30
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szukiwaniu zdziczałych sadów i wykopując własnoręcznie z pola fragment biesz-
czadzkiej łąki, Grzywnowicz stworzyła właśnie taką „biograficzną i topograficzną
narrację”, która umożliwiła jej zamienienie dwudziestu metrów kwadratowych
chwastów w Chwasty – autorskie dzieło sztuki. Nic dziwnego, że artystce zależa-
ło, „żeby łąka była autentyczna”, mimo że okoliczni mieszkańcy sugerowali jej,
żeby zamiast przewozić rośliny do stolicy, zaprosiła warszawiaków w Bieszcza-
dy .31  Aby ziemia i rośliny mogły stać się dziełem sztuki, muszą najpierw zostać
wyabstrahowane ze swojego otoczenia i utowarowione. W gospodarce kapitali-
stycznej alienacja, jak podkreśla Anna Lowenhaupt Tsing, dotyka nie tylko ludzi,
ale i krajobrazów .32

W tym miejscu zaczyna zarysowywać się odpowiedź na postawione przez nas
na początku tego tekstu pytanie. Jeśli przyjmiemy za Tsing, że alienacja krajobrazu
rzeczywiście prowadzi do zniszczenia tworzących go społeczno-ekologicznych
„assemblaży splątanych praktyk i sposobów życia” , to po przeniesieniu do War-33

szawy Chwasty przestały być tajemniczą, bieszczadzką łąką, skrywającą ruiny
dawnych gospodarstw i mającą własną czasowość oraz warstwy kulturowych zna-
czeń. Równocześnie, posadzona pośrodku wciąż przycinanego skweru i otoczona
betonowymi chodnikami, które ograniczałyby jej rozrost, instalacja Grzywnowicz
nie miała szansy zmienić się w łąkę miejską. Jako kępa dzikich, polskich roślin nie
przystawała do otaczającego ją, zgentryfikowanego krajobrazu Powiśla, a równo-
cześnie nie wybijała się z niego na tyle, żeby zwrócić uwagę mieszkańców i stać
się obiektem ich rozmaitych praktyk czy nośnikiem nowych, społecznych znaczeń
(jak stało się na przykład ze słynną palmą Joanny Rajkowskiej). Wyizolowana
z właściwego jej środowiska łąka traci funkcję nie tylko krajobrazo-, ale i kultu-
rotwórczą. W Warszawie Chwasty stały się po prostu zwyczajnymi chwastami.

Tym samym, realizując swój projekt – odwołując się do pamięci przesiedleń
i mówiąc o ludziach wyrywanych „z korzeniami ze swej ziemi”  – artystka sama34

dokonuje w pewnym sensie wykorzenienia pamięci, ponieważ oddziela ją od
krajobrazu, przez który i w którym ta jest kształtowana. Wywożąc fragment przy-
byszowskiej łąki do Warszawy, Grzywnowicz odcina ją jednocześnie od lokal-
nej kultury: całego zespołu znaczeń i praktyk, w relacji z którymi zyskiwała ona
funkcję krajobrazotwórczą, a co za tym idzie, stawała się nośnikiem umiejscowio-
nej, zakorzenionej pamięci.

Zmienione w towar, wyrwane z kulturowego, materialnego i ekologicznego
kontekstu Bieszczad, pozbawione wszelkiej wartości użytkowej Chwasty zo-
stały skoszone, ponieważ w takiej formie nie były częścią żadnego z lokalnych,
społeczno-ekologicznych assemblaży, które wytwarzają warstwy znaczeniowe
– estetyczną, historyczną, materialną i wyobrażeniową – stołecznego krajobrazu.
Po kulturo- i krajobrazotwórczych funkcjach roślin pozostają jedynie wspomnie-
nia oraz wiedza zgromadzone na stronie internetowej projektu, gdzie można do-
wiedzieć się na przykład, że zarówno perz właściwy, jak i pokrzywa zwyczajna
w warunkach naturalnych osiągają do półtora metra wysokości . Chciałoby się35

http://chwasty.com/rosliny/
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powiedzieć, parafrazując samą Grzywnowicz: „chwasty stały się gatunkami giną-
cymi, trzeba dbać, aby przetrwały”  w swoich lokalnym środowiskach, gdzie wraz36

z ludźmi współtworzą nie tylko krajobraz ich wspólnego życia, ale i kształtującą
go i wytwarzaną w ramach niego kulturę.
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WYWIADY ETNOGRAFICZNE

Nagranie [1] – 26.07.17. Rozmowa podczas spaceru po terenie dawnego Przybyszowa; Piotr, gospo-
darz „Chatki w Przybyszowie”, Anna Gańko, dwóch znajomych Piotra nocujących tego dnia
w chatce (mężczyźni około 40 i około 19 lat, ojciec i syn). 

Nagranie [2] – 26.07.17. Rozmowa w godzinach przedpołudniowych pod sklepem z grupą młodych
mężczyzn i matką jednego z nich; Anna Gańko.

Nagranie [3] – 25.07.17. Rozmowa w sklepie w godzinach wieczornych z grupą mężczyzn w różnym
wieku i panią sprzedawczynią; Anna Gańko.

WEEDS AND RUINS. ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN LANDSCAPE

AND MEMORY IN KAROLINA GRZYWNOWICZ’S CHWASTY [WEEDS] PROJECT

Summary

The article describes Karolina Grzywnowicz’s Chwasty (Weeds) project. In order

to provoke the recipients to reflect on the life of the resettled people, the artist cut out

a piece of the Bieszczady meadow and transferred it to Warsaw, where the installation was

accidentally mowed. Attempting to answer the question why Weeds were destroyed, we

examine how accurate the artist’s recognition is that the Bieszczady landscape is a carrier

of memory of the resettled people, and then we prove that the part of the meadow, which in

the Bieszczady co-created the keenly practiced landscape, is alienated and transformed into

a commodity, and thus it loses its culture-forming functions. The project and the concept

of landscape closely related to it are analysed from two complementary perspectives: field

experience and anthropology of art.

Trans. Izabela Ślusarek
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Il. 1. Przedmioty zgromadzone przez Piotra mieszkającego na terenie dawnego Przybyszowa są
świadectwem bogatej biografii tego miejsca. Na zdjęciu widoczne znalezione na obszarze dawnej
wsi m.in. metalowe obręcze z beczek, podkowa, drzwiczki od pieca, metalowe części narzędzi

gospodarskich, łuska od pocisku, fragment niemieckiego hełmu z II wojny światowej. Fot. A.G.
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Il. 2. Zarośnięty trawą cmentarz w Przybyszowie. Na zdjęciu widoczne nagrobki
i w tle drzewka owocowe. Fot. A.G.

Il. 3. Wdeptana w ziemię cegła znaleziona na szlaku turystycznym w okolicy byłej wsi Fajtyska.
Wokół w lesie rosną wysokie czereśnie. Fot. A.G.
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Il. 4. Zarastające trawą i krzakami budynki byłego PGR w Karlikowie. Fot. A.G.
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Il. 5. Mapa Przybyszowa z odręcznie naniesionymi notatkami – nazwiskami rodzin zamieszkujących
poszczególne budynki – sporządzona przez mieszkańca Przybyszowa, który po latach wrócił
w rodzinne strony i zamieszkał w Karlikowie. Mapa w posiadaniu Piotra Dereniowskiego.
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Il. 6. U góry: fragment mapy wydawnictwa Grupa Cartomedia z zaznaczonymi „nieistniejącymi
wsiami” w postaci „zabudowy zniszczonej”.

Poniżej: mapa przedstawiająca stan z 1939 roku z naniesionymi współczesnymi ważniejszymi
drogami. Reedycja mapy WIG, 2003.

Na mapach widoczne Przybyszów i sąsiadujące z nim Karlików i Rzepedź.
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KAKAOWCE NAD WISŁĄ?
PRZYCZYNEK DO ANALIZY PERCEPCJI ROŚLIN EGZOTYCZNYCH

W POLSCE

Egzotyzm przychodzi z zewnątrz, ale warunkiem korzystania
z niego jest wyobraźnia i fantazja: świadomość niewystarczania
samemu sobie, potrzeba obcej pomocy, przekroczenia granic
egoizmu, konieczność transcendencji.

Andrzej Banach1

Celem artykułu jest charakterystyka percepcji roślin egzotycznych w Polsce
– procesu ich kulturowo-społecznego oswojenia i udomowienia. Jako exemplum
do analizy wybrano kakaowiec. We wstępie scharakteryzowano mechanizmy kon-
struowania pojęcia egzotyki. Następnie omówiono przemiany kulturowego zna-
czenia kakaowca – od czasów przedkolonialnych do współczesności. W dalszej
części przybliżono, czerpiąc inspiracje z perspektywy ekokrytycznej , sposób po-2

strzegania uprawy kakaowca w Polsce – śmiałych eksperymentów dokonywanych
głównie przez pasjonatów ogrodnictwa.

MODA NA EGZOTYKĘ

Wyraz egzotyka pochodzi z greki i oznacza: obcy, odrębny, cudzoziemski.
W języku potocznym egzotyczny używany bywa synonimicznie wobec: orygi-
nalny, dziwny , a miejscami nawet dziwaczny i monstrualny (bizarre) . Pojęcie3 4
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egzotyki – akcentujące dystans kulturowy między podmiotem poznającym a przed-
miotem kognicji – zyskało na popularności w XIX w. , a zatem w epoce przyspie-5

szonej kolonizacji, znikania „białych plam” z mapy świata. Egzotyzacja oznacza
zabieg akcentowania różnic i kontrastów . Określenie czegoś mianem „egzotycz-6

ny” wiąże się z przyjęciem określonej pozycji oraz – uświadomioną lub nie – wizją
europocentrycznego, okcydentalnego oglądu globu.

Wrażenia towarzyszące percepcji roślin egzotycznych obejmują zachwyt, po-
dziw, a czasem i lęk. Przewiezione z dalekich lądów, wypreparowane z lokalnego
kontekstu, zyskują zupełnie nowe, nadawane kulturowo znaczenia. Często stają się
– jak pisał Krzysztof Pomian – semioforami , czyli obiektami tracącymi użyteczny7

charakter (np. rośliny, które przestają rodzić owoce). Przeistaczają się w „zamorskie
osobliwości”. Są kolekcjonowane, trafiają do ogrodów botanicznych i arboretów .8

Warto przy tym – w kontekście analizowanego w niniejszym artykule zagad-
nienia – podkreślić specyficzną socjogenezę ogrodów botanicznych. Większość
badaczy przyjmuje, że instytucja ta wywodzi się z ogrodów kolekcjonerskich oraz
ogrodów medycznych (miejsca szkolenia farmaceutów i medyków działające
głównie przy uniwersytetach i klasztorach – tzw. hortus medicus, herbularius) .9

Jej powstanie wiązać należy z ewolucją dyskursu botaników, jego scjentyzacją
oraz – patrząc szerzej – ze zmianą oglądu świata w epoce wczesnej nowożytności,
wielkimi odkryciami geograficznymi, procesem kolonizacji regionów pozaeuro-
pejskich, dążeniem do okiełznania Natury (jak słusznie podsumowała literaturo-
znawczyni Mary Louise Pratt, analizując pisarstwo podróżnicze: „«Natura» to nade
wszystko regiony i ekosystemy, które nie zostały zdominowane przez «Europej-
czyków»” ).10

W czasach „płynnej nowoczesności” każdy – dysponujący wyobraźnią i kapi-
tałem – jest w stanie założyć i utrzymać własnym sumptem miniogród botaniczny
z roślinami egzotycznymi w domu czy na działce. Miejsca te – jak sugerują socjo-
lodzy Phil Macnaghten i John Urry – „przeznaczone są do wizualnej konsumpcji
i do zapewnienia w ten sposób cywilizowanych obrazów okiełznanej przyrody” .11

Badacze wiążą popularyzację ogrodów w epoce nowoczesnej z hegemonią wi-
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dzenia w społeczeństwach europejskich oraz dążeniem do przeobrażania przyrody
w sui generis spektakl.

O ile dbanie o tropikalne sadzonki w zaciszu domowym trudno określić mianem
spektaklu, o tyle zgodzić się należy z ogólną konstatacją Macnaghtena i Urry’ego.
Z całą pewnością ludzie mają dziś większą szansę folgować swoim zachciankom,
odkrywać hobby. Społeczeństwo konsumpcyjne – jak pisał Zygmunt Bauman
– gloryfikuje indywidualizm, samostanowienie, autokreację . Składa się z jednostek12

„wyobcowanych i poszukujących enklaw autentyczności w świecie podporządko-
wanym regułom modernizacji” , osób, dla których dążenie do przyjemności staje13

się nie tylko wyborem, ale także i koniecznością.
Czy w ten właśnie sposób wypada tłumaczyć wzrost zainteresowania roślina-

mi tropikalnymi w Polsce? Czy detradycjonalizacja i pogoń za egzotyką – dostrze-
galne zarówno w folderach biur podróży, jak i w gazetkach z centrów ogrodniczych
– wpływają na zmianę percepcji tropikalnej flory? Motywacje kierujące jej mi-
łośnikami są oczywiście złożone i niełatwe do jednoznacznej oceny – jak prze-
cież oddzielić ciekawość poznawczą oddanego pasji działkowca od snobizmu
właściciela ogrodu, pragnącego w sposób spektakularny zaimponować sąsiadom
ekstrawaganckimi roślinami posadzonymi wokół domowego tarasu?

KAKAOWY HIEROGLIF SPOŁECZNY

Dzięki wysiłkom ogrodników, a być może przede wszystkim na skutek ociep-
lenia klimatu, w Polsce zadomowiły się różne rośliny tropikalne. Zalicza się do
nich np. kamelię, paproć drzewiastą, albizję, palmę konopną. Warto zauważyć, że
część z roślin tropikalnych introdukowanych w Polsce została uznana za ga-
tunki inwazyjne i szkodliwe (np. eichornia gruboogonkowa, czyli hiacynt wodny
Eichhornia crassipes, pochodzący z tropikalnych rejonów Ameryki Południo-
wej) .14  Większość egzotycznej flory jest jednak – przynajmniej zdaniem botaników
– niegroźna.

Przykładem rośliny, która nigdy w Polsce na masową skalę nie była upra-
wiana, a którą coraz więcej osób próbuje sadzić w ogrodach (i utrzymywać przy
życiu w zimie), jest kakaowiec. Drzewo to pochodzi z Ameryki Łacińskiej. We-
dług indiańskiej legendy uprawy kakaowca oraz przygotowywania czekoladowego
napoju miał nauczyć ludzi Quetzalcoatl, czyli Pierzasty Wąż, jedno z najważniej-
szych bóstw plemion Mezoameryki. Kakaowiec – roślina, która mogła w tym
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samym czasie rodzić kwiaty i owoce, wyrastające wprost z pnia (tzw. kaulifloria)
– stanowił także atrybut Ek’ Chuaha, czczonego na Jukatanie patrona kupców .15

Zorganizowaną uprawę kakaowca zainicjowali Olmekowie i Toltekowie. Zwy-
czaj ten upowszechnili Majowie. W Księdze Wspólnoty (Popol Vuh), spisanej po-
między 1554 a 1558 r. poetyckiej opowieści o dziejach i mitologii ludu Kicze,
kakao pojawia się jako płacidło, substytut waluty. Ziarna kakaowca wkładano do
grobów elity majańskiej. Płacono nimi trybut. Czekoladę zaś spożywano w trakcie
uczt stanowiących formę potlaczu – ostentacyjnej konsumpcji na pokaz, honoru-
jącej status gospodarza. Z kolei Aztekowie używali kakao jako elementu diety wo-
jowników, mającego gwarantować ich męstwo. „Owocem kakao” nazywano także
ludzkie serce wydzierane ofiarom ceremonii religijnych – wynikało to zapewne
z podobieństwa kształtu organu do owocu kakaowca, a także z wiary w mistyczny
związek między krwią a czekoladą .16

Europejczycy początkowo podchodzili do kakao nieufnie . Konkwistadorom17

ziarna kakaowca kojarzyły się z pogańskimi zabobonami i lubieżnością (czekolada
miała stanowić niezwykle silny afrodyzjak) . W hiszpańskich kronikach z końca18

XVI w. można znaleźć fragmenty świadczące o stopniowym „oswajaniu” kakao
i czekolady przez Europejczyków, „przekraczaniu – jak stwierdzili antropolodzy
Sophie i Michael Coe – etnocentrycznej bariery smaku” . Do „Starego Świata”19

kakao trafiło wraz z ochrzczonymi Indianami. Przywożono ich na dwory euro-
pejskie jako dowód sukcesu chrystianizacji, zwycięstwa kultury nad naturą oraz
potwierdzenie słuszności i efektywności kolonizacji europejskiej .20

Europejczycy nie od razu przekonali się do czekolady. Początkowo zwraca-
no uwagę przede wszystkim na jej właściwości lecznicze. W 1611 r. na Pół-
wyspie Iberyjskim powstała pierwsza w świecie wytwórnia czekolady. Hiszpanie
strzegli tajemnicy przyrządzania „pokarmu bogów”. Zdradzenie sekretu karane
było śmiercią .21

Jednocześnie trwał kościelny spór dotyczący legalności spożywania czeko-
lady w czasie postu. Zasadność konsumpcji kakao stała się zarzewiem dyskusji
teologów, lekarzy i filozofów. Jak stwierdził socjolog Paul Martin, „Losy czeko-
lady stanowią znakomitą ilustrację instynktownej niechęci, z jaką władze religij-
ne i świeckie patrzą na zmysłowe przyjemności. Pożywna czekolada traktowana



Kakaowce nad Wisłą? Przyczynek do analizy percepcji roślin egzotycznych w Polsce 125

Paul Martin, Seks, narkotyki i czekolada, przeł. Anna Dzierzgowska, Warszawa: Warszawskie22

Wydawnictwo Literackie Muza 2010, s. 107.
Zbigniew Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1992, s. 62.23

Maquelonne Toussant-Samat, Historia naturalna i moralna jedzenia, przeł. Anna Bożenna24

Matusiak, Maria Ochab, Warszawa: W.A.B. 2002, s. 521.
Wówczas centrum produkcji czekolady przenosiło się stopniowo z Hiszpanii i Francji do25

Holandii i Szwajcarii (Heike C. Alberts, Julie L. Cidell, Chocolate Consumption, Manufacturing and
Quality in Western Europe and the United States, „Geography” 2006, t. 91, nr 3, s. 220–222).

Leszek Mazan, Kraków na słodko, Kraków: Oficyna Wydawniczo-Handlowa Anabasis 2010.26

Olgierd Budrewicz, Opowieść pachnąca czekoladą, Kraków: Agencja Reklamowa Padjas 2004.27

Tobias Pehle, Czekolada: składniki, podawanie, przepisy, przeł. Adam Banaszkiewicz, Ożarów28

Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk 2009, s. 19, 31–32, 66–67.

była jako coś zdrowego i przyzwoitego – co innego jednak wyborny napój czeko-
ladowy, ten mógł być źródłem grzechu” .22

Na staropolskie stoły kakao importowano z Europy Zachodniej. Przywożono
je przez port w Gdańsku . Miłośnikami czekolady byli ponoć Jan III Sobieski,23

Wettyni oraz Stanisław August Poniatowski. Konsumpcja czekolady rozwijała się
stopniowo. Dostęp do niej był ograniczony do elity polityczno-finansowej . Sy-24

tuację tę zmieniła rewolucja przemysłowa oraz narodziny fabryk czekolady . Na25

terenach polskich pierwsze zakłady tego typu powstały w XIX w. W 1829 r.
w Warszawie otwarto Fabrykę Czekolady Franciszek Fuchs i Synowie. W 1847 r.
założono Fabrykę Cukrów Deserowych, Karmelków i Czekolady w Krakowie.
W drugiej połowie XIX w. narodziły się dwa „czekoladowe imperia”: krakowskie
Adama Piaseckiego  oraz warszawskie Karola i Emila Wedlów . Rozpoczął się26 27

proces tzw. brandingu – kształtowania marki i oddziaływania na gusta konsumenc-
kie Polaków. Czekolada stała się pożywieniem mas, a jej tabliczka – symbolem
egalitaryzacji społeczeństwa.

W XX w. czekolada zaczęła pełnić coraz to nowe, pozaspożywcze funkcje.
Dokładnie opisano właściwości lecznicze kakao. Wielu postrzega je jako skutecz-
ny antydepresant. W każdym większym mieście bez trudu znaleźć można salony
odnowy biologicznej oferujące kąpiele i masaże czekoladowe. Proszek z nasion
kakaowca dodawany jest do niektórych suplementów diety polecanych przy dys-
funkcjach erekcji. Wyroby czekoladowe stały się także dziełami sztuki. W kilku
miastach Europy i USA funkcjonują muzea czekolady .28

Podkreślić należy, że zupełnie inne zjawiska wiązały się z początkowymi
stadiami gospodarki kakaowej. Wizja przeniesienia upraw bliżej konsumentów,
a zatem do strefy o chłodniejszym klimacie, była niemożliwa do zrealizowania.
W Polsce przez chwilę rozważali to nawet Wedlowie. Aby mieszkańcy krajów
rozwiniętych mogli masowo spożywać czekoladę, tony ziaren kakaowca musia-
ły zatem zostać zebrane w świecie stanowiącym ówczesną własność kolonialną.
Na skutek arbitralnych decyzji politycznych w kilku regionach globu stworzono
skomplikowany system upraw plantacyjnych opartych na sile niewolniczej pod-
bitych przez mocarstwa europejskie ludów. Zmieniono przy tym szatę roślinną
olbrzymich połaci kolonizowanych regionów, dokonując gwałtownej i nieodwra-
calnej synantropizacji.

Obecnie główni producenci kakao to kraje postkolonialne: afrykańskie (Wy-
brzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria, Kamerun), latynoamerykańskie (Brazylia,
Ekwador, Dominikana, Kolumbia, Meksyk) oraz azjatyckie i Oceanii (Indonezja,
Papua-Nowa Gwinea, Malezja). Uprawa kakaowca na część tych państw sprowa-
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Błażej Popławski, Katarzyna Szeniawska, Gorzka czekolada. Społeczne aspekty uprawy kakao29

w Wybrzeżu Kości Słoniowej w kontekście zasad międzynarodowego handlu i konsumpcji, Warsza-
wa: Polska Akcja Humanitarna 2013.

Franz-Theo Gottwald, Potrawy, napoje i ich resakralizacja przez spożywanie, w: Jedzenie.30

Rytuały i magia, red. Franz-Theo Gottwald, Lothar Kolmer, przeł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska,
Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza 2009, s. 8.

Cytaty zawarte w tej części artykułu pochodzą z dyskusji toczonych na kilku forach ogrodniczych:31

http://forum-ogrodnicze.oleander.pl/kakaowiec-mocambo-theobroma-bicolor-uprawa-zdje-
cia-opis-t2328.html; http://forum-ogrodnicze.oleander.pl/kakaowiec-gorski-theobroma-gileri-uprawa-
zdjecia-i-opis-t2340.html; http://forum-ogrodnicze.oleander.pl/kakaowiec-waskolistny-theobroma-
angustifolia-angustifolium-uprawa-zdjecia-opis-t2640.html; https://forumogrodnicze.info/viewtopic.
php?f=19&t=60078 [dostęp: 10.12.2017]. Łącznie przeanalizowano ok. 500 postów poświęconych
uprawie kakaowca w Polsce.

Michel Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych,32

przeł. Marta Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
Nurt ten bada związki między literaturą a fizycznym otoczeniem człowieka (Greg Garrard,33

Ecocriticism, London–New York: Routledge 2004, s. 3).
Radzieccy hodowcy, sadownicy, członkowie Akademii Nauk ZSRR stworzyli pseudonaukową34

koncepcję, która podważała zasady zachodniej genetyki. Przypisywali nieograniczone możliwości
przekształcania organizmów metodą zmian środowiskowych. Skutki implementacji miczurinizmu
i łysenkizmu okazały się katastrofalne (Piotr Köhler, Łysenkizm w botanice polskiej, „Kwartalnik
Historii Nauki i Techniki” 2008, R. 53, nr 2, s. 83–161).

dziła tzw. klątwę surowcową – ich gospodarki są niezdywersyfikowane i uzależnio-
ne od eksportu ziaren . Potwierdza to gorzką konstatację Franza-Theo Gottwalda,29

wykładowcy etyki agrarnej: „Nawyki żywieniowe mieszkańców krajów Półno-
cy prowadzą do radykalnej rabunkowej redukcji surowców i środków żywności
w krajach półkuli południowej” .30

UŁAŃSKA FANTAZJA OGRODNIKÓW

Wątek uprawy roślin postrzeganych jako egzotyczne – czyli: pochodzące
z obcego, tropikalnego ekosystemu – regularnie pojawia się na polskich forach
ogrodniczych . Nadwiślańscy hortolodzy dyskutują na nich z pasją, dzielą się wra-31

żeniami, sukcesami, wymieniając się przy tym praktycznymi spostrzeżeniami
i radami. Tworzą nieustrukturyzowaną wspólnotę o charakterze przejściowym,
skupioną wokół określonych wartości praktykowanych w życiu codziennych – gru-
pę, w której identyfikację określić można za francuskim socjologiem Michelem
Maffesolim mianem nowoplemienności . Ich wypowiedzi w ukonkretniony spo-32

sób inscenizują relacje między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym, dając
możliwość dokonania analizy ekokrytycznej .33

Dyskurs na forach ogrodniczych wydaje się opierać się na fuzji dwóch nar-
racji: pełnej zaangażowania i emocji oraz racjonalno-pragmatycznej. W polemi-
kach na grupach dyskusyjnych ujawnia się determinacja przywodząca chwilami
na myśl tzw. twórczy darwinizm radziecki – miczurinizm i łysenkizm z ubiegłego
stulecia, pasje poznawcze Iwana Miczurina i Trofima Łysenki . Wśród roślin34

introdukowanych w Polsce – wydawałoby się: wbrew rozsądkowi i prawom przy-
rody – znajduje się też kakaowiec. Miłośnicy ogrodnictwa zdołali już, metodą

http://forum-ogrodnicze.oleander.pl/kakaowiec-mocambo-theobroma-bicolor-uprawa-zdjecia-opis-t2328.html
http://forum-ogrodnicze.oleander.pl/kakaowiec-mocambo-theobroma-bicolor-uprawa-zdjecia-opis-t2328.html
http://forum-ogrodnicze.oleander.pl/kakaowiec-gorski-theobroma-gileri-uprawa-zdjecia-i-opis-t2340.html
http://forum-ogrodnicze.oleander.pl/kakaowiec-gorski-theobroma-gileri-uprawa-zdjecia-i-opis-t2340.html
http://forum-ogrodnicze.oleander.pl/kakaowiec-waskolistny-theobroma-angustifolia-angustifolium-uprawa-zdjecia-opis-t2640.html
http://forum-ogrodnicze.oleander.pl/kakaowiec-waskolistny-theobroma-angustifolia-angustifolium-uprawa-zdjecia-opis-t2640.html
https://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?f=19&t=60078
https://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?f=19&t=60078
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Anna Karwińska, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Warszawa:35

Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 84.
Dean MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. Ewa Klekot i Anna Wie-36

czorkiewicz, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza 2005, s. 125, 127.

eksperymentowania z doborem ziemi, nawozu, wilgotności, temperatury, światła,
obracania systemu korzeniowego oraz zmagań z przędziorkami (gatunek rozto-
czy) i walki z „niezidentyfikowanymi patogenami”, zainicjować uprawę dwóch ga-
tunków: theobroma cacao oraz theobroma grandiflorum. Najwięcej problemów
dostarczył theobroma bicolor – roślina, jak to określają internauci, „grymaśna”
i „krnąbrna”. Mimo to wysiłki na celu „oswojenia” kakaowca nie ustają – oswoje-
nia rozumianego w poniższym artykule zarówno w kategoriach botanicznych, jak
i akceptacji obcości. Jak pisała Anna Karwińska, badaczka gospodarki przestrzennej:

 
Oswajanie [...] można rozumieć jako dążenie do przeobrażenia otaczającego jednostkę świata

w środowisko zarazem bliskie i przyjazne oraz zrozumiałe i znane. Jest to więc proces nadawania lub
przywracania ładu funkcjonalnego, estetycznego, społecznego, kulturowego. [...] Zbiorowość oswaja
przestrzeń w wymiarze społecznym, obiektywizuje ją, tworzy określone wzory zachowań, kryteria
oceny, normy .35

 
Hortolodzy zgodnie twierdzą: uprawa kakaowca w Polsce w celach ekono-

micznych, mimo ocieplenia klimatu, pozbawiona jest jakiegokolwiek sensu. Jeden
z uczestników dyskusji ironicznie stwierdził: „o kosztach lepiej nie będę wspo-
minał, bo żona może przeczytać, a wtedy taki specjalny kamienny wałek do ciasta
mógłby zawitać na mojej głowie”.

Kakaowiec sadzi się wyłącznie, jak to określają internauci, „dla sportu”, „dla
przyjemności”, dla stworzenia „prywatnych, nieoficjalnych kolekcji” w „przestrze-
ni ekspozycyjnej naszego gospodarstwa” – a zatem ze względów prestiżowych,
estetycznych i ludycznych. W procesie tym Natura staje się uprzedmiotawiana
oraz ujarzmiana. Dean MacCannell, antropolog turystyki, zjawisko to scharaktery-
zował w następujący sposób:

 
Nowoczesność przekształca naturę – z okrutnej alternatywy życia społecznego czyni obszar

rozrywki. [...] [Natura] nie jest traktowana jako przeciwstawna człowiekowi siła, z którą trzeba wal-
czyć, zawczasu zjednoczywszy się; stanowi wspólne źródło wzruszeń .36

 
W pracach MacCannela dużo miejsca poświęcono analizie spojrzenia turysty

oraz znaczeniu fotografii w nadawaniu znaczeń obiektom pochodzących z innych
kręgów kulturowych. Analiza forów ogrodniczych potwierdza tę obserwację.
Fotodokumentacja prywatnych kolekcji pojawia się nieomal przy każdym wątku
w dyskusji – ogrodnicy namiętnie wymieniają się zdjęciami, skrupulatnie oce-
niając długość, barwę liści, rodzaj podłoża etc. Dyskurs ten przywodzi na myśl
scjentystyczne tezy pozytywistów. „Im liść będzie większy, tym stanie się bardziej
unikalny” – stwierdza jeden z internautów, wklejając do dyskusji kolejne foto-
grafie rosnącej w doniczce sadzonki oraz zestawiając je ze zdjęciami kakaowca
z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W wypowiedziach internautów nie brak też egzaltacji – ta pojawia się naj-
częściej w postach nowych forumowiczów, dopiero zaczynających swoją ogrodni-
czą przygodę: „Jak myślicie, kiedy można się spodziewać pierwszych kakaowców
na polskiej ziemi? Dla mnie rewelacja mieć takie unikalne drzewko”. Kolejny
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z forumowiczów konsekwentnie określał roślinę mianem „uciekiniera z raju”,
sygnalizując, że owoc kakaowca stanowi dzieło Boże, odzwierciedlające porzą-
dek sakralny, a jego uprawę interpretować należy w kontekście nostalgii za „ra-
jem utraconym” (passusy te przypominają relacje konkwistadorów hiszpańskich).
Wtórowali mu inni uczestnicy dyskusji:

 
To naprawdę budujące, że możemy mieć kawałek tropikalnego raju w domu.
 
Mi kształt owocu bicolora przypomina pnącze, które oplata magiczny owoc przeznaczenia.
 
Tworzy ciekawe to mało powiedziane, tworzy fascynujące w swoim kształcie owoce przypo-

minające trochę jeden z ludzkich organów. Ten, w którym mieści się nasz intelekt.
 
[pojawienie się nowych liści przypomina] otwieranie się kopuły stacji kosmicznej, podczas

lądowania statku na księżycu w „Odyseja kosmiczna 2001” z 1968 r. Stanleya Kubricka. [...] jak
myślicie czy rośliny te mogą być obdarzone pewną formą inteligencji?

 
Nie wiem czy kakaowiec tak bardzo przywiązał się do sprzyjających warunków istniejącego bądź

zmyślonego raju, że postanowił przenieść jego część dosłownie na swoim pniu stanowiąc żywe
świadectwo, jednak jest to zaiste przystosowanie lub pamiątka arcyciekawa, którą można określić
jedynie jako „majstersztyk natury”.

 
W postach tych dominuje romantyczna nuta fascynacji dziką przyrodą oraz chęć
jej podporządkowania, sprawowania kontroli – przywodząca na myśl dziedzictwo
Oświecenia.

W wypowiedziach forumowiczów dotkniętych – jak to sami określają – „tro-
pikalnym bakcylem”, często zaobserwować można także redukowanie dysonansu
poznawczego: podnoszenie samooceny ogrodników, których sadzonki szybko zna-
lazły się w kompostowniku: „Dobrze, że te rośliny trafiają do naprawdę zoriento-
wanych, zaangażowanych ludzi i najczęściej się nie marnują”.

PODSUMOWANIE

Kakaowiec stanowi przykład rośliny, której znaczenie ulegało istotnym
zmianom w czasie i przestrzeni. W Mezoameryce kakao odgrywało rolę płacidła,
wyróżnika elit, symbolu bóstw. Popularyzacja spożywania czekolady wiązała się
z dwoma zjawiskami w XIX w.: rewolucją przemysłową i egalitaryzacją społe-
czeństw europejskich oraz tragicznym w skutkach wyzyskiem ludów kolonizo-
wanych w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej.

W Polsce kakaowiec, z przyczyn klimatycznych, nie może być uprawiany
w systemie plantacyjnym – co nie przekreśla prób jego udomowienia w szklar-
niach i sadach, sprywatyzowanych formach „ogrodu botanicznego”. Przeanalizowa-
ne w artykule wypowiedzi nadwiślańskich ogrodników na forach internetowych
można interpretować w kontekście przemian świata ponowoczesnego: globalizacji
i glokalizacji (adaptacji do lokalnych warunków), indywidualizacji, prywatyzacji
doświadczeń oraz – przede wszystkich – przenoszenia do Polski „obcych” sty-
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Henryk Domański et al., Wzory jedzenia a struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Nau-37

kowe Scholar 2015, s. 22.

lów życia, potrzeby szukania czegoś nowego („dla przyjemności, przygody i chęci
przekształcania świata” ), kontaktu z egzotyką i z „autentycznością”.37
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COCOA TREES ON THE SHORES OF THE VISTULA?

A CONTRIBUTION TO THE ANALYSIS OF THE PERCEPTION

OF EXOTIC PLANTS IN POLAND

Summary

The aim of the article is to characterize the perception of exotic plants in Poland

– the process of their demostication in the cultural and social senses. As an example for the

analysis, cocoa was selected. In the introduction, the mechanisms of constructing the concept

of exotica were described. Then, the changes in the cultural significance of cocoa from

pre-colonial times to the present were discussed. In the following part, the perception of

cocoa cultivation in Poland was outlined.

Adj. Izabela Ślusarek

http://www.forum-ogrodnicze.oleander.pl/
https://forumogrodnicze.info/index.php
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no oryginalną ortografię i interpunkcję).

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 1, 2018

Weronika Parfianowicz
(Uniwersytet Warszawski)

DONICZKOWA UTOPIA?
ROŚLINY POKOJOWE W WARSZAWSKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Kwiaty ulegają modzie tak samo jak wszystko co nas otacza. Coraz to nowa roślina zdoby-
wa uznanie. [...] Przykładem takim jest jedna z naszych roślin pokojowych – pelargonja po polsku
zwana muszkatelem. Zaczęło się od odmian o pachnących liściach. „Geranjum” w oknach prababek.
Potem przyszedł moment kiedy różne odmiany pochodzące od pelargonji pasiastej stały się modne.
Opanowały one klomby, balkony i mieszkania. Dziś widzimy ją głównie w skrzynkach (i to coraz
częściej z kwiatami rocznemi) lub w oknach chat i suteryn. Nie jest przecież brzydka ze swemi barw-
nemi kwiatami w kulistych baldachach, ma zalety łatwej hodowli, jest wytrzymała na złe warunki .1

 
Fragment artykułu zatytułowanego po prostu Pelargonja, autorstwa Janiny

Toeplitzówny (podpisującej się inicjałami J.T.), opublikowany w czasopiśmie „Dom,
osiedle, mieszkanie” w numerze szóstym z roku 1929 wskazuje, że obecność roś-
lin doniczkowych w mieszkaniu nowoczesnym była czymś oczywistym, tradycją,
która przywędrowała z „okien prababek” z całym bagażem praktyk obchodze-
nia się z nimi i ich eksponowania, a także zmiennych mód, dotyczących czy to
wyboru gatunku, czy sposobu prezentowania w oknie lub na balkonie. Używam
określenie „mieszkanie nowoczesne” nieprzypadkowo. W potocznej wyobraźni
kwiaty doniczkowe przywołują na myśl wnętrza raczej „babcine” właśnie, bieder-
meierowskie z ducha, może trochę staromodne. Kiedy myślimy o nowoczesnych
projektach mieszkaniowych z lat 20. i 30. XX wieku, przed oczami stają nam
przestronne, minimalistyczne wnętrza, wypełnione niewielką liczbą mebli, wykona-
nych z giętych stalowych rurek. Wydawałoby się, że w tych wnętrzach trudno
będzie zmieścić swojską skrzynkę z pelargoniami. Tymczasem lektura czasopisma
„Dom, osiedle, mieszkanie”, będącego platformą architektów związanych z awan-
gardowymi ugrupowaniami takimi jak Praesens i społeczników z kręgu Towa-
rzystwa Reformy Budownictwa Mieszkaniowego, wskazuje, że obok obszernych
sprawozdań z działalności spółdzielni mieszkaniowych, analiz dotyczących fatal-
nych warunków życia robotników w polskich miastach czy relacji z kongresów
architektów i urbanistów odbywających się w miastach całej Europy, znalazło
tam się też miejsce dla pojawiających się z dużą regularnością tekstów na temat
pielęgnacji roślin.

Celem tego artykułu nie będzie rekonstrukcja historii obecności roślin donicz-
kowych we wnętrzach mieszkaniowych, ale próba odpowiedzi na pytanie o to, jaką
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Założycielami powstałej w 1921 roku Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej była grupa le-2

wicowych działaczy i społeczników, związanych między innymi z PPS, wśród których znaleźli się
Jan Hempel, Maria Orsetti, Stanisław Tołwiński, Stanisław Szwalbe, Bolesław Bierut. Ich celem było
wybudowanie nowoczesnych, spełniających standardy higieniczne mieszkań, które byłyby dostępne
finansowo dla robotniczych rodzin. Spółdzielcze osiedle zaczęto budować na warszawskim Żoliborzu,
pierwsi mieszkańcy w prowadzili się do nowych mieszkań w roku 1927. Spółdzielnia dbała o zapew-
nienie lokatorom dostępu do instytucji edukacyjnych, kulturalnych i do usług różnego rodzaju. Na
jej terenie działała utworzona przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci szkoła powszechna,
a później także Gimnazjum koedukacyjne im. B. Limanowskiego, Teatr im. Stefana Żeromskiego,
czytelnia, sklepy siedzi spółdzielni spożywczej Społem. Funkcjonowały różne organizacje społeczne
i koła zainteresowań (koło esperantystów, Liga Kooperatystek, koła sportowe i turystyczne). Pomimo
starań, by czynsze w mieszkaniach były możliwie niskie, okazało się, że wciąż pozostawały one poza
zasięgiem uboższych robotników, więc mieszkańcami kolonii żoliborskich stali się przede wszystkim
robotnicy najlepiej uposażeni, a także urzędnicy i przedstawiciele wolnych zawodów. W latach 30.
rozpoczęła się budowa „siostrzanego” osiedla Spółdzielni na Rakowcu – powstały tam mieszkania
o niższym standardzie niż na Żoliborzu, dzięki temu jednak udało się również utrzymać czynsze na
takim poziomie, który umożliwił przeprowadzenie się tam większej liczbie rodzin robotniczych.

Na temat historii i działalności Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pisze szczegółowo3

Elżbieta Mazur, por. eadem, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921–1939. Materialne warun-
ki bytu robotników i inteligencji, Warszawa: Instytut Antropologii i Etnologii PAN 1993. Ostatnio
jej losy przypomniał Filip Springer w książce 13 pięter (Wołowiec: Czarne 2015).

Co niekoniecznie musiało oznaczać ludzi lepiej usytuowanych. Przez całe lata 20. i 30. toczyła4

się debata, czy rozwiązaniem fatalnych warunków mieszkaniowych najuboższych grup społecznych
powinno być tworzenie osiedli domów wielorodzinnych, czy raczej wsparcie budowy niedrogich
domów jednorodzinnych. Przez cały ten czas poważnym problemem było również „dzikie” budow-
nictwo domów na ogół skleconych z desek i zdobytych z trudem innych materiałów budowlanych
na obrzeżach dużych miast.

rolę mogły one odegrać w projekcie nowoczesnego mieszkalnictwa, dla którego
teoretyczną bazę tworzyła działalność czasopisma „Dom, osiedle, mieszkanie”,
a jednym z (niewielu) praktycznych wcieleń (zarazem najbardziej spektakular-
nym) stała się Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, której twórcy byli zresztą
ze środowiskiem „Domu...” blisko związani . Materiałem dla mojej analizy, obok2

cytowanego już „Domu...” będzie magazyn „Życie W.S.M. Biuletyn informa-
cyjny”, stanowiący zapis codzienności na żoliborskim osiedlu mieszkaniowym
(oczywiście zapis nieprzezroczysty i do pewnego stopnia tę rzeczywistość reży-
serujący, niemniej stanowiący cenne źródło wiedzy na temat działalności Spół-
dzielni, jej instytucji i problemów jej mieszkańców) .3

Informacje na temat hodowli roślin pokojowych w czasopismach „Dom...”
i „Życie W.S.M.” rozpatrywać możemy w dwóch kontekstach. Po pierwsze, obydwa
pisma poświęcały sporo uwagi kwestiom racjonalnego urządzania wnętrz miesz-
kalnych, a zatem również kwiaty doniczkowe jako popularny element tych wnętrz
stanowiły przedmiot poradnictwa. Pod tym względem tematyka roślin doniczko-
wych w mieszkaniach – szczególnie w „Domu...” – przenikała się płynnie z kwestią
roślin na balkonach, tarasach i w prywatnych ogrodach. O ile bowiem czytelni-
kami (oraz oczywiście czytelniczkami, zwłaszcza, że projektowanym odbiorcą
tekstów o roślinach był raczej lokatorki spółdzielni, te „kobiety współczesne”,
członkinie Ligi Kooperatystek, których postawy starało się kształtować czasopismo)
„Życia W.S.M.” byli przede wszystkim mieszkańcy budynków wielorodzinnych
znajdujących się na terenie żoliborskiej Spółdzielni, „Dom...” adresowany był rów-
nież do lokatorów miejskich willi i domów jednorodzinnych . Po drugie, istotnym4

kontekstem dla rozpatrywania roli roślin doniczkowych w prywatnych wnętrzach
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Władysław Dobrzański, Mieszkanie a wczasy po pracy, „Dom, osiedle, mieszkanie” 1929,6

nr 1 (2), s. 9–11.
Inż. M. Kuropatwińska, Ogrody działkowe, „Dom, osiedle, mieszkanie” 1929, nr 5 (2).7

Stefan Rogowicz, Ogrody osiedli leśnych, „Dom, osiedle, mieszkanie” 1929, nr 8.8

A. Suchodolski, Mały ogródek przydomowy, „Dom, osiedle, mieszkanie” 1931, nr 6.9

Por. Le Corbusier, Karta ateńska, przeł. Tomasz Swoboda, Krystyna Szeronos, Grzegorz Piątek,10

Warszawa: Fundacja Centrum Architektury 2017.

była szersza refleksja dotycząca znaczenia zieleni w nowoczesnym mieście i właśnie
od rekonstrukcji tego drugiego kontekstu rozpocznę moje rozważania.

Jeden z pierwszych numerów czasopisma „Dom...”, wydany w rok po śmier-
ci Ebenezera Howarda, został poświęcony stworzonej przez niego idei „miasta-
-ogrodu”. W artykule wstępnym zatytułowanym Ebenezer Howard, twórca
miast-ogrodów autor podpisany inicjałami J.J. pisał: „Idea niegdyś skromnego
dziennikarza, piszącego utopie miejskie, ale przejętego silną wolą reformatorską,
przyjęła się w całym kulturalnym świecie” . O potrzebie przeszczepienia tej idei5

na grunt polski pisał z kolei w artykule Mieszkanie a wczasy po pracy Władysław
Dobrzański:

 
Nowoczesne wielkie miasta wytwarzają warunki życiowe bynajmniej nie sprzyjające rozwojo-

wi zdolności twórczych robotnika. Wobec tego, problem celowego wykorzystania wczasów zmusza
do zmiany sposobu budowy, rozszerzenia ich przez tworzenie miast-ogrodów i miast-satelitów. Taki
system osiedleńczo-mieszkaniowy da robotnikowi więcej przestrzeni w mieszkaniu, w ogródku przy
domu, – dostarczy większych i bliższych miejsc wypoczynkowych, umożliwi poświęcanie się ręko-
dzielnictwu, sportowi, sztuce miłośniczej. [...] Te ogrody prywatne zostały prawie usunięte z Warsza-
wy i innych większych miast Polski a to, że dotąd bardzo nieliczne są ogródki robotnicze, jest rzeczą
znaną. Zupełnie co innego widzimy w miastach-ogrodach. Skupiska te dostarczają dużego pola dzia-
łania dla wszystkich, którzy bądź dla względów estetycznych bądź potrzeb ćwiczeń fizycznych, bądź
wreszcie dla korzyści materialnej, pragną uprawiać ogrodnictwo .6

 
W przekonaniu o ogromnym znaczeniu terenów zielonych w przestrzeni mia-

sta redakcja publikowała w kolejnych numerach artykuły między innymi o ko-
nieczności zakładania ogródków działkowych , ogrodach w osiedlach leśnych  czy7 8

ogródkach przydomowych . Kwestia przyrody i zieleni w otoczeniu mieszkania9

człowieka miała się wkrótce okazać także jednym z kluczowych zagadnień no-
woczesnej architektury: zostanie jej poświęcone wiele miejsca na łamach słynnej
Karty Ateńskiej, uchwalonej na Kongresie CIAM w roku 1933 . Można więc10

powiedzieć, że doceniając znaczenie bliskości roślin dla komfortu psychicznego
mieszkańców miast, polscy architekci pozostawali w zgodzie z najnowszymi tren-
dami modernizmu.

Postulaty „Domu...” starali się wprowadzać w życie twórcy Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, a efekty tych poczynań relacjonowali na łamach „Życia
W.S.M.”. Wystarczy wymienić chociażby kolonie ogródków działkowych zorgani-
zowane dla mieszkańców WSM, działający na terenie Ośrodek Ogrodnictwa, który
powstał z połączenia cieplarni i ogrodu gospodarczego oraz ogrodu szkolnego,
o którego działalności będę jeszcze pisać, dziedzińce i tzw. przedogródki, w aran-
żowanie których angażowali się młodsi i starsi mieszkańcy osiedla, czy urządzane
cyklicznie konkursy na najładniejsze okna i balkony, żeby zobaczyć, jak wielką rolę
odgrywały różne formy okołoogrodniczych praktyk w przestrzeni osiedla i życiu
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Adam Próchnik, Polityka ogrodnicza W. S. M., „Życie W.S.M.” 1934, lipiec, s. 1–2.11

Ibidem.12

Zagonki dla dzieci, „Życie W.S.M.” 1931, czerwiec.13

codziennym jego mieszkańców. Ideowe podglebie tych przedsięwzięć wyłożył Adam
Próchnik w artykule pod znamiennym tytułem Polityka ogrodnicza W. S. M.:

 
[...] szło nam nie tylko o to, aby zdobyć dla ludzi pracujących światło i powietrze, ale także, aby

otoczyć ich świeżą zielenią trawników i zapachem kwiecia. Powiedzieliśmy sobie: piękno i urok tego
świata nie może być nadal tylko udziałem ludzi bogatych i zamożnych, szczęśliwych wybrańców
losu, musi stać się dostępnym dla człowieka pracy. Powiedzieliśmy sobie: ogrody i zieleńce muszą
przestać być przywilejem. To prawo do zieleni jest dla robotnika szczególnie ważne. Miasto nasze
jest specjalnie ubogie w ogrody. Jesteśmy w tym względzie bardzo pokrzywdzeni. [...] Warszawa to
smutne miasto, które jest tak odległe od typu miasta-ogrodu, jak oddalonem jest życie jego miesz-
kańców od ideału życia sprawiedliwego. [...] Robotnik jest w tem położeniu, że zieleń musi przyjść
do niego. Trzeba go otoczyć zielenią. Trzeba zielenią i kwieciem ozdobić jego życie codzienne, gdyż
drugiego życia on sobie stworzyć nie może. Należy bowiem pamiętać, że robotnik jest, jak nikt inny,
skazany na brzydotę swego otoczenia. Nie wystarczy zatem stworzyć dla niego piękno odświętne,
z którego przeważnie korzystać nie będzie mógł, ale należy mu stworzyć piękno codzienne, które
wejdzie do jego domu i rozłoży się przed oknami jego mieszkania. Stąd wielka rola ogrodów i zie-
leńców w spółdzielni robotniczej .11

 
Pisząc o znaczeniu przestrzeni zielonych w życiu przedstawicieli klas robot-

niczych, Próchnik zwraca uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz: „Mają one [ogro-
dy i zieleńce – przyp. aut.] potrójny cel. Dają piękno, zdrowie i wiedzę. Wiedzę
o przyrodzie i otaczającym nas świecie” . Zatrzymajmy się na chwilę przy tej12

ostatniej kwestii. W roku 1931 „Życie W.S.M.” informowało o zorganizowaniu
przy Świetlicy Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „zagonków dla dzieci”.
Dzięki uprawianiu takiego „zagonku” „w dzieciach rozwija się żywsze zaintere-
sowanie zjawiskami natury i zamiłowanie do pielęgnowania roślin” . Skromna13

formuła „zagonków” przekształciła się stopniowo w „ogród szkolny” (z czasem do-
łączył do niego też zwierzyniec), który miał się stać „najbardziej skondensowa-
nym ośrodkiem wychowawczym”. Wiedza o przyrodzie i kształtowanie stosunku
do niej stały się jednym z fundamentów, na których opierała się progresywna myśl
pedagogiczna twórców szkoły RTPD:

 
Nauka przyrody w naszej szkole winna zająć naczelne miejsce wśród innych przedmiotów nau-

ki szkolnej, a to choćby dlatego, że jesteśmy szkołą Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
i dzieciom naszym nie będziemy opowiadać bajeczek o bocianach: że na prawach przyrody
chcielibyśmy oprzeć światopogląd naszych wychowanków; że zresztą sama przyroda posiada w so-
bie dosyć cudowności, aby, bez wymysłów zachwycić, porwać człowieka i na mocnych podstawach
oprzeć jego etykę. Przyznając tę pozycję naukom przyrodniczym, musimy w konsekwencji poświęcić
im najwięcej miejsca i wysiłku, musimy dążyć do wyzbycia się werbalizmu w nauczaniu tych przed-
miotów, musimy naukę o życiu, z czterech ścian pustej klasy przenieść tam, gdzie to życie może
przybrać najbujniejszy rozrost. Musimy wprowadzić dziecko w życie przyrody nie przez opowia-
danie mu o niej, nie przez demonstrowanie mu pewnych fragmentów, lecz przez czynny jego
udział w tworzeniu tego życia. Odpowiednio zorganizowany ogród szkolny uzupełniony częstemi
wycieczkami daje najzupełniej możność rozwiązania tych postulatów metodycznych. Wychowawcze
atuty ogrodu szkolnego są nie mniejsze. Jako atut naczelny wysuwa się kwestja stosunku dzieci do
pracy i do ludzi pracy. [...] Obcowanie dzieci z roślinami i zwierzętami [...] musi przytępić instynkt
niszczycielski, a obok zbliżenia umysłowego do przyrody, musi zbliżyć do niej uczuciowo. Ogród
biologiczny, zapoznając dzieci z gatunkami roślin rzadkich lub wymierających [...] przyczynić się
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może do rozwoju idei ochrony przyrody. [...] Ogród to pole, na którem obok roślin i zwierząt trze-
ba pielęgnować zjawiające się kiełki życia społecznego, to cieplarnie dla zaniedbanego dziś hasła
– praca i współdziałanie .14

 
Przywołałam ten długi cytat, żeby pokazać, że stosunek do przyrody stanowił

jeden z filarów koncepcji nowoczesnego życia społecznego towarzyszącej twór-
com WSM. W tej perspektywie praca w ogrodzie i kontakt z roślinami nie ma je-
dynie na celu poprawy sprawności fizycznej, zdrowia i samopoczucia, nie ma też
dostarczać tylko miłych wrażeń estetycznych, ale jest czymś niezbędnym dla
umocnienia w człowieku etycznej postawy nie tylko wobec innych ludzi czy spo-
łeczeństwa jako pewnej całości, lecz także wobec świata natury, który go otacza,
do którego przynależy i z którym powinien harmonijnie współistnieć.

Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ten projekt etyczny mógł jakoś przeniknąć
do wnętrz mieszkań i wpłynąć na sposób postrzegania roślin pokojowych, trzeba
najpierw wskazać ich miejsce na wyobrażonej mapie osiedlowej czy też miejskiej
zieleni. Jeżeli za najbardziej publiczny kraniec tego spektrum uznamy miejskie par-
ki i lasy, przechodzące w coraz bardziej kameralne i użytkowane przez mniejsze
i bardziej lokalne społeczności zieleńce, osiedlowe skwery czy tzw. przedogródki,
to rośliny doniczkowe wyznaczają jej biegun najbardziej prywatny bądź w ogóle
niedostrzegalny dla innych mieszkańców miasta, bądź obecny dla nich tylko jako
widok ukwieconych okien i balkonów.

Jak się jednak okaże, również w sferze opieki nad domowymi roślinami to,
co prywatne, miesza się z tym, co publiczne, a żeby ten paradoks wyjaśnić, warto
wskazać na jeszcze jedną taką przejściową sferę związaną z zielenią, czyli na
ogródki przydomowe, o których w latach 20. i 30. – czasach ogromnych deficytów
przestrzeni mieszkaniowych, ciasnych i przepełnionych izb mieszkalnych – pisano
często jako o swoistym przedłużeniu mieszkań. Nina Weinfeld-Jankowska wska-
zywała na łamach „Domu...”: „Ogródek powinien być dalszą częścią domu, miesz-
kalnem podwrókiem” , a Stefan Rogowicz w artykule zatytułowanym znacząco15

Ogródki mieszkalne podkreślał:
 
Ogród, – to część naszego mieszkania – to, wyraz kultury siedziby. Pomieszczenie dla człowie-

ka ograniczone czterema ścianami i „dachem nad głową” zwykliśmy nazywać mieszkaniem, domem.
W dzisiejszym jednak pojęciu, mieszkanie kulturalnego człowieka wychodzi poza cztery ściany do-
mu. Nieodzowną częścią domu staje się ogród, – mieszkanie pod „niebieskim dachem”, wśród zieleni
roślin, przepychu barw i woni kwiatów, przestrzeni, powietrza i słońca .16

 
Między mieszkaniem nowoczesnym i nowoczesnym ogródkiem zachodzą liczne

podobieństwa:
 
Jak w nowoczesnym domu czy mieszkaniu, wszystko jest celowe, o właściwym przeznaczeniu,

na właściwym miejscu, jedna rzecz dopełnia drugą i we wzajemnej harmonji stwarza użyteczną i piękną
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Ibidem, s. 15.17

Lech Niemojewski, Jakie powinno być mieszkanie, „Dom, osiedle, mieszkanie” 1929, nr 1, s. 4.18

Enka, Piękno nie kosztuje, „Dom, osiedle, mieszkanie” 1929, nr 9(3), s. 11.19

J.K., Kwiaty balkonowe, „Życie W.S.M.” 1934, lipiec, s. 5.20

Ewa Wudzka, Rośliny w mieszkaniu, „Życie W.S.M.” 1938, styczeń, s. 26. 21

całość, – tak i w ogródku mieszkalnym, celowość, ład i harmonja poszczególnych jego elementów
stworzyć mogą jedynie jego istotną użyteczność i piękno .17

 
Jeżeli zaś, odwracając tę analogię, w niektórych mieszkaniach parapety i bal-

kony odgrywać będą rolę namiastki nowoczesnego ogródka, to powyższe zdanie
już sugeruje, jakimi względami kierowali się autorzy porad dotyczących hodowli
roślin pokojowych. Warto też przy tej okazji podkreślić, jak bardzo metaforyka
ogrodnicza zrosła się z mieszkaniowymi narracjami. Już w pierwszym numerze
„Domu...” w artykule Jakie powinno być mieszkanie architekt Lech Niemojewski
pisał: „Piękno mieszkania jest jak świeży kwiat w szklance czystej wody. Zato
Snobizm jest gustownym wazonikiem, w który zatknięto kwiatki z bibułki. Takie
kwiatki nie pachną” . Abstrahując na razie od ambiwalencji wpisanej w to po-18

równanie, związanej ze statusem kwiatów ciętych, zwróćmy uwagę, że w analizo-
wanym tu obiegu czasopiśmienniczym rośliny we wnętrzach mieszkań stanowią
element nie tylko oczywisty, ale też pożądany. Autork(ka) podpisany(a) jako Enka
w artykule Piękno nie kosztuje stwierdza:

 
Kwiaty są cudowną dekoracją – nie tylko ogrodów, ale także wnętrza [...]. Mieszkanie prawie

nagie, ale posiadające pewną indywidualną proporcję jeśli zdobią je kwiaty i książki daje wrażenie
bardziej zamieszkałe i żywe od pewnych apartamentów choćby najświetniejszych, ale pozbawionych
książek i kwiatów, tych dwóch czarodziejskich czynników .19

 
Współbrzmią z tym słowa opublikowane na łamach „Życia W.S.M.”: „Kwiat

przyozdabia najuboższe, najskromniejsze mieszkanie, znosi doń życie i radość.
Jakże ponure są mieszkania bez kwiatów, nawet bogate i pięknie meblowane. Panuje
tam smutek i martwota” . W innym miejscu podkreślano zaś dobitnie znaczenie20

roślin w nowoczesnym budownictwie, w którym
 
wykonanie mieszkań jest proste, gładkie, bez wszelkich niecelowych grzymsów, załamań muru

[...]. Trudno sobie wyobrazić takie wnętrze bez roślin, których zieleń, ciekawy kształt lub barwa
ciekawie odbija się na gładkim tle ścian. Roślina w mieszkaniu wprowadza element życia, radości
i ciepła. Nie jest tylko fragmentem wnętrza mieszkaniowego – jej wygląd estetyczny wpływa dodatnio
na psychikę człowieka .21

 
Znając dydaktyczny, edukacyjny, niekiedy nawet dyscyplinujący rys niektórych

modernizacyjnych projektów społecznych, wśród których koncepcje tworzone
w kręgu warszawskiej lewicy nie były wyjątkiem, możemy się domyślić, że rów-
nież kwestie posiadania w mieszkaniach roślin podlegały pewnym regułom – nie
każde wnętrze wypełnione kwiatami doniczkowymi zasługiwało na pochwały. Po-
pełniane w tym polu błędy zbiegały się z innymi problemami, z jakimi borykali się
mieszkańcy nowo wybudowanych osiedli mieszkaniowych. Zmiana warunków była
tak wyraźna, że działacze WSM czuli się w obowiązku instruować nowych lokato-
rów w kwestiach najbardziej podstawowych, czego przykładem może być artykuł
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Uczymy się mieszkać, „Życie W.S.M.” 1932, styczeń, s. 3.22

Juliusz Goryński, Dekoracja wnętrz, „Dom, osiedle, mieszkanie” 1939, nr 4, s. 7.23

Elżbieta Mazur, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921–1939, s. 117.24

K. Olszewski, Urządzanie wnętrza, „Życie W.S.M.” 1939, czerwiec, s. 152.25

Por. Wiesław Wohnout, Wnętrze, „Życie W.S.M.” 1933, styczeń.26

pod znamiennym tytułem Uczymy się mieszkać, gdzie uwagę poświęcono również
roślinom pokojowym:

 
Przenosząc się ze starych domów Warszawy do słonecznych, dobrze przewietrzonych, widnych

mieszkań naszej Spółdzielni nie umiemy wykorzystać dobrych stron nowego mieszkania. Zastawia-
my okna kwiatami, które uniemożliwiają w końcu otwieranie, a rozrastając się nadmiernie, tamują
przypływ światła. To samo dotyczy firanek, najczęściej zbyt gęstych, które zwisając w festonach do
podłogi, zbierają kurz i zasłaniają okna. I kwiaty i firanki są dekoracyjnym dodatkiem do urządzenia
mieszkania, lecz wybór ich i rozmieszczenie decyduje często, że zaczynają odgrywać zupełnie od-
wrotną rolę, niż było naszem zamierzeniem .22

 
Podobne ostrzeżenia znajdziemy na łamach „Domu...”: „Jeżeli jest się miłoś-

nikiem kwiatów, nie robi się nigdy z mieszkania kwiaciarni, w której nie można się
swobodnie poruszyć, aby nie zawadzić wszędzie o jakąś doniczkę czy żardinjerę,
tylko stworzy się odpowiednie warunki do hodowli roślin” . Te liczne wskazów-23

ki dotyczące kwiatów w mieszkaniu wskazują też, że i same rośliny doniczkowe
stanowiły istotny element wnętrz. Jak pisze Elżbieta Mazur, komentując wyniki
ankiet przeprowadzonych wśród przyszłych mieszkańców osiedla na Rakowcu przez
Helenę i Szymona Syrkusów, „żądano także poszerzenia parapetów z powodu dość
powszechnego zamiłowania do hodowli kwiatów” .24

Najdalej w krytyce przeładowanych doniczkowymi roślinami wnętrz ciasnych
mieszkań idzie na łamach „Życia W.S.M.” K. Olszewski, pisząc:

 
Po co ten nadmiar brzydkich, zasuszonych oleandrów, asparagusów, lip japońskich, dracen i kak-

tusów. Nie dacie się za skarby wyprzedzić sąsiadce, „bo co to, ja gorsza od niej”. Nowa aplegiera
i nowa doniczka. A pod kwiatki sprowadzacie te rozkoszne klocki brzozowe, chwiejne wysokie
stoliczki i kunsztowne półeczki. Wszędzie tego pełno za kanapą, w kątach, przy oknie, bo niedrogie,
bo za parę złotych, a dużo i „bogato”. Że z takiego cudacznego stoliczka czasem spadnie „staremu”
kaktusik na głowę, że dzieci siedzieć muszą jak trusie, żeby nie wywrócić i szkody nie narobić, to
głupstwo, o tym nie myślicie, że nie możecie porządnie zamieść mieszkania, bo z godzinę trzeba by
te stoliczki przestawiać to też „mało wiele znaczy” .25

 
Pełen złośliwości opis wnętrz mieszkaniowych przeciętnych lokatorów spół-

dzielczych mieszkań wpisuje się w charakterystyczną dla środowisk postępowych
architektów, projektantów wnętrz i społeczników krytykę estetycznych upodo-
bań warstw robotniczych, tego swoistego biedermeieru, którego najbardziej roz-
poznawalnym elementem stała się „zielona szczecina pluszu”  nieforemnych,26

mieszczańskich kanap, zajmujących całe pokoje robotniczych mieszkań i unie-
możliwiających racjonalne ich zagospodarowanie. Z przyzwyczajeniami tymi, dla
których reformatorzy życia społecznego nie mieli wielkiego sentymentu, gdyż
widzieli w nich przede wszystkim przeszkodę dla poprawy warunków życia kla-
sy pracującej, działacze WSM starali się walczyć, organizując instytucje takie jak
Klub Propagandy Estetyki i Piękna, przede wszystkim zaś wspierając mieszkań-
ców rozbudowanym poradnictwem dotyczącym urządzania wnętrz mieszkalnych.
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Uczymy się mieszkać.27

Konkurs ogródków, „Życie W.S.M.” 1931, wrzesień.28

Uwaga z doniczkami, „Życie W.S.M.” 1934, czerwiec, s. 11.29

Do lokatorów, „Życie W.S.M.” 1936, czerwiec, s. 107.30

Cieplarnia W.S.M., „Życie W.S.M.” 1933, luty, s. 13.31

E. Grzesiewicz, Cudze chwalicie... Nasz pensjonat roślinny i leczenie roślin w mieszkaniach,32

„Życie W.S.M.” 1936, wrzesień, s. 144–145.

Artykuł Uczymy się mieszkać informował o planach stworzenia na osiedlu „porad-
ni dla racjonalnych urządzeń mieszkaniowych «Moje mieszkanie» pod kierunkiem
architektonicznym Barbary Brukalskiej i Niny Jankowskiej” , w których porad27

ogrodniczych udzielać miała Jadwiga Toeplitzówna. Kwestia roślin w prywatnych
mieszkaniach miała dla działaczy WSM o tyle istotne znaczenie, że częściowo wy-
chodziły one poza wnętrze: stojąc na parapetach i balkonach, wpływały na este-
tykę całego osiedla. Spółdzielnia zachęcała więc mieszkańców do dbania o swoje
kwiatowe skrzynki, organizując cyklicznie konkursy na najpiękniejsze kwietniki
i balkony, przy okazji których stwierdzano na przykład: „Byłoby rzeczą pożądaną
urządzić również konkurs na dekorację roślinną wnętrz mieszkalnych, co dałoby
bodźca wielu mieszkańcom do kultywowania roślin w mieszkaniach” . Skądinąd28

zresztą również kwiaty na oknach powodowały pewnie problemy. W maju 1934 ro-
ku „Życie W.S.M.” donosiło: „ostrzegamy przed następstwami te osoby, które
ustawiają na parapetach okiennych doniczki z kwiatami, co w ubiegłym tygodniu
omal nie spowodowało nieszczęśliwego wypadku. Bezpieczniej i ładniej założyć
skrzynkę na kwiaty pod oknem odpowiednio umocowaną” , a administracja po-29

wstającego w latach 30. „siostrzanego” osiedla na Rakowcu apelowała, by „Nie za-
wieszać pod oknami skrzynek do kwiatów dowolnej wielkości i koloru na słabem
umocowaniu bez zgody administracji i bez sprawdzenia umocowań” .30

Wszystkie te przykłady wskazują na to, że rośliny pokojowe rozszczelniały
granice tego, co zdefiniowalibyśmy jako przestrzeń prywatną, stanowią łącznik
z przestrzenią publiczną: nawet znajdując się w środku mieszkań, ukryte przed
wzrokiem przechodniów stanowiły obiekt troski i zainteresowania instytucji pub-
licznych. Można by wręcz powiedzieć, że działacze WSM starali się każdą sferę
życia człowieka, również tę na pozór najbardziej związaną z indywidualną krząta-
niną, uczynić potencjalnym obszarem społecznej interakcji. Świadczyć o tym może
działalność osiedlowej Cieplarni i Ogrodu Gospodarczego. Już w lutym 1933 roku
„Życie W.S.M.” donosiło, że cieplarnia „przyjmuje na przechowanie kwiaty do-
niczkowe i rośliny hodowane przez członków spółdzielni. Przeprowadza pielęg-
nację roślin chorych. Uskutecznia przesadzanie roślin z dodaniem, lub zamianę
ziemi kwiatowej” . Wkrótce oferta cieplarni została rozszerzona o sprzedaż kwia-31

tów doniczkowych i ciętych, których asortyment zmieniał się w zależności od
pory roku, o czym szczegółowo informował osiedlowy biuletyn, donosząc też o jej
obrotach i liczbie osób, które skorzystały z jej usług. Wraz z utworzeniem Ośrodka
Ogrodniczego w 1936 roku rozszerzono jeszcze jego działania:

 
Dla ułatwienia pracy nad pielęgnacją roślin Ośrodek Ogrodniczy wprowadza nową formę opie-

ki a mianowicie: stałą opiekę nad roślinami w domach naszych członków. Opieka ta będzie pole-
gała na oglądaniu roślin raz na miesiąc, wydawaniu opinii i rady jak usunąć szkodniki i jak uleczyć
chorą roślinę. Pragnący uzyskać stałą opiekę winni zgłosić się do Ośrodka [...]. Opłata miesięczna dla
mieszkańców W.S.M. wynosi 50 groszy. Mieszkańcy W.S.M. mogą też skorzystać z doraźnych porad
jednorazowych w swoich mieszkaniach za opłatą 1 zł .32  
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Antoni Kląfas pisał na przykład: „Przy wykonywaniu tej czynności [podlewania – przyp. aut.]33

popełnia się bardzo wiele błędów. Najczęściej rośliny wyglądają źle dlatego, że są podlewane nie-
dbale i nieumiejętnie. [...] Często bardzo spotyka się podlewanie od spodu, t.j. nalewanie wody na
spodki. Podlewać w ten sposób można tylko rośliny błotne. Wszystkie inne rośliny nie znoszą takie-
go podlewania [...]. Wszystkie rośliny wdzięczne są za spryskiwanie, a szczególnie rośliny liściaste.
Palmy należy często myć i spryskiwać przynajmniej raz na tydzień [...] Rośliny nie znoszą częstego
przesadzania”. Już ten krótki cytat wskazuje, że o roślinach pisano, nie tylko używając zabiegów
antropomorfizujących, ale też w sposób nasycony emocjonalnie: niedbałe podlewanie i częste prze-
sadzanie nie tyle szkodzą roślinom, ile wręcz rośliny ich nie znoszą. Por. Antoni Kląfas, Praktyczne
wskazówki ogrodnicze, „Życie W.S.M.” 1933, wrzesień, s. 5–6.

J.T., Lilja morska, „Dom, osiedle, mieszkanie” 1929, nr 9 (3), s. 15–14.34

J.T., Kaktusy, „Dom, osiedle, mieszkanie” 1929, nr 4, s. 43–45.35

J.T, Cobea, „Dom, osiedlem mieszkanie” 1930, nr 2, s. 14.36

Jak się wydaje, twórcom instytucji takich jak Ośrodek Ogrodniczy chodziło
nie tylko o wzbogacenie wiedzy mieszkańców osiedla na temat uprawy roślin
pokojowych, ale też wzmocnienie sąsiedzkich więzi i identyfikacji z osiedlem,
a także stworzenie kolejnego pola społecznej aktywności.

A jak się rzecz miała z samymi roślinami? Czy w stosunku do nich znaleźć
możemy ślady tego projektu relacji z przyrodą, o którym pisałam na początku? Na
pierwszy rzut oka analizowane przeze mnie czasopisma prezentują się pod tym
względem dość tradycyjnie: na łamach „Domu...” Jadwiga Toeplitzówna przybli-
żała czytelnikom różne gatunki kwiatów domowych i ogrodowych, opisując szcze-
gółowo wymagania związane z hodowlą kaktusów, lilii morskiej czy nasturcji,
a „Życie W.S.M.” zamieszczało bardziej generalne wskazówki dotyczące podle-
wania, ekspozycji na słońce, przesadzania i nawożenia . Kiedy jednak wczytamy33

się w te artykuły dokładniej, okaże się, że temat roślin doniczkowych nie tylko był
opisywany przez autorki i autorów z dużą czułością, ale też budził różne pytania
dotyczące samego ich statusu, a także języka, jakim powinno się o nich pisać.

Przyjrzyjmy się na początek artykułom autorstwa Toeoplitzówny, która stara-
ła się stworzyć zindywidualizowany portret każdego opisywanego gatunku. I tak,
o lilii morskiej pisała, że „roślina ta jest dla ludzi cierpliwych [...] ten kto nie ma
czasu na czekanie, na radość chwili, ubierze swoje mieszkanie zielenią zawsze
jednakowo ładnych szparagów, kolorowemi liśćmi begonji, kwiatami dającymi od
razu to, na co je stać. Kto chce w swym mieszkaniu przeżyć przez czas krótki
zachwyt nad niezwykle pięknym postawi na słonecznym oknie lilję morską” ,34

o kaktusach zaś: „Kto o «mądrości» kaktusów pomyśli, przyjrzy się im bliżej i po-
lubi ich ukryte piękno” . Pisząc o kobei zauważała:35

 
Każdy kwiat ma jakąś specjalną zaletę, która go z wielu wyróżnia – piękność zapachu, barwy

czy kształtu jednającą mu zwolenników. Zaletę sępoty można określić jako wdzięk. Jest ona gibka,
tanecznie zwinna choć dziwne się wydaje zastosowanie tych słów do rośliny, ale wyglądają jej pędy
i kwiaty jak nagle zastygłe w ruchu .36

 
W opisach tych zwracają uwagę zmagania z językiem, który wydaje się nie-

wystarczający, by oddać specyfikę roślinnej egzystencji: użycie cudzysłowu przy
„mądrości” kaktusów wynika, jak się zdaje, z obawy przed przypisaniem roślinie
zbyt „ludzkiej” cechy, a zarazem z podziwu dla przemyślnej strategii przetrwania
w najtrudniejszych warunkach przez nią wykształconej. Z kolei w przypadku sępoty
język okazuje się zbyt ograniczony, żeby wyrazić ruchy rośliny – istniejące przecież,
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J.T., Lilja morska.37

J.T., Tykwa, „Dom, osiedle, mieszkanie” 1929, nr 1, s. 20.38

w. m., Mój ogród, „Ogrodnik” 1930, nr 1, s. 11.39

lecz nieuchwytne dla ludzkiego oka – a także, by przełamać przekonanie o charak-
terystycznej dla kwiatów „statyczności”. Przekonaniu o „statyczności” roślin jako
„mieszkaniowego tła” przeczy też Toeplitzowa, przypominając o dynamice wpi-
sanej w sam cykl rozwoju roślin. Za jego sprawą parapety mieszkań i balkony
zmieniają się w scenę dramatycznych widowisk, a rośliny przestają być tylko bier-
nymi istotami i okazują się aktorami mieszkaniowych wydarzeń. O wspomnianej
już lilii morskiej, które rozkwita niezwykle rzadko i na bardzo krótki czas, pisała
Toeplitzowa: „Kto chce w swym mieszkaniu przeżyć przez czas krótki zachwyt
nad niezwykle pięknym postawi na słonecznym oknie lilję morską [...] Dla dwóch
dni w roku nie każdy zechce ją hodować. Kto się zdecyduje otrzyma «nagrodę za
cierpliwość». Będzie miał małe domowe święto” . O tykwie zaś stwierdzała: „Dla37

miłośników roślin to nie tylko dekoracja balkonu, ale nieustające widowisko; co
rano ukazuje się coś innego” . Jeżeli zaś rośliny są aktywnymi współuczestnicz-38

kami codziennego życia, to wymagają nie tylko uwagi i pewnej gotowości na wy-
darzenia nieoczekiwane (które mogą być miłymi niespodziankami, ale mogą też
oznaczać rozczarowania albo zmartwienia), ale też – nierozerwalnie z tym zwią-
zanej – komunikacji, czy też, by być dokładniejszym: prób znalezienia form ko-
munikacji, o których Toeplitzówna pisała, przy okazji artykułu o kaktusach, jako
o „«pogawędce», choć niemej ale ciekawej”.

Kwestia relacji człowieka z roślinami wydaje się kluczowym pytaniem, które
– choć nie zawsze wypowiedziane wprost – przenika wszystkie rubryki z pora-
dami dla hodowców kwiatów doniczkowych: jak to właściwie jest, że niektórzy
„mają rękę do kwiatów”, a innym – jak pisała Toeplitzówna – zmarnieje nawet
fiołek afrykański? Okazuje się bowiem, że wiedza teoretyczna na temat nawadnia-
nia kwiatów i ich ekspozycji na światło słoneczne nie wystarczy, jeśli człowiek nie
ma do roślin odpowiedniego stosunku. O kwestii tyleż nieuchwytnej, co zasadni-
czej pisało wielu ekspertów od ogrodnictwa.

 
Prawdziwe zainteresowanie się życiem roślinek hodowanych w mieszkaniu jest zjawiskiem

rzadkiem; najczęściej toleruje się wazoniki z zielenią, gdyż przystrajają nam mieszkanie, tworząc tło
miłe dla oka, na którem my sami uwypuklamy się korzystniej. Lubimy rośliny i kwiaty, gdyż jest nam
z nimi dobrze, lecz mamy tylko siebie na względzie. Opieka nad tymi wdzięcznymi towarzyszami
życia nuży nas i zaledwie poświęcamy im chwil kilka, niedbale, z pośpiechem [...]. Jakim jest nasz
stosunek do roślin. Czy je tylko lubimy, czy też życie ich istotnie nas interesuje i pragniemy wczuć
się w ich potrzeby, uczynić je przedmiotem żywej radości i wdzięczności za ich cenny współudział
w naszem życiu .39

 
Przywołuję tu cytat z artykułu opublikowanego w „Ogrodniku”, „organie pol-

skiego związku zrzeszeń ogrodniczych i syndykatu plantatorów chmielu”, wy-
dawanym „nie dla zysku, lecz by szerzyć w Polsce kulturę ogrodniczą” (którego
reklamy skądinąd pojawiały się często na stronach „Domu, osiedla, mieszkania”),
żeby pokazać, że zagadnienie to było traktowane z powagą również na łamach
czasopism specjalistycznych, zajmujących się wyłącznie kwestią uprawy roślin,
gdzie sam temat kwiatów doniczkowych pojawiał się raczej na marginesie. Cyto-
wana już przeze mnie Toeplitzówna również poświęciła tej kwestii wiele miejsca:
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J.T., Kwiaty w mieszkaniu, „Dom, osiedle, mieszkanie” 1930, nr 12, s. 18.40

W.O., Jak hodować rośliny w mieszkaniu, „Życie W.S.M.” 1935, wrzesień, s. 7.41

Ewa Wudzka, Rośliny w mieszkaniu.42

Wudzka wyprzedziła o kilkadziesiąt lat wizję Marty Miskowiec, piszącej: „Naprawdę jest ich43

dużo, wystarczy przejść się po mieście i popatrzeć w okna. Gdziekolwiek spojrzeć, piętrowo cisną
się do światła. Tropikalna dżungla w kwarterach okien. Tropiki trochę są zmieszane: Meksyk z Afry-
ką, palma z zielistką, draceny i kaktusy przytulone do krotonów. [...] Gdyby zgromadzić je wszystkie,
pewnie zapełniłyby obszar niemałej puszczy, a właściwie, lepiej powiedzieć, dżungli. Swoją drogą,
co by to była za historia, gdyby stworzyć ruch wyzwolenia roślin doniczkowych, abolicję zielonych
niewolników i doprowadzić do powstania takiej roślinnej Liberii. Tak zwane «kwiatki» mogłyby
przestać się wreszcie wdzięczyć do swoich panów, skupiłyby się na powrocie do naturalnych rozmia-
rów i niekontrolowanego rozmnażania”, por. Marta Miskowiec, Rośliny, w: Hawaikum. W poszuki-
waniu istoty piękna, red. Monika Kozień, Marta Miskowiec, Agata Pankiewicz, Wołowiec: Czarne
2015, s. 95.

Naprawdę nie można hodować kwiatów w mieszkaniach bardzo ciemnych [...] i w takich gdzie
nikt o nie nie dba. Mieszkanie, które nie jest niczyim domem, gdzie nikt z uczuciem radosnym nie
przychodzi choćby na kilka godzin, nie nadaje się do trwałej hodowli kwiatów [...] Bo istot żywych
nie można traktować jak martwe – podlać mechanicznie, żeby ziemia nie była sucha i nie troszczyć
się o resztę. Trzeba do nich podejść z uczuciem żywem, znać je i rozumieć. Dlatego najpiękniejsze
kwiaty mają ci, których praca odbywa się na terenie domu. Nawet najbardziej zajęta gospodyni parę
razy dziennie „spojrzy” na swoich ulubieńców. [...] To jest tajemnicą cudownie kwitnących doniczek
w pokoju dzieci, ludzi chorych lub starszych – wszystkich dalekich od rozgwaru świata. Sympatja
jest kluczem otwierającym bramy wiedzy o istotach żywych. Jedni tę wiedzę zdobywają łatwo, in-
stynktownie – natura zdradza im swe tajemnice .40

 
Jak się wydaje, słowo „sympatja” możemy w tym kontekście rozumieć jako

postawę empatyczną, współodczuwającą, otwartą na ekspresję innych istot. Empatia
wobec roślin doniczkowych okazuje się jeszcze jednym wątkiem łączącym anali-
zowane przeze mnie teksty. Wiktor Oleksiński zalecał na przykład, aby „unikać
roślin podzwrotnikowych jak storczyki, które wymagają specyficznych warunków
hodowli, a które stałyby się jedynie kalekami w naszych mieszkaniach, a wybie-
rajmy te, które rosłyby szybko i zdrowo” . Jeszcze dalej w opisywaniu ułomności41

i ograniczeń egzystencji roślin doniczkowych idzie Ewa Wudzka, stwierdzając:
 
Utrzymywanie roślin przy życiu i zdrowiu w mieszkaniu nie jest b. proste i łatwe. Wystarczy

stwierdzić fakt, iż jest to więzień dożywotni, pozbawiony swobody pod każdym względem. Miesz-
kańców przestrzeni wolnych krai podzwrotnikowych, wodnych, pustynnych lub innych zmuszamy
do życia w przestrzeni zamkniętej .42

 
Pisząc wcześniej o znaczeniu roślin pokojowych dla zdrowia psychicznego

człowieka i ich zdolności łagodzenia napięć nerwowych, autorka proponuje taką
zmianę perspektywy, która – podobnie jak w tekście opublikowanym na łamach
„Ogrodnika” – każe spojrzeć na rośliny jako na istoty, wobec których człowiek jest
zadłużony i którym winien jest wdzięczność. Jej słowa brzmią też zaskakująco
aktualnie w kontekście współczesnych dyskusji spod znaku refleksji posthuma-
nistycznej, natomiast w środowisku WSM, w którym kwestie wyzwolenia uciśnio-
nych warstw społecznych były traktowane z dużą powagą, mogły mieć wydźwięk
nieco prowokacyjny (a może po prostu żartobliwy?) .43

Na przełomie lat 20. i 30. rośliny doniczkowe musiały poczekać ze swoją
emancypacją. Wart podkreślenia wydaje mi się jednak fakt, że w tak szeroko za-
krojonym projekcie reformy (jeżeli nie rewolucji) społecznej, jaką była stworzona
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przez warszawską postępową lewicę Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, obok
zwalczania najbardziej palących problemów tego czasu: nędzy mieszkaniowej,
bezrobocia, analfabetyzmu, obok szerokiego wachlarza instytucji życia publicz-
nego, obejmujących opiekę nad dziećmi, szkolnictwo, spółdzielczość spożywczą,
szeroką ofertę twórczego spędzania czasu wolnego i samokształcenia znalazło się
jeszcze miejsce na pensjonat, którego „gośćmi” i „pacjentami” byliby nie ludzie, ale
kwiaty – starczyło więc tam miejsca również na troskę o istoty w tym uniwersum
najsłabsze, bo nie tylko niewymowne, ale też całą swoją egzystencją podporząd-
kowane człowiekowi – rośliny doniczkowe.
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POTTED UTOPIA? INDOOR PLANTS IN THE WARSAW

HOUSING COOPERATIVE

Summary

The paper discusses plant breeding in the flats of the Warsaw Housing Cooperative

during the interwar period. The author analyses the articles offering advice on potted plants,

raising the issue of greenery in the estates and the importance of nature in the lives of

residents of urban estates, and attempts to reconstruct various meanings attributed to potted

plants, practices associated with them and the ways in which they became part of a larger

modernization and educational project.

 

Trans. Izabela Ślusarek



   



Z wywiadu radiowego, cyt. za: Stanisław Frycie, Maria Kownacka, Warszawa: Wydawnictwo1

Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 2000, s. 35 (zapis ujednolicony).
Piszą o tym Bożena Łapeta-Golachowska, Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży2

do roku 1918, w: Książka dla dziecka wczoraj – dziś – jutro, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz,
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METAFORY ROŚLIN W KALENDARZACH PRZYRODNICZYCH
DLA DZIECI MARII KOWNACKIEJ I MARII KOWALEWSKIEJ

(RAZEM ZE SŁONKIEM  I GŁOS PRZYRODY)

Zainteresować dziecko przyrodą jest bardzo łatwo. Wystarczy
szkło powiększające. Dzięki niemu zwykła trawka zamienia się
w orchideę najcudowniejszą, kwiatuszek polny, malusieńki, ja-
kieś kurze ziele czy inne łezki Matki Boskiej zamieniają się
w jakieś cudowne kwiaty.

Maria Kownacka1

WPROWADZENIE

Opisywanie świata, w tym jego flory, znajdujemy u źródeł piśmiennictwa, któ-
re trafiało do młodego odbiorcy. Na początku odbywało się to za pośrednictwem
lektora-dorosłego, literatura intencjonalnie skierowana do dzieci i młodzieży dato-
wana jest na wiek XVIII. Najwcześniejsze ślady piśmiennictwa przybliżającego
zjawiska świata i ludzi, popularyzującego wiedzę, wiodą do połowy XVII w., gdy
w 1658 r. ukazał się Jana Amosa Komeńskiego Orbis sensualium pictus. Pierw-
sze polskie wydanie tego dzieła pt. Świat malowany rzeczy widocznych pod zmysły
podpadających ukazało się w 1667 r. Był to w zasadzie ilustrowany elementarz,
obecnie uważany za pierwowzór podręczników szkolnych. Znamienite miejsce
uzyskały w nim przedstawienia graficzne nie tylko zwierząt, ale i drzew, zbóż,
kwiatów i ziół. Dzieci zawsze były też pośrednimi odbiorcami ilustrowanych ksiąg
dla dorosłych: atlasów, albumów, poradników, domowych kalendarzy itp., które
poznawały w trakcie wspólnego oglądania czy głośnej domowej lektury. Na zie-
miach polskich pierwsze książki popularnonaukowe, w większości przekładane
z innych języków, napisane specjalnie dla dzieci ukazywały się pod postacią wy-
dawnictw syntetycznych pod koniec XVIII w., w czym wielkie zasługi miała dzia-
łalność Komisji Edukacji Narodowej, dopiero jednak wiek XIX przyniósł ich
ożywiony rozwój . W okresie międzywojennym wielu wydawców publikowało2
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Irena Socha, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1998, s. 126–147 i Iwona Piróg,
Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży na ziemiach polskich w latach 1830–1863,
„Studia o Książce” 1983, t. 13, s. 77–109.

Można to prześledzić na podstawie Bibliografii literatury dla dzieci i młodzieży 1918–1939.3

Literatura polska i przekłady, oprac. Bogumiła Krassowska, Alina Grefkowicz, Warszawa: BP.
Biblioteka Główna 1995.

Zob. Bogumiła Staniów, Serie książek popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży w Polsce4

międzywojennej jako źródło informacji o świecie, nauce i człowieku (na wybranych przykładach),
w: Przestrzeń informacyjna książki, red. Jadwiga Konieczna, Stanisława Kurek-Kokocińska, Han-
na Tadeusiewicz przy wsp. Rafała Kępy i Magdaleny Przybysz-Stawskiej, Łódź: Wydawnictwo
Biblioteka 2009, s. 339–353.

Pod tą nazwą rozumiem przede wszystkim serie i podserie niewielkich książeczek wydawa-5

nych przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (w latach 1945–1974: Państwowe Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne).

Zob. Bogumiła Staniów, Rola książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w Polsce w la-6

tach 1945–1956 : fakty, opinie, komentarze, „Roczniki Biblioteczne” 2010, R. 54, s. 97–122.
Z tego okresu na uwagę zasługuje książka Lidii Kon pt. Pierwsza książka o roślinach: (w polu7

i w ogrodzie) przetłumaczona z języka rosyjskiego przez Marię Kowalewską (Warszawa: Książka
i Wiedza 1951).

Analizę powojennych dziejów piśmiennictwa popularnonaukowego dla dzieci i młodzieży8

w Polsce przeprowadził w swych książkach Marek Kątny, Literatura popularnonaukowa dla dzie-
ci i młodzieży, Kielce: „Gens” 1998; idem, Droga do wiedzy: o literaturze popularnonaukowej dla
młodego odbiorcy, Kielce: Wydawnictwo Gens 2008.

Np. w książkach z zakresu chemii, zob. Bogumiła Staniów, Małe formy narracyjne w literatu-9

rze popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989 (na przykładzie książek
z zakresu chemii), w: „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – małe formy narracyjne,
red. Bożena Olszewska, Olaf Pajączkowski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2017,
s. [263]–278.

dziełka popularyzujące wiedzę, skierowane do dzieci i młodzieży , również w wie-3

lu sprofilowanych tematycznie seriach, których autorzy i edytorzy (za sprawą
materiału ilustracyjnego i innych środków uprzystępniania wiedzy) przybliżali
dzieciom i szkolnej młodzieży tajniki życia zwierząt i roślin . Były one utrzymane4

w konwencji dydaktycznej, wiele z nich zostało zresztą przygotowane na potrze-
by powszechnej oświaty i opublikowane w seriach „szkolnych” . Po drugiej wojnie5

światowej sytuacja literatury dla dzieci i młodzieży była bardzo trudna, brakowało
przede wszystkim klasyki, podręczników szkolnych, wydawnictw informacyjnych,
dlatego produkcja książek rozszerzających wiedzę w popularny sposób schodziła
na drugi plan . Dopiero pod koniec lat 50. XX w. pedagodzy uznali, że na rynku6

wydawniczym jest wystarczająca liczba publikacji popularyzujących różne dzie-
dziny wiedzy i wspomagających szkolną dydaktykę .7

Chociaż proza popularnonaukowa miała w Polsce powojennej (a zwłaszcza
w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) zaszczytne zadanie kreowania również świa-
topoglądu młodego czytelnika, trudno odmówić państwowym wydawcom dąże-
nia do wypośrodkowania, wydawania dzieł sytuujących się pomiędzy podawaniem
wiedzy i informacji a budzeniem zaciekawienia, intrygowaniem, a nawet, w przy-
padku młodszych dzieci, zabawą . Jedną z metod osiągania tego celu było wplata-8

nie tekstów pozanaukowych, literackich (beletrystycznych, fragmentów poezji i in.)
do popularnonaukowego wywodu . Łagodziły one nieco (popularno)naukowy styl,9

uprzystępniały przedstawiane treści, nawiązywały do utworów czytywanych dla
przyjemności, pokazywały związek świata nauki z literaturą, życiem codziennym.
Środki stylistyczne stosowane w tym miniwykładzie naukowym oraz wplatanie
weń owych metatekstów budowały pomost między tym, co pochłaniano z dużą
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Pisałam o tym w artykule pt. Funkcje form metatekstowych w książkach popularnonaukowych10

dla dzieci i młodzieży (1945–2010), w: W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typo-
grafa, artysty i technologii w pracy nad książką, red. Małgorzata Komza przy współudz. Ewy
Jabłońskiej-Stefanowicz i Ewy Repucho, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
2012, s. 27–48.

Były to również obserwacje samych dzieci, np. w Głosie przyrody autorki zamieściły pracę11

(w „Kronice młodego przyrodnika” jako „Kronika przyrodnicza Hani Wróbel z Tarnowa”) jednej
z dziewczynek – zwyciężczyni konkursu „Płomyczka”, gdzie prowadzony był przy współudziale
Kownackiej „Kącik Młodych Przyrodników”.

Nie były to tylko wiersze dla dzieci, ale również utwory Adama Mickiewicza, Konstantego12

I. Gałczyńskiego, Leopolda Staffa, Jana I. Sztaudyngera i in.
Wskazuje na to m.in. wstęp do Głosu przyrody, w którym autorki zapowiadają zdecydowanie13

więcej treści dotyczących świata zwierząt.
Maria Kownacka, Razem ze słonkiem. Pierwsza książka wprowadzająca w świat przyrody,14

t. 1–6 (Przedwiośnie, Wiosna, Lato, Złota jesień, Szaruga jesienna, Zima), Warszawa: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne 1975–1978. Poszczególne tomy odpowiadają fenologicznym okresom roku:
przedwiośnie, pierwiośnie, pełnia wiosny, wczesne lato, pełnia lata, wczesna jesień, późna jesień,
przedzimie, zima. Jest to swego rodzaju magazyn, w którym autorka wykorzystała również teksty
innych autorów, zarówno literatury pięknej, jak i popularnonaukowej, podobnie jak w czasopiśmie.
Niektóre teksty występują w wersji skróconej, przeredagowanej. W przypisach (w tekście i na dole
strony tego artykułu) odsyłam tylko do głównego tekstu, nie podając autorów cząstkowych.

Maria Kowalewska, Maria Kownacka, Głos przyrody, t. 1–2 (Wiosna, lato; Jesień, zima), War-15

szawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” 1963. Jest to magazyn, w którym autorki peł-
nią rolę redaktorek, często umieszczając cudze teksty np. w wersji skróconej, przeredagowanej. Dla

dawką emocji a tym, co – z punktu widzenia pedagogów i autorów-popularyza-
torów – czytywać należało i było warto. Pomagały zrozumieć otaczający świat
oraz obudzić naturalną wrażliwość na zjawiska przyrody, nauki i techniki. Zwłasz-
cza zagadnienia biologiczne i zoologiczne chętnie wykorzystywały tę strategię,
a w książkach dla dzieci młodszych było to szczególnie uzasadnione .10

Swoistym konglomeratem tych popularnonaukowych i literackich form były
kalendarze przyrody wydawane w latach 60. i 70. XX w. dla dzieci młodszych
(z początkowych klas szkoły podstawowej) i dzieci z klas od IV do VIII. Ich ideą
było poznawanie świata – pór roku, obserwacji nieba i pogody, świata zwierząt
i roślin oraz niezbędnych prac człowieka w domu, ogrodzie i na polu – ra-
zem z kolejnymi częściami książek, ułożonymi według poszczególnych sezonów.
Konstrukcja tych edycji – zasadniczo zgodna z przyjętą fenologią – była bardzo
specyficzna, informacje i opisy obserwacji przyrodniczych  mieszały się bowiem11

z ciekawostkami, zagadkami, rysunkami, ale wzbogacone były powiązanymi te-
matycznie opowiadaniami i wierszami . To one budowały atmosferę kalendarzy,12

czyniąc z nich nie tylko suchy przekaz przyrodniczy, ale też wprowadzając aurę
niezwykłości, podniosłości, zachwytu. To zwykłe zwierzęta i rośliny z najbliższe-
go otoczenia dziecka stawały się bohaterami jego świata. Obserwowane skrupu-
latnie przez małych badaczy zyskiwały status nadzwyczajności, cudowności, ale
i wpisywały się w porządek powtarzalności, cykliczności, potwierdzając natu-
ralny rytm przyrody i świata, wyznaczony zmiennością pór roku, budując z nim
mocny związek.

Rośliny odgrywały w tym układzie nadzwyczajną rolę, bo choć ich animizacje
i antropomorfizacje są dużo trudniejsze niż te, które dotyczą zwierząt , estetycz-13

ne wartości – obok poznawczych – są im właściwie przypisane z nazwy. Zadaniem
tego tekstu jest wskazanie, na przykładzie dwóch kalendarzy przyrody wydawa-
nych w latach 60. i 70. XX w.: Razem ze słonkiem Marii Kownackiej  (dla dzieci14

młodszych, il. 1) oraz Głosu przyrody Marii Kowalewskiej i Marii Kownackiej15
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ułatwienia wszystkie cytaty przywoływane z tego kalendarza będą odsyłały tylko do głównych autorek
tekstu.

Były to telegramy pisane przez autorów, jak i dzieci oraz np. zwierzęta czy rośliny.16

 

Il 1. Okładka książki Razem ze słonkiem autorstwa Zbigniewa Rychlickiego

(dla dzieci starszych, il. 2), zakresu i znaczenia wprowadzania metafor roślin do
tych książek. Zajmowały mnie będą nie metafory umieszczone w tekstach litera-
tury pięknej, które wzbogacały owe kalendarze, gdyż są one jej przynależne i dla
niej typowe. Przeanalizuję natomiast metaforykę roślin występującą w gawędach,
opisach, wyjaśnieniach, ogłoszeniach, zagadkach, listach, telegramach , żartach16
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Oprócz wymienionych występowały i inne formy, np. przepisy na smakołyki (w Razem ze17

słonkiem).

 

Il. 2. Obwoluta Głosu przyrody projektu Andrzeja Strumiłło

i fraszkach, językowych rebusach  – w popularnonaukowych tekstach (i mini-17

tekstach) dla dzieci wszystkie te formy pełniły przede wszystkim funkcję poznaw-
czą, informacyjną, ale często też emotywną i rozrywkową. Oczywiście, jak zwykle
w przypadku literatury dziecięcej, nie do końca będzie możliwe ostre oddziele-
nie warstwy poznawczej od literackiej. Specyfika kalendarzy polegała na tym,
że wszystkie one zręcznie w tych magazynach się komponowały, współistniały,
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Autorki zaczerpnęły inspirację z radzieckiej publikacji pt. Leśna gazeta Witaliego Bianki, za-18

mieszczając w książce teksty traktujące o przyrodzie ojczystej. Praca nad nią trwała aż szesnaście
lat, w obu tomach zamieszczono oprócz warstwy popularnonaukowej również teksty beletrystycz-
ne autorstwa znanych literatów, a w ostatecznej redakcji brali też udział konsultanci-biologowie
(informacja z: Olga Szmidt, Kownacka: ta od Plastusia, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2016,
s. 363–364). Odpowiednikiem takich publikacji dla dorosłych był Kalendarz przyrody autorstwa
Henryka Sandnera i Zdzisławy Wójcik, Warszawa: Wiedza Powszechna 1966 (nast. wyd.: 1972, 1976,
1978, 1983, 1995).

Zob. Olga Szmidt, Kownacka: ta od Plastusia.19

Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, Serce i uśmiech: w 100-lecie urodzin Marii Kownackiej,20

Warszawa: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1996, s. 42.
Symbolem [Gp] będę w tekście oznaczać Głos przyrody, [Rs] – Razem ze słonkiem.21

Zwłaszcza te o pogodzie świadczyły o przednowoczesnych sposobach mierzenia czasu cyk-22

licznego, właściwych kulturom oralnym.

swobodnie się przeplatały i uzupełniały. Oczywiście, w Razem ze słonkiem jest ona
prostsza, gdyż autorka rezygnowała z przeładowania tekstu środkami stylistyczny-
mi na rzecz prostoty i jasności przekazu skierowanego do małego dziecka, częściej
stosowała elementy fikcji literackiej. W Głosie przyrody Kowalewska i Kownacka
w pełni wykorzystały możliwości popularnonaukowego przekazu, a wplatając weń
środki artystycznego wyrazu, w tym liczne porównania i metafory (m.in. roślin),
zręcznie połączyły część literacką z tą popularyzującą wiedzę . Zwłaszcza Kow-18

nacka posługiwała się w swoich tekstach szeroką gamą środków i form przeka-
zu, by dotrzeć do czytelników o zróżnicowanym poziomie percepcji, a jako osoba,
która wiele lat pracowała z dziećmi , bardzo dokładnie znała ich potrzeby psy-19

chiczne, pragnienia i rozumiała, „że dziecko intuicyjnie potrzebuje przewodnika,
któremu mogłoby zaufać, który potrafiłby uczyć, bawić, wspólnie odkrywać tajem-
nice świata...” .20

Funkcje metaforyczne w pierwszej kolejności pełniły – w niezmienionej postaci
– ludowe przysłowia i porzekadła, które miały znaczenie kulturowe: zapoznawały
dzieci z utrwalonymi w kulturze powiedzeniami i budowały międzypokoleniowe
więzi. Najczęściej w kalendarzach przywoływano przysłowia dotyczące pogody,
pór roku i charakterystycznych cech poszczególnych miesięcy. Ale świat roślin,
nierozerwalnie z nimi związany, też bywał ich bohaterem:

 
– Święta Zofija kłosy wywija [Gp, t. 1, s. 110] ,21

 
– Żytko na święty Antoni (13.VI) największy kwiat goni, a w górach na świętego Wita (15.VI)

dopiero zakwita [Gp, t. 1, s. 171],
 
– Czerwiec temu się zieleni – kto do pracy się nie leni [Gp, t. 1, s. 249],
 
– Hej, lipiec, lipiec, nie daj słonku kłosa przypiec [Gp, t. 1, s. 249].
 

Warte podkreślenia są przywołania przysłów , które w swym brzmieniu wyko-22

rzystywały imiona świętych, mimo że był to czas absolutnej laicyzacji podręcz-
ników szkolnych i literatury dla dzieci. Frazeologia tych krótkich tekstów nie
pozwalała oczywiście na jakiekolwiek zmiany w ich konstrukcji, a ich trafność
oraz głębokie zakorzenienie w tradycji i używanie w życiu codziennym zadecydo-
wały pewnie o ich pozostawieniu w tych książkach (głównie w Głosie przyrody).
Można je traktować jako swego rodzaju namiastki mierzenia czasu sakralnego,
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O tym wymiarze czasu, w nawiązaniu do teorii Mircei Eliadego, pisała Joanna Szadura w książ-23

ce pt. Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej 2017, s. 73–74.

czasu świętego, religijnego, nadprzyrodzonego, czasu ponad i poza historią, czasu
nawrotowego . 23

METAFORYKA „DZIECIĘCEGO POZNANIA”

Pod tą nazwą rozumiem takie figury stylistyczne, które zostały zbudowane
przez autorki książek na potrzeby młodego odbiorcy i jego ograniczonej percep-
cji tekstu przyrodniczego. Metafory tłumaczyły pewne zjawiska i terminy innymi,
tymi znanymi już dzieciom, korzystając z zasady stopniowania trudności, objaś-
niania nowego – znanym i zrozumiałym, podobnego – podobnym. Teksty często
wykorzystywały bliską dziecku konwencję zabawy, groteski, przekomarzania się,
odwracania znaczeń. Animizowały lub antropomorfizowały wiele przyrodniczych
obiektów, dla uzyskania efektu przybliżenia dzieciom omawianej tematyki (w wie-
lu opisach np. wiatr roznosi pyłek, hula, dmucha, zrywa liście, niesie mżawkę,
„jest przycupnięty” [Gp, t. 2, s. 55]; kwiaty magazynują, sięgają, gospodarują, są
troskliwe, zapobiegliwe, bronią się; chwasty to „krewniaki” kapusty; las szumi, jest
opity deszczem, rozkołysany; drzewa są sędziwe, wyniosłe, kędzierzawe, mocne,
wysmukłe, dostojne, uginają się od owoców, rozwieszają korale (jarzębiny), kła-
niają się, kwitnące sady toną w bieli; liście fruwają, „trzymają się uparcie gałęzi”
[Gp, t. 2, s. 55], nasiona szemrzą itp.). Świat zewnętrzny jest oswajany odpowied-
nimi metaforami z pogranicza realnego życia i baśni: drzewa dzielą się na przo-
downików i spóźnialskich w wydawaniu kwiatów [Gp, t. 1, s. 164], paprocie
nazywane są „zielonymi pióropuszami” [Rs, t. 5, s. 57] i zamieszkują w nich „na
pewno szyszkowy rycerz z leśną królewną” [Rs, t. 5, s. 58], a poziomki są krasna-
lowymi czapeczkami [Rs, t. 3, s. 57]. Metaforycznie przedstawiane są również:

– nazwy gatunkowe

– śmiało śnieg przebije – powie nam o wiośnie! (przebiśnieg) [Rs, t. 1, s. 99],
 
– niedługo zima pryśnie, śnieg już przebiłem (przebiśnieg) [Gp, t. 1, s. 48],

– jaki śnieg wyrósł spod śniegu? (przebiśnieg) [Gp, t. 1, s. 50],
 
– Pierwsze – to nie mama,
drugie – to nie ryba!
Całość – to roślina.
Już odgadłeś chyba?... (tatarak) [Gp, t. 1, s. 246–247].

– cechy morfologiczne roślin
 
– Kto się w lesie zaszył
i drży, choć go nikt nie straszy?... (osika) [Gp, t. 1, s. 247], 
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– Poszukuję psiego ogona
albo kity krowiej –
Rzep przy rowie (owoc łopianu) [Gp, t. 2, s. 46],
 
– Wiszą frędzelki – kto dotyka,
ten zamieni się w Chińczyka! (bazie leszczynowe) [Rs, t. 1, s. 98],
 
– Rośnie pod płotem na straży,
choć zimne – to cię oparzy! (pokrzywa) [Rs, t. 3, s. 132],
 
– Jaka krzywa parzy? (pokrzywa) [Gp, t. 1, s. 169],
 
– Jakie owoce mają liny? (maliny) [Rs, t. 3, s. 133],
 
– Choć mamy zielone pancerze, każdy szpilkami nabijany,
to niejeden nas zabierze – 
bo w pancerzu są... (kasztany) [Rs, t. 3, s. 126],
 
– Co to za pękata pani –
sukienki szeleszczą na niej!
kto ją z sukienki rozdziewa,
to łzy potokiem wylewa! (cebula) [Rs, t. 5, s. 94],
 
– Takie to niby wojsko, a na własnych nogach nie ustoi (przy opisie budowania tunelu z fa-

soli) [Rs, t. 2, s. 53],
 
– Mleczka nie piją, myszek nie jedzą
te bure kotki... na drzewie siedzą! [Rs, t. 1, s. 99].

– procesy zachodzące w świecie roślin
 
– jeśli wiatr przeniesie żółty pyłek z bazi na taki czerwony języczek – jesienią znajdziemy tam

orzeszek [Gp, t. 1, s. 13],
 
– cebulki wielu roślin odbywają przed zimą takie kilkucentymetrowe podróże w głąb ziemi

[Gp, t. 1, s. 13],
 
– Z podziemnych kłączy wyrastają liście i kwiatowe łodygi. Byle prędzej! Byle zdążyć, póki

w lesie jest jeszcze tak widno i słonecznie [Gp, t. 1, s. 63],
 
– Zgadnijcie, przyrodnicy młodzi –
co wiosną raduje, a latem chłodzi,
jesienią żywi, a zimą grzeje,
niekiedy cały rok zielenieje (drzewo) [Gp, t. 2, s. 204].

– walory konsumpcyjne roślin
 
– Witamy bardzo mile
jemiołuszki i gile!
Czeka je suta gościna –
Głóg, Kalina, Jarzębina [Gp, t. 2, s. 46],
 
– mały krasnoludku,
wyrosłeś w ogródku,
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Podobieństwo do wcześniej przywołanej zagadki z Razem ze słonkiem potwierdza jednak w ja-24

kiś sposób zarzucany Kownackiej wtórny wobec Głosu przyrody charakter tego dziełka.

jesteś smakołyczek,
choć szczypiesz w języczek! (rzodkiewka) [Rs, t. 2, s. 113],
 
– Brązowe przetaki,
lecą do nich ptaki.
Jak się wróble zwiedzą –
wszystkie ziarna zjedzą! (słoneczniki) [Rs, t. 3, s. 132].

– działalność człowieka w świecie roślin
 
– mam plombę, choć nie jestem zębem!
– Kim więc jestem?!... (wypróchniałym dębem) [Gp, t. 2, s. 47],
 
– Robimy teraz doświadczenie, czy obrywanie kwiatów ziemniaków zwiększa i przyspiesza plo-

ny. Spodziewamy się, że tak, bo ziemniaki bez kwiatów „nie wysilą się” na owoce [Gp, t. 1, s. 240].

Działalność ta odbywała się w symbiozie z nieodgadnionym, czasem magicznym
światem roślin. Zwłaszcza drzewom przypisywano takie cechy, np.:

 
[...] jeżeli się wycięło fujarkę z takiej wierzby, która nie słyszała nigdy piania koguta ani szumu

wody – to odzywała się ona słowiczym głosem [Gp, t. 1, s. 112].

METAFORYKA HUMORU I ZABAWY

Ten rodzaj metafor miał wywołać uśmiech na twarzy dziecka, a w ten spo-
sób – odwołując się do emocji – spowodować łatwiejsze zrozumienie i zapamię-
tanie przekazywanych informacji. Niektóre opisy czy opowiadania w całości były
nastawione na humorystyczne przedstawienie jakiegoś zjawiska, np. w miniopo-
wiadaniu W pogoni za bzem autorka przemierza różne regiony Polski, znajdując
w nich ze zdziwieniem, po kolei, mimo upływającego czasu, świeżo rozkwitły bez
[Gp, t. 1, s. 170–171]. Ale i najkrótsze formy korzystały z tej konwencji, np.:

 
– co to za kotki?
na drzewach siedzą,
myszy nie łowią,
ptaszków nie jedzą (bazie wierzbowe) [Gp, t. 1, s. 49] ,24

 
– Zapraszam huczną kapelę:
pszczoły, muchy, trzmiele!
miłych gości witam rad! (kwitnący sad) [Gp, t. 1, s. 108],
 
– Koczujące ptaszki zapraszam nad wodę!
Zapewniam spokój i wygodę! (hotel trzcinowy) [Gp, t. 1, s. 303], 
– Powtarzam to ciągle w kółko!
Nie mam nic wspólnego z jaskółką.
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Autorka dodaje w tekście, że jest to nowa wersja starej zabawy dziecięcej („jedzie kareta, dzwo-25

nek dzwoni – zgaduj zgadula – w ile koni?”), którą można traktować jako inny jej wariant [Rs, t. 3,
s. 119].

„Mrówczym zielem” zostać sobie życzę!
(Mrówki mnie rozsiewają za mały smakołyczek)
Do stóp zielenią się ścielę
Jaskółcze ziele [Gp, t. 1, s. 303],
 
– Mamy torebki, haczyki,
skrzydełka i parasole!
Ruszamy w świat szeroki!
Na łąkę! Na las! Na pole! (nasiona) [Gp, t. 2, s. 47],
 
– macierzysty krzaczek [poziomki – dop. B.S.] pośrodku, a wokoło córeczki trzema kręgami,

jakby się z mamą bawiły w wesoły korowód! [Rs, t. 2, s. 53].

Żywe eksponaty, zebrane przed chwilą z ogródka czy w lesie, stają się w rękach
dziecka wspaniałym narzędziem do rymowania i tematycznej zabawy, w której
głównymi bohaterami są spersonifikowane ziarna grochu:

 
Strączkowa zagadka
Obrodziły nam strączki na grzędzie –
teraz zabawa z nimi będzie!
Strączki! strączki... Zielony groszek!
Strączki... strączki... Zabawa – proszę!
Bo w strączku – czy wiecie?
Siedzą zielone groszki,
jak pękate kumoszki,
jak królewny w karecie!
Jedzie kareta z córkami króla!
Ile ich jedzie? 
Zgaduj-zgadula!
Kto nie odgadnie – groszek przepadnie!
Kto odgadnie – pięć czy sześć?
będzie słodki groszek jeść!... [Rs, t. 3, s. 119] .25

 
Zwłaszcza w Razem ze słonkiem rośliny – żywe i suszone, ich kwiaty, owoce

i nasiona – są zawartością skrzyń skarbów, nieodłącznymi elementami dziecię-
cej zabawy, do której nakłaniają autorzy. Wylepianki, kasztanowe ludziki i inne
przedmioty wykonane z roślin przybliżają ten świat do dziecka jeszcze bardziej,
wprowadzając go do pokoju dziecięcego, sytuując wśród przedmiotów codzien-
nego użytku i zabawek, zachęcając do układania zagadek, wierszyków i piosenek.
Niektóre rymowane formy trudno zakwalifikować do jakiegoś konkretnego gatun-
ku, jak w opowieści o dziupli w starym dębie, którą niszczą po kolei jej miesz-
kańcy, a robotę „dokańcza” niedźwiedź: 

 
Rozpadł się dąb!... trzask!... Pył wzlata,
co gromadził się przez lata:
Wiórki,

trocinki,
piórka,
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łupinki,
myszek kosteczki,

szyszek łuseczki...
kłak rudych włosków,

sześć plastrów wosku
i próchna kłąb – gdy trzasnął dąb! [Rs, t. 2, s. 88].
 
Wielokrotnie motyw roślinny był wykorzystywany w zainscenizowanych na-

prędce teatrzykach dziecięcych. Trudno je uznać za formy dramatyczne, bo ich
objętość oraz brak fabuły wskazują raczej na wykorzystanie naturalnej umiejęt-
ności dziecka do zabawy w teatr, zabaw polegających na przedstawianiu różnych
sytuacji z życia codziennego, z udziałem zabawek i przedmiotów występujących
wokół dziecka, np.:

 
Widowisko dla przedszkolaków!!!
Będzie wiele śmiechu, krzyku!
Kukiełki z makówek, tykw, ziemniaków – 

Teatr „Fiku-miku na patyku” [Gp, t. 2, s. 47].

W obrazkach scenicznych, które miały rozpisane kwestie na role, szczególnie czę-
sto występowały warzywa, zwłaszcza w inscenizacjach jesiennych straganów,
a ich prezentacje miały czysto poznawczy charakter (np. Rs, t. 4, s. 121–122). Cza-
sami dzieci wchodzą w interakcję ze światem roślin, jak gdyby ich komunikacja
była czymś zwyczajnym, naturalnym, dostępnym tylko dzieciom:

 
Poszły dzieci do lasu, zobaczyły jarzębinę i proszą:
Jarzębino... jarzębino – daj nam swoje korale!
Zrobimy z nich czerwone paciorki dla lalek [Rs, t. 6, s. 79].

METAFORYKA POETYCKA

Metafory poetyckie służyły swoistemu uwzniośleniu treści, podkreśleniu pięk-
na i niezwykłości otaczającego świata roślin, a przez to – zwrócenia uwagi na
piękno krajobrazu najbliższej dziecku okolicy. Dla dzieci młodszych ta meta-
foryka była prostsza i występowała w znanych takiemu odbiorcy formach: pyta-
niach i odpowiedziach, rymowankach, piosenkach, np.:

 
Czy już trawa rozpędziła się do słonka? [Rs, t. 1, s. 69],
 
[leszczyna] każdego z ochotą umaluje na złoto! [Rs, t. 1, s. 71],
 
W ogródku pachnącym, tuż przy samej dróżce – 
zakwitło dziś słonko na zielonej nóżce! (słonecznik) [Rs, t. 3, s. 132].

Przenośnie skierowane do starszego odbiorcy mogły być nieco bardziej wyrafi-
nowane, choć nadal bardzo czytelne i w jasny sposób odwołujące się do świata
ożywionego: 
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wszystko co drzemało przez zimę zatajone, ukryte – teraz coraz śmielej podnosi głowę i wycho-
dzi na światło dzienne [Gp, t. 1, s. 57].

 
Okazywało się, że na warsztacie dobrych autorek dla dzieci nawet gawędy opisujące
przyrodnicze eskapady zyskują poetycki nastrój i powab:

 
Teraz jestem świadkiem wynurzania się z wody kwiatów grzybienia, gdzie ukryła je troskliwa

o swe potomstwo roślina.
Zimna noc może delikatnym kwiatom zaszkodzić, więc gruba łodyga skręca się w pętlę i wciąga

w toń wodną kwiat, zamknięty szczelnie jak szkatułka z bezcennym skarbem. Tam, pod wodą, jest
mu cieplej i bezpieczniej.

O pierwszych promieniach słońca pętla łodygi rozprostowuje się i oto w moich oczach złocisty
sezam powoli się otworzył, żeby przy pomocy owadów spełnić swe zadanie: wydać nasiona na nowe
pokolenie grzybieni [Gp, t. 1, s. 214].

 
Charakterystyczna w opisie roślin jest również częsta ich animalizacja, np.:

 
wczesny śnieg przysypał rozłożyste łapy świerków; śpią pod śniegiem drobne krzewinki i zioła.

[...] Słyszysz, jak cicho szumią – przez sen? [Gp, t. 2, s. 103],
 
nasypała mama nasion buraków i ogórków na szmatkę, skropiła wodą i postawiła na parapecie

na spodeczku:
– Uważajcie, dzieci, jak im wyrosną kiełki, to je wysiejemy na zagonach! – powiedziała.
– Ojej, a czy te kły gryzą?... – zaniepokoiła się Zosia [Rs, t. 1, s. 85].
 

Mimo że metaforyka świata zwierząt jest w kalendarzach dużo bogatsza niż ta
dotycząca świata flory, mało jest sytuacji odwrotnych, tzn. takich, w których
desygnatom ze świata zwierząt byłyby przypisywane cechy roślin, np. „igły, jak
u sosny, na grzbiecie mu wyrosły!” (o jeżu) [Rs, t. 5, s. 57] czy w porównaniu:
„gile, śliczne jak kwiat róży” [Rs, t. 6, s. 80].

PODSUMOWANIE

Przywołane powyżej metafory ukazały dążenie autorek kalendarzy przyrody
do wykorzystywania różnych rodzajów przenośnych znaczeń przypisywanych
roślinom do jak najskuteczniejszego przybliżenia treści przyrodniczych dzieci
i młodzieży szkolnej. Zadaniem tych środków stylistycznych było ułatwienie zro-
zumienia przekazywanych wiadomości, uprzyjemnienie lektury poprzez rozbicie
popularnonaukowego tekstu odrobiną lżejszych informacji, wymagających od czy-
telnika nieco innych umiejętności percepcyjnych: znajomości kulturowego kodu
lub chęci poznania go (metafory w przysłowiach i porzekadłach), otwartości na
styl literacki (metafory poetyckie), gotowości do zabawy słowem, odbierania żartu
i humoru.

Czas w Głosie przyrody i w Razem ze słonkiem nie jest jednorodny, jest swoi-
stym konglomeratem czasu jednostkowego i zbiorowego (społecznego) – indy-
widualny udział dziecka w obserwacji otaczającego świata (i połączonym z nim
upływem czasu) jest możliwy tylko poprzez pośrednictwo rodzica (opiekuna), nau-
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Joanna Szadura, Czas jako kategoria, s. 296.26

Ibidem, s. 69–70.27

Znacznie więcej metafor dotyczących świata roślin można znaleźć oczywiście w zamieszczo-28

nych na łamach tych książek opowiadaniach (lub ich fragmentach), wierszach, ludowych pieśniach,
pogwarkach i śpiewankach.

czyciela; często wspólnie z rówieśnikami. Obserwowalność (do pewnego stopnia
subiektywna) i mierzalność (naturalna – odczuwana przez człowieka i mechanicz-
na – wskazywana przez urządzenia pomiarowe) zmian są podstawą teorii koncep-
tualizacji czasu, wyróżniania czasu jakościowego i ilościowego . Ten pierwszy26

zdecydowanie przeważa w kalendarzach przyrody nad zegarowym. Ze względu na
wiek czytelników autorki nie mogły posługiwać się zaawansowanymi odniesie-
niami do czasu, ale i tak używane przez nie metafory mogły kształtować orientację
temporalną dzieci, która pełni ważne funkcje regulacyjne (regulowanie czasu ryt-
mem natury), zwłaszcza służy kodowaniu i przywoływaniu doświadczeń, poznawa-
niu świata, jego czasowych perspektyw, budowaniu doświadczenia na podstawie
stosunku do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, kształtowaniu oczekiwań
i tworzeniu scenariuszy działań . Razem ze słonkiem już tytułem wpisywało się27

w model ruchomego czasu cyklicznego, który – w odróżnieniu od czasu linear-
nego, trudnego do pojęcia przez kilkulatka – mógł w utrwalony kulturowo (prze-
kazywany przez rodziców i opiekunów) sposób dawać poczucie bezpieczeństwa,
powtarzalności zjawisk przyrody, ich przewidywalności, ciągłości. Dzięki użytym
metaforom roślin, które ten temporalny wymiar wyrażają – przekaz kształtował
też wrażliwość estetyczną. W przypadku świata roślin zwłaszcza wiosna skłaniała
autorki do poetyckich opisów rozwoju budzącej się do życia przyrody, dlatego te
części kalendarzy obfitowały w opisy flory . Wymiar przestrzenny opisywanych28

obiektów był raczej punktowy, autorki portretowały przede wszystkim istotne ce-
chy ich wyglądu, wiążąc je z porą roku, pogodą, innymi zmianami zachodzącymi
w tym samym czasie w przyrodzie i działalności człowieka. Ten – opisywany bo-
gato życiem fauny i flory – czas przyrodniczy zdecydowanie dominuje na łamach
kalendarzy, czas historyczny reprezentują tylko symboliczne dęby, zwłaszcza wte-
dy, gdy opisywane są jako drzewa monumentalne, świadkowie historii, którym
z tego powodu należy się szacunek i ochrona:

 
– Dębie, dębie, drzewodzieju,
co tu wyrastasz – powiedzże nam, co widziałeś
za króla Piasta?
Kłaniały się dzieci drzewom,
kłaniały się w pas... [...] [Rs, t. 2, s. 72].

Inne elementy obu omawianych tu książek, w tym cały aparat pomocniczy,
również oprawa graficzna: zwłaszcza kolorowe ilustracje i ozdobniki, w nie mniej-
szym stopniu przyczyniały się do lepszej percepcji tekstu, a przede wszystkim
urozmaicały go. Warto nadmienić, że twórcą ilustracji do Razem ze słonkiem był
sam Zbigniew Rychlicki – uznany polski artysta książek dla dzieci, a i Głos przy-
rody ozdabiały ryciny wielu uznanych grafików oraz kolorowe tablice. Gdyby nie
fakt, że omawiane publikacje wydane były na słabej jakości papierze, jak więk-
szość książek dla dzieci w tamtym czasie, mogłyby funkcjonować jako mini-
albumy, przyrodnicze przewodniki, służące nie jednemu, ale kilku pokoleniom



158 Bogumiła Staniów

Joanna Papuzińska, Dziecięce spotkania z literaturą, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Edu-29

kacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej 2007, s. 43. Autorka jako przykład współ-
czesnych opracowań tego typu wymienia np. Ilustrowany leksykon przyrody polskiej wydany przez
firmę Podsiedlik-Raniowski i S-ka. Chodziło najprawdopodobniej o Ilustrowaną księgę przyrody pol-
skiej Jadwigi Knaflewskiej i Michała Siemionowicza (Poznań: Podsiedlik-Raniowski i S-ka 2000).
Ta publikacja (jak i inne, podobne, wydane później) mogły być używane w rodzinnym obiegu, lecz
– jak pisała Papuzińska – „pod warunkiem, że dorośli sami będą potrafili wzbogacić go o elementy
ludyczne” (ibidem, s. 43).

Świadczy o tym również fakt, że rośliny nie stały się samodzielnymi bohaterami żadnej z okładek30

omawianych książek. Głos przyrody nie zawierał wprawdzie ilustracji na okładkach, ale wszystkie
sześć okładek Razem ze słonkiem ozdabiały wizerunki zwierząt i ptaków, na tle dość schematycznie
przedstawionych elementów florystycznych.

Stanisław Frycie, Maria Kownacka, s. 35.31

w rodzinach i bibliotekach. Niestety, w bibliotekach szkolnych i dziecięcych zosta-
ły one szybko zaczytane, a na współczesnym rynku nie spotykamy już rodzimych
publikacji tej rangi i przeznaczenia, a przede wszystkim – jak zaznacza Joanna
Papuzińska – nawet jeśli są, to „nie dorównują na ogół Głosowi bogactwem treści
i śmiałością koncepcji, choć często prezentują bardziej nowoczesne ujęcia tematu” .29

Podsumowując rozważania o znaczeniu metaforyki roślin w kalendarzach
przyrody, nasuwa się jednak nieodparte wrażenie, że świat flory najczęściej był
pięknym, ale jednak tylko tłem, dla przyrody ożywionej , czarodziejskim zwier-30

ciadłem rzeczywistości, oddanej opisem autorów:
 
Utonąłeś w masie roślinności. Sosna sosnę goni, świerk dotyka świerka, dęby wspierają się bliź-

niaczo, brzozy pozawierały bliźniacze przymierza, tuż zaraz osika i jarzębina, a pod nimi okrywają
ziemię niby klęcząc: leszczyny, kaliny, trzmieliny.

Pachnie grzybnia, nęcą poziomki, odurzają aromatem świeże liście, nagrzewa się żywica, roz-
kwita biało szorstkie bagno... trzmiel kosmaty basuje pisząc fantastyczną drogę nad trawami... [Gp, t. 1,
s. 125–126].

 
Wszystkie zabiegi stylistyczne zastosowane przez autorki omawianych tu książek
służyły jako pomoc i narzędzie w opisie przyrody, to ona była głównym elemen-
tem wykreowanego na łamach tych specyficznych kalendarzy świata, dominantą
kompozycyjną, na równi ze światem ludzi, którzy pełnili funkcję bohaterów lite-
rackich, obserwujących i (mądrze lub nie) ingerujących w tym nadzwyczaj spraw-
nie zorganizowanym teatrze natury .31
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METAPHORS OF PLANTS IN CHILDREN’S NATURE CALENDARS

(RAZEM ZE SŁONKIEM  [TOGETHER WITH THE SUN] AND GŁOS PRZYRODY

[VOICE OF NATURE]) BY OF MARIA KOWNACKA AND MARIA KOWALEWSKA

Summary

The article describes the use of metaphorical terms of plants in the nature calendars

designed for children and young people of school age: Głos przyrody [Voice of Nature] by

M. Kownacka and M. Kowalewska (vol. 1–2, 1963) and Razem ze słonkiem [Together with

the Sun] by M. Kowalewska (vol. 1–6, 1975–1978). The role of metaphores in three areas

is presented: 1) using “child’s cognition”, that is explaining natural phenomena with means

referring to children’s imagination, 2) applying elements of humour and fun, 3) using poetic

metaphors whose task was to build atmosphere and sublimity in the description of flora.
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The described stylistic treatments were to make the popular science texts more attractive to

young readers, and they were to become the incentive for them to observe nature in parallel

with reading adapted to the perception and needs – not only cognitive, but also emotional.

Trans. Izabela Ślusarek

   



Pierwodruk: Józef Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku. Pisma, Paryż: Instytut Literacki 1963.1

Wydanie krajowe: idem, Orfeusz w piekle XX wieku, posł. Jan Zieliński, Kraków: Wydawnictwo
Literackie 2000. Wszystkie cytaty pochodzą z wydania krajowego, a oznaczone zostały w tekście
skrótowcem „OwP” i paginacją.

Hanna Trubicka, Zapomniany eseista? O potrzebie nowych edycji eseistyki Wittlina, w: Józef2

Wittlin – pisarz kulturowego pogranicza, red. Ryszard Zajączkowski, Lublin: Towarzystwo Nau-
kowe KUL 2016, s. 100.

Pierwodruk: „Wiadomości Literackie” 1938, nr 27 (766), s. 5. Podobnie zresztą tytułowy esej,3

a więc Orfeusz w piekle XX wieku, ukazał się na łamach „Wiadomości Literackich” 1931, nr 1 (366),
s. 1.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 1, 2018

Jakub Osiński
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

JÓZEFA WITTLINA ZAPOMNIANA HISTORIA ROŚLINNA

Wydany w 1963 r. przez paryski Instytut Literacki Orfeusz w piekle XX wieku
jest po dziś dzień najpełniejszym zbiorem – czy lepiej: wyborem – esejów Józefa
Wittlina, przygotowanym przez samego pisarza . Odnajdujemy w nim zarówno1

teksty przedwojenne, jak i te powstałe już po tym, jak autor Soli ziemi na zawsze
opuścił kraj w 1938 r. Z jednej strony, Orfeusz... pozwala zatem na całościo-
wy i przekrojowy ogląd eseistyki Wittlina, a nawet – jak sam pisarz sugerował
w Przedmowie – jest poniekąd jego „autobiografią niezamierzoną i niekompono-
waną” (OwP, 6). Z drugiej jednak strony, jak twierdzi Hanna Trubicka, tom cechuje
„brak ładu”, przez co: „[w] tej słabo zróżnicowanej całości «zaginęły» najorygi-
nalniejsze myślowo i artystycznie teksty Wittlina”. Badaczka uzasadnia ten sąd,
pisząc dalej:

 
Pomieszczone w książce eseje podróżnicze z lat 1933–1939, będące ciekawą kontynuacją

przedwojennych Etapów, i eseje publikowane na łamach „Kultury” i „Wiadomości” zasługiwałyby na
wydanie w osobnych tomach. Tymczasem w zbiorze funkcjonują one na tych samych prawach, co
teksty o znaczeniu drugorzędnym. Mam tu na myśli przede wszystkim teksty publicystyczne z lat
trzydziestych i czterdziestych XX wieku, wydane przez Wittlina na łamach „Wiadomości Lite-
rackich”, a w latach II wojny światowej – na kartach nowo powstałych biuletynów informacyjnych
i tygodników polonijnych .2

 
Trudno odmówić Trubickiej racji w kwestii tego, że wartość tekstów po-

mieszczonych w Orfeuszu... jest zróżnicowana, niemniej ich ocena i klasyfikacja
li tylko na podstawie miejsca publikacji czy okresu, w którym powstawały, budzi
już wątpliwości. Ich uzasadnieniem niech będzie przykład eseju „Ogródek” i hi-
storia, opublikowanego po raz pierwszy w 1938 r. właśnie na łamach „Wiado-
mości Literackich” , któremu poświęcimy tu uwagę. Nie był on bowiem dotychczas3
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Walafryd Strabus, Ogródek (Hortulus), przeł. Henryk Szancer, wstępem i przyp. opatrz. Mie-4

czysław Proner, Warszawa: nakł. Franciszka Heroda 1938.
Ogródek (Hortulus) został wydany w 250 numerowanych egzemplarzach.5

Mieczysław Proner, wstęp w: Walafryd Strabus, Ogródek, s. 5–6. Takie samo zdanie wyrażają6

Michael Heinrich, Andrea Pieroni i Paul Bremner, opisując kulturową historię roślin medycznych.
Por. Michael Heinrich, Andrea Pieroni, Paul Bremner, Plants as Mecicines, w: The Cultural History
of Plants, red. Ghillean Prance, Mark Nesbitt, New York, London: Routledge 2005, s. 211.

przedmiotem zainteresowania badaczy, co może świadczyć o tym, że przekona-
nie, które wyraziła Trubicka, jest wśród znawców twórczości Wittlina dość po-
wszechne. Warto jednak przyjrzeć się „Ogródkowi” i historii przede wszystkim
ze względu na zawarte w nim spostrzeżenia i przemyślenia eseisty dotyczące
związków świata roślin i ludzkich dziejów, prekursorskie wobec intensywnie roz-
wijających się w ostatnich latach, przede wszystkim – niestety – na Zachodzie,
plant studies.

Wpierw pochylmy się jednak nad przynależnością gatunkową tego tekstu,
który został już przez nas a priori nazwany esejem. Pomyślany i opublikowany
był on co prawda jako recenzja polskiego tłumaczenia poematu Liber de cultura
hortorum Walafryda Strabusa (ok. 809–849), szerzej znanego pt. Hortulus, które
przygotował Henryk Szancer ; niewiele jednak w tym tekście odnajdziemy cech4

recenzji, a tym bardziej – recenzji przekładu, co może nawet zastanawiać, jeśli
przypomnieć, że Wittlin sam był tłumaczem i miłośnikiem języków klasycznych.
Za tym, że tekst ów nie jest recenzją, przemawiają zresztą słowa samego autora:

 
W tych dniach otrzymałem osobliwą książeczką, pięknie wydaną przez farmakognostów i zie-

larzy. Jest to przekład średniowiecznego łacińskiego poematu o ziołach leczniczych, gęsiego pióra
Walafryda Strabusa. Tytuł brzmi w oryginale nader skromnie: Hortulus, po polsku jeszcze skromniej:
Ogródek. W innych czasach włączyłbym pewnie ten podarek, bez czytania, do nielicznych w mym
księgozbiorze specymentów bibliofilskich . Dziś jednak, kiedy coraz częściej uciekam od spraw5

czysto ludzkich w dziedziny pozaludzkiej wegetacji i pozaludzkiej urody, przeczytałem tę książeczkę
z dużą przyjemnością, zwłaszcza, że zaleca się miłą polszczyzną tłumacza (OwP, 557).

 
„Ogródkowi” i historii, przede wszystkim za sprawą jego silnie odautorskiego

charakteru i synkretyczności gatunkowej (której recenzyjne, ale i autobiograficzne
ustępy są przykładem) zdecydowanie bliżej do miana eseju. Nie ma tu miejsca na
podjęcie próby wnikliwego dowodzenia tego sądu, nie jest to też dla rozważań tych
problem kluczowy – wszak został on zasygnalizowany jedynie dla wytłumaczenia,
że nie będzie to szkic poświęcony krytyce literackiej czy starożytniczym zaintere-
sowaniom autora Orfeusza...

Hortulus Strabusa był dla Wittlina jedynie inspiracją do podjęcia rozważań
nad związkiem roślin i historii; inspiracją – dodać należy – całkowicie zrozumiałą,
wszak jak pisał Mieczysław Proner we wstępie do polskiego tłumaczenia dzieła:

 
Wspaniała harmonia słów w opisach roślin, wyobraźnia bujna i plastyczna, epitety i przenośnie

mnogie, bogate i cyzelowane, język soczysty i barwny, a jednocześnie głębia pokory i uczucia wobec
potęgi Boga i przyrody jako świątyni piękna, dobra i światła – ukazują oblicze Walafryda Strabusa
nie tylko jako skrzętnego, bacznego ogrodnika, nie tylko jako ziół wytrawnego znawcy, lecz również
jako artysty z Bożej łaski, natchnionego poety i myśliciela .6

Przede wszystkim jednak co innego zwróciło uwagę eseisty niż niewątpliwy
fakt, że dzieło to „zaleca się miłą polszczyzną tłumacza”. Zdumiał go bowiem
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Walafryd Strabus, Ogródek, s. 9.7

Józef Olejniczak, Arkadie i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz, Kraków:8

Oficyna Literacka 1992, s. 181.
W innym miejscu Olejniczak zwraca uwagę na to, iż: „[w] pracach krytycznych poświęconych9

twórczości Wittlina popularna jest teza, że jako najważniejsze doświadczenie historyczne Europy
w XX wieku traktuje on pierwszą wojnę światową, że Europa, jej umysłowość, duchowość, rozpadły
się ostatecznie po 1918 roku. Najbardziej znaczącymi argumentami na rzecz tej tezy jest przywiąza-
nie pisarza do porządku europejskiego sprzed 1914 roku [...]. To są argumenty poważne i trudno
z nimi polemizować, ale w moim przekonaniu powinny być rozpatrywane tylko w kategoriach
biografii poety i jego «pokoleniowego doświadczenia (przeżycia)»! Gdyby chcieć je wiązać także
z Wittlinową refleksją historiozoficzną, wówczas trzeba by pomijać cały blok szkiców i wierszy
pisanych przez niego w okolicach 1942 roku w Nowym Jorku”. Józef Olejniczak, Wittlin wobec

rozbrat pomiędzy jego zainteresowaniem poematem, który niepodważalnie ma cha-
rakter dydaktyczny (rozpoczyna się, przypomnijmy, słowami: „Chociaż nie brak
wskazówek, jak żywot pędzić spokojny...” ), a dawną, młodzieńczą niechęcią do7

wszystkiego, co z dydaktyką związane:
 
Jakże zmieniła się nasza wrażliwość z biegiem czasu! Różne „podmuchy” i „powiewy” historii

urabiają ludzką wrażliwość do tego stopnia, iż to, co przed dwudziestu laty po prostu nudziło, dziś
nie tylko zajmuje, ale i zawiera mnóstwo czarów (OwP, 557).

 
Tymi „podmuchami” i „powiewami” historii, a więc nie tylko dziejowym na-

stępstwem, ale i zmianami cywilizacyjnymi czy tragedią wielkiej wojny, Wittlin
uzasadnia zatem bezpośrednio swoje zainteresowanie światem roślin, pośrednio
natomiast – swój eskapizm. Eskapizm, który znaczy zresztą całą jego twórczość
od momentu debiutu, a za manifest którego Józef Olejniczak uznaje esej Abbaye
de Royaumont , gdzie zresztą mowa m.in. o okresie, kiedy powstawał interesujący8

nas tu „Ogródek” i historia (pierwodruk w numerze „Wiadomości Literackich”
datowanym jest na 26 czerwca 1938 r.):

 
W czerwcu 1938 roku przebiegałem w myśli wszystkie możliwości znalezienia jakiegoś azylu

do pracy. Nazbyt długo tułałem się po różnych letnich pensjonatach, pośród cudzej nudy, wrzaskli-
wej i nietolerancyjnej. Czym tylko mogłem, starałem się przekupić hałaśliwe moce (OwP, 293).

 
„Dość, dość już historii!” – powiada więc Wittlin w „Ogródku” i historii, na-

wołując tym samym do ucieczki od świata, a wręcz ją przewidując:
 
Wielki czas dowiedzieć się, jak nazywają się te ciche i wonne istoty, które radują nasze oczy,

znużone pstrokacizną kolorów historycznych koszul. Czas zapoznać się bliżej z bytem tych milczą-
cych istot, które otaczają nasze hałaśliwe byty, a niekiedy chronią nas od bólu i nawet od śmierci
(OwP, 558).

Wittlin postrzega świat roślin w wyraźnej, absolutnej niemal opozycji do świata
ludzi – ciszę przeciwstawia hałasowi, statyczność – dynamice, „długie trwanie”
– nagłym zmianom, a walory zdrowotne roślin – ludzkiej śmiercionośności.

Na szczególną uwagę zasługuje tu zestawienie nienazwanych wprost, deli-
katnych, pastelowych barw roślin, które niejako same się nasuwają, skoro te są
„ciche i wonne”, w zestawieniu z „pstrokacizną kolorów historycznych koszul”.
Wittlin, często w swojej twórczości odnoszący się do wydarzeń I wojny świato-
wej ,9  nawiązywał tu zapewne do jasnych, wyrazistych kolorów mundurów, które
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„Innego”, w: Between Lvov, New York and Ulysses’ Ithaca. Józef Wittlin – Poet, Essayist, Novelist,
red Anna Frajlich, Toruń: Nicholas Copernicus University, New York: Department of Slavic Languages
and the East Central European Center Columbia University 2001, s. 120–121.

Małgorzata Smolińska, Poezja ogrodów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Acta Universitatis10

Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2003, s. 251–273.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Być kwiatem?..., w: eadem, Poezje zebrane, t. 2, oprac. Alek-11

sander Madyda, wstępem opatrz. Krzysztof Ćwikliński, Toruń: Algo 1993, s. 35.

do czasu Wielkiej Wojny nosili żołnierze francuscy i które w obliczu działań
zbrojnych nowego rodzaju okazały się całkowicie niepraktyczne. Konieczne oka-
zały się zatem zmiany upodabniające mundury do kolorów roślin: odcieni zieleni
i beżów. Pisarz dostrzegł zatem bardzo swoiście rozumiany, pragmatyczny zwrot
ku roślinom, który ostatecznie dokonał się wraz z I wojną światową. Dlatego też
rośliny „niekiedy chronią nas [...] nawet od śmierci”.

Co nader interesujące, zdaniem eseisty, zwrócenie się ludzi ku roślinom ma
także dotyczyć zgłębiania „psychicznego życia kwiatów”, które to w swoich wier-
szach najlepiej realizować miała Maria Pawlikowska-Jasnorzewska:

 
Życie to obnaża się przed Jasnorzewską bez fałszywego wstydu i pozwala poetce współczu-

jącym okiem spojrzeć na zakryte przed nami tragedie. Jasnorzewska to Freud i Proust roślinnego
świata (OwP, 558).

 
Autorka Pocałunków nie od dziś uważana jest za „poetkę ogrodów”; jej twór-

czość na każdym etapie przepełniają bowiem opisy świata roślin: od przydomo-
wego ogródka po orientalną przyrodę Dalekiego Wschodu . Wittlin, bodaj jako10

pierwszy, wskazuje jednak w poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej nie tylko na
zewnętrzny ogląd tego świata, ale i na zdolność poetki do opisu „psychologii
roślin”, wnikania w ich świat wewnętrzny i dostrzegania rozgrywających się w nim
konfliktów. Przypomnijmy tu choćby jej późniejszy, bardzo znany wiersz Być
kwiatem?... z tomu Gołąb ofiarny (1941):

 
Rozkwitają. Milczą pośród liści.
W kij związane lub pną się na kratę...
Dekoracje? Jeńcy? Statyści?
Łatwo chwalić kwiaty,
Lecz być kwiatem...11

 
Pisząc o owej „psychologii”, a więc dając świadectwo swojego panpsychizmu,

eseista być może czerpał z wywodzących się z Darwinowskiego ewolucjonizmu
koncepcji botaników: Federica Delpina czy Raoula Heinricha Francé’a, dotyczących
inteligencji roślin. Można tu też próbować wskazać inną – jak się zdaje – bar-
dziej prawdopodobną, bo filozoficzną genezę Wittlinowego panpsychizmu, które-
go elementy odnajdujemy przecież u Talesa z Miletu i Platona, Barucha Spinozy
i Gottfrieda Wilhelma Leibniza, Artura Schopenhauera czy Williama Jamesa.

„Jasnorzewska to Freud i Proust roślinnego świata” – pisze Wittlin, zauwa-
żając tym samym, że w swojej twórczości poetka przenika wewnętrzne życie
roślin w każdym jego wymiarze: zarówno świadomym (Proustowski strumień
świadomości), jak i nieświadomym (kluczowe pojęcie Freudowskiej psychoana-
lizy). Swoją intuicją, niepopartą przecież empirycznie, Wittlin uprzedził zatem
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Zob. Michael Marder, Plant-Thinking. A Philosophy of Vegetal Life Plant-Thinking, New York:12

Columbia University Press 2013.
Zob. Marta Piwińska, Romantyk w ogrodzie, „Teksty” 1977, nr 4, s. 26–56.13

współczesne nam odkrycia dotyczące „myślenia roślin”, o których pisze chociaż-
by Michael Marde w książce Plant-Thinking .12

Autor Soli ziemi stawia zatem Pawlikowską-Jasnorzewską za wzór przenika-
nia „psychologii roślin”, po czym dodaje: „ale i nam niechaj będzie wolno dotknąć
tych spraw ręką prymitywną. No i tzw. sercem” (OwP, 558). Dalej zaś pisze:

 
Oczywiście, czułość nasza do roślin zawiera więcej miłości własnej niż miłości tych roślin. Ucie-

kamy wszak przed sobą, przed naszym czasem, przed ohydnym pejzażem historycznej rzeczywisto-
ści do ogrodów botanicznych i do parków, skoro nie stać nas na wycieczki poza obręb miast. Jeżeli
tak dalej pójdzie, ogrody botaniczne w stolicach świata staną się pepinierami nowych rewolucji.
Jasnorzewska napisze kiedyś nową Marsyliankę. Znając chwalebne zamiłowanie poetki do precyzji,
jesteśmy pewni, że jej Marsylianka będzie krótsza od tekstu Rougetta de Lisle’a (OwP, 558).

 
Wittlin, z jednej strony, diagnozuje przyczyny opisywanego przez siebie zwro-

tu ku roślinom, widząc jego przyczynę – bodaj za Freudem właśnie – w „miłości
własnej” ludzi, a więc narcyzmie i pożądaniu piękna. Warto tu odnotować, że
w owym zwrocie nie ma znaczenia, czy odbywa się on ku ogrodom i parkom, czy
też roślinom dzikim, rosnącym poza miastami, mimo że różnią się one niewątpli-
wie – wywiedzionym z sentymentalizmu i romantyzmu – symboliką, znaczeniem
kulturowym . Z drugiej strony, eseista prognozuje konsekwencje owego zwrotu13

– eskapizm, który może przerodzić się w rewolucję. Nie bez powodu rewolucję tę
symbolizuje tu Marsylianka – kolejny, po wspomnianych już mundurach, element
odnoszący się do czasów Wielkiej Wojny i armii francuskiej.

Pierwsze własne „zachwycenie botaniczne”, które przeżył dwa lata wcześniej
właśnie w Marsylii, Wittlin wspomina:

 
Na stoku wzgórza Le Pharo, wcinającego się w basen Starego Portu niczym półwysep, przed

gmachem Instytutu Medycyny Kolonialnej upozowały się fantastyczne krzaki wybujałego tamarysz-
ku. Na tle wspaniałej scenerii nieba i wody, starych fortów i statków, tworzą te tamaryszki grupę
przypominającą Laokoona. [...] Jak maniak oddawałem się ich kontemplacji. Nie mniej maniakal-
nie wpatrywałem się w czuby srebrzystych drzew oliwnych, wyglądających jak miniaturowe mioteł-
ki z wysokości La Tourbie, nad Morzem Śródziemnym. A liść akantu, tego samego akantu, który
tak wielką odegrał rolę w starożytnej architekturze jako zasadniczy ornament głowic na kolumnach
porządku korynckiego – długo przechowywałem w walizie, tak długo, aż ta żywa, zielona relikwia
Hellady zwiędła i starła się na proch (OwP, 558–559).

 
Pisarz ze szczególnym upodobaniem opisuje te elementy śródziemnomorskiej

przyrody, które są pamiątkami cywilizacji antycznej. Tamaryszek nieprzypadko-
wo przypomina mu Grupę Laokoona – rzeźbę przedstawiającą nieuchronną śmierć
i związane z nią cierpienia, które jednak nie są wyrażane poprzez krzyk, na co
pierwszy zwrócił uwagę Johann Joachim Winckelmann, a z czym później polemi-
zował Gotthold Ephraim Lessing:

 
Ból – pisał Winckelmann – który objawia się we wszystkich mięśniach i ścięgnach ciała i który

widz niemal zdaje się odczuwać już na widok boleśnie wyciągniętego brzucha, nie patrząc nawet na
twarz i inne części; ten ból – powiadam – nie zdradza się wszakże z gwałtownością czy to w twarzy,
czy w całej postawie. Nie wydaje on straszliwego krzyku, jak śpiewa Wergiliusz o swym Laokoonie;
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Cyt. za: Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji, oprac. nauk.14

Michał Mancfel, przeł. Henryk Zymon-Dębicki, Kraków: Universitas 2012, s. 6. Wszystkie przypisy
w tekście pochodzą od autora.

Ciekawie do motywu tamaryszku nawiązał Zbigniew Herbert, przedstawiając tę roślinę jako15

również niemą towarzyszkę śmierci żołnierzy opisywanych przez Homera w Iliadzie: „kiedy leży/
przebity włócznią/ a usta jego rany/ domykają się/ nie widzi/ ani morza/ ani miasta/ ani przyjaciela/
widzi/ tuż przy twarzy/ tamaryszek// wstępuje/| na najwyższą/ suchą gałązkę tamaryszku/ i omija-
jąc/ liście brunatne i zielone/ stara się/ ulecieć w niebo/ bez skrzydeł/ bez krwi/ bez myśli/ bez –”.
Zbigniew Herbert, Tamaryszek, w: idem, Wiersze zebrane, oprac. edyt. Ryszard Krynicki, Kraków:
Wydawnictwo a5 2008, s. 289–290.

nie pozwala na to rozwarcie ust; to raczej trwożliwe i stłumione westchnienie, jak opisuje [Jacobus]
Sadolet .14

 
Cierpienie roślin jest zatem, zdaje się powiadać Wittlin, niczym cierpienie

Laokoona – dostrzegalne, acz niewyrażone, nieme . Cierpienie prowadzące do15

śmierci, która staje się także udziałem roślin, choćby liścia akantu: „ta żywa, zielo-
na relikwia Hellady zwiędła i starła się na proch” – niczym cywilizacja starożytna.

Życie roślin, które obserwuje pisarz i którym się zachwyca, jest więc dla nie-
go odzwierciedleniem życia człowieka i trwania jego kultury, niosącymi ze sobą
„antydziejowe posłannictwo” (OwP, 559), którego wcześniej nie dostrzegał, gdyż,
jak tłumaczy:

 
Myśląc o moim niewczesnym afekcie do świata roślinnego, doskonale zdaję sobie sprawę, że

jest to uczucie zastępcze, może nawet surogat celowo tłumionych uczuć. Trudno! Rośliny nas nie
biją, nie znieważają, nie handlują naszymi duszami. Jeżeli niekiedy zabiją ludzi, czynią to niewinnie
i bezinteresownie (OwP, 559).

 
Po raz kolejny Wittlin sięga zatem po język psychoanalizy, tłumacząc afek-

tywnie swoje zainteresowanie światem roślin jako remedium na bolączki, które
przynosi ze sobą „powiew historii”. Nie stara się nawet, co prawda, być jak
Pawlikowska-Jasnorzewska, wikłająca się „roślinną psychikę”, a mimo to, „ręką
prymitywną” i „tzw. sercem”, oddaje się wcale bezrefleksyjnej kontemplacji tego
dopiero co odkrytego przez siebie świata.

W końcu należały też odpowiedzieć, jak Wittlin pojmuje ów wielokrotnie tu
przywoływany „powiew historii”, który „szczególnie groźny był [...] przedwiośniem
tego [1938] roku, kiedy to pierwsze kiełki ziół, przedwczesnym słońcem wywo-
łane z ziemi, zdawały się akcentować tragizm ludzkich spraw” (OwP, 559). Pisarz
przywołuje dwie postaci: Otokara Fischera oraz Egona Friedella. Fischer, czeski
poeta i tłumacz, zmarł 13 marca 1938 r. na zawał serca po przeczytaniu w gaze-
cie o Anschluss – aneksji Austrii przez III Rzeszę. Z tego samego powodu samo-
bójstwo popełnił Friedell. Niewątpliwie Anschluss był wydarzeniem, które na
kilkanaście miesięcy przed wybuchem II wojny światowej mogło wieszczyć no-
wy konflikt zbrojny. Potwierdzał wszak eksterytorialne dążenia Rzeszy, co szcze-
gólnie w kontekście długoletnich starań o przyłączenie do niej Wolnego Miasta
Gdańska napawało wówczas niepokojem.

Wspomniana przez Wittlina zostaje w tym kontekście jeszcze jedna postać:
 
„Róże zrywaj, gdy wojna, a lilie – gdy miły trwa pokój!” – pisze średniowieczny poeta, bene-

dyktyn Strabus.
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Wydawnictwo Poznańskie 2010, s. 631–659.

Rdz 1,26.17

„Herboryzację przeciwstawia Jan Jakub wszelkim celom utylitarnym, «aptecznym», jak je na-18

zywa. Zbieranie roślin wyzbyte jest wszelkich aspektów technicystycznych, które brukają przyrodę
– nie jest obrabianiem natury, obcowaniem z nią. Jest to obcowanie intelektualne – rośliny są zbie-
rane dla klasyfikacji. [...] Bujny świat roślin, nie tracąc nic ze swej różnorodności, ujawnia dzięki

Róże i lilie, i cały rajski zielnik – pamięci Carla von Ossietzkiego! Męczeństwo i bohaterstwo
tego na pozór tylko publicysty godne jest fresków, i być może kiedyś, gdy przeminą czasy upodle-
nia i ludzkość stawiać będzie świątynie swym świeckim męczennikom, znajdą się ściany, na któ-
rych jakiś nowy Giotto uwieczni etapy męczeńskiego żywota Ossietzkiego. Był to prorok, niestety,
prawdziwy pośród tylu fałszywych (OwP, 559–560).

 
Ossietzki – dziennikarz, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1935 r., po dojściu

nazistów do władzy został umieszony w obozie koncentracyjnym, gdzie zmarł
18 maja 1938 r. Wittlin, słowami Strabusa nawołując do uczczenia jego pamięci
„całym zielnikiem”, diagnozuje aktualną sytuację polityczną – wojnę w czasie po-
koju, kolejny „powiew historii”.

 
Chrońmy się przed powiewami historii, przez sirokkiem obłęd niosącym, przed tajfunem zbioro-

wych namiętności – chrońmy się do cichych ogrodów, choćby to były ogrody cmentarne (OwP, 560).
 

Podsumowuje Wittlin swój tekst znamienną refleksją:
 
Żył [Strabus] za panowania Karola Wielkiego. Karol Wielki był wielki, owszem, ale mała szał-

wia i ruta przetrwały jego czyny i zachowały od przeszło jedenastu wieków swą świeżość. Po dziś
dzień zachowały swe postaci, w których wystąpiły jeszcze przed początkiem ludzkich dziejów. Piękno
ich jest bezinteresowne, jak każde prawdziwe piękno (OwP, 560).

 
Pisarz wyraża w tych słowach nie tylko wiarę w Horacjańskie non omnis

moriar, ale i – niejako podążając za słowami poety, zdaje się powiadać: Exegi
monumentum aere perennius regalique situ pyramidum altius... Trwalsze niż ze
spiżu są zatem nie tylko „grządki heksametrów” Ogródka Strabusa, lecz przede
wszystkim – rośliny przewyższające „królewskie piramidy” Karola Wielkiego .16

Trwać mają one w swym bezinteresownym, prawdziwym pięknie. Ludzie, którzy
zgodnie z Bożym nakazem ziemię „uczynili [...] sobie poddaną” , mają jednak dla17

nich inne przeznaczenie:
 
Zanim człowiek zużyje te zioła dla swoich celów, musi je zabić. Wyrwać z ziemi, zasuszyć,

utrzeć. Tak więc zagłada ziół poprzedza ich wartość leczniczą dla człowieka. Zagłada. Z tym słowem
powracamy z botaniki do historii (OwP, 560).

 
Dylemat, który wyraził w tych słowach Wittlin, choć pojawiał się już w wieku

XVIII (np. w Przechadzkach samotnego marzyciela Jeana Jacquesa Rousseau ),18
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klasyfikacji kryjący się za tą różnorodnością i bujnością ład i porządek intelektualny”. Bronisław
Baczko, Kształty wolności, wstęp w: Jean-Jacques Rousseau, Przechadzki samotnego marzyciela, przeł.
Maria Gniewiewska, wstęp Bronisław Baczko, Warszawa: Czytelnik 1967, s. 17.

Zob. Peter Tompkins, Christopher Bird, The Secret Life of Plants, New York: Harper & Row19

1973.
Zob. Omer Falik, Yonat Mordoch, Lydia Quansah, Aaron Fait, Ariel Novoplansky, Rumor Has20

It...: Relay Communication of Stress Cues in Plants, „PLoS ONE” 2011, https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0023625 [dostęp: 15.11.2017].

„Wyśmiewane wnioski Petera Tompkinsa i Christophera Birda z wydanej w 1973 r. pracy21

pt. Sekretne życie roślin powracają z zemstą, poparte twardymi naukowymi danymi. Wyniki badań
Omera Falika i jego zespołu tworzą jeszcze jeden mały blok zagadnień w rozwijających się bada-
niach nad inteligencją roślin i ich neurobiologią, który powinna nas przynajmniej skłonić do ponow-
nego przemyślenia naszego stosunku do roślin. Czy moralnie dopuszczalne jest poddanie totalnej
instrumentalizacji istot żywych, które mimo że nie mają centralnego układu nerwowego, są zdolne
do podstawowej nauki i komunikacja? [...] Nowe badania dotyczące zdolności reagowania roślin,
ich współoddziaływania ze środowiskiem i ze sobą, wystarczająco podważają wszystkie proste, aksjo-
matyczne rozwiązania jedzenia z czystym sumieniem. Zatem roślina okazuje się nie tylko «czymś»,
ale także «kimś», agentem w tym środowisku, z wartością wewnętrzną lub wersją dobra”. Michael
Marder, Is It Ethical to Eat Plants?, „Parralax” 2013, vol. 19, s. 29 (tłum. własne).

zdaje się i dziś nader aktualny. Wspomniany już Marder zadaje choćby pytanie:
czy etyczne jest jedzenie roślin? I uzasadnia:

 
The once derided conclusions of Peter Tompkins and Christopher Bird’s 1973 classic The

Secret Life of Plants  are coming back with a vengeance, buttressed with hard scientific data.19

The research findings of Omer Falik and his team  form yet another small building block in the20

growing fields of plant intelligence studies and plant neurobiology that, at the very least, ought to
prompt us to rethink our relation to plants. Is it morally permissible to submit to total instrumenta-
lization living beings that, though they do not have a central nervous system, are capable of basic
learning and communication? [...] But the novel indications concerning the responsiveness of
plants, their interactions with the environment and with each other, are sufficient to undermine
all simple, axiomatic solutions to eating in good conscience. When it comes to a plant, it turns out
to be not only a ‘what’ but also a ‘who’, an agent in its milieu, with an intrinsic value or version
of the good .21

 
Powróćmy jednak jeszcze do rozważań Wittlina. Historia, przed którą pragnie

uciec do świata roślin, podąża za nim. Ucieczka do przyrody oznacza bowiem
wtargnięcie do niej człowieka i jego cywilizacji, naruszenie jej porządku, a w kon-
sekwencji wykorzystanie tego, co bezinteresownie piękne. Ów paradoks sprawia,
że ucieczka ta staje się daremna, bezcelowa. Historia jawi się wobec tego jako
wszechogarniająca, krocząca ramię w ramię z człowiekiem, dla którego powrót do
natury, ad fondes jest już niemożliwy.

Los człowieka eseista postrzega zatem fatalistycznie, jako naznaczony śmier-
cią rozumianą nie tylko jako nieunikniony kres ludzkiego istnienia, ale też jako
przyrodzoną człowiekowi destrukcyjną sprawczość w świecie. W jednym, jak
i w drugim wypadku człowiek jest całkowitym przeciwieństwem roślin. Rośliny
bowiem, dzięki cykliczności okresów swojej wegetacji, trwają, „po dziś dzień
zachowały swe postaci, w których wystąpiły jeszcze przed początkiem ludzkich
dziejów”. Stąd i zachwyt Wittlina choćby nad liściem akantu, który przed wie-
kami wyrażali także starożytni, umieszczając go w swojej ornamentyce. Rośliny
też jednak „jeżeli niekiedy zabijają ludzi, czynią to niewinnie i bezinteresownie”
– człowiek zaś zabija rośliny dla własnych celów.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023625
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023625
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Maria Surówka, Józef Wittlin w kręgu filozofii egzystencjalnej, w: Etapy Józefa Wittlina, red.22

Wojciech Ligęza, Wojciech S. Wocław, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014,
s. 149.

Świat roślin nie może więc stać się dla człowieka psyches hiatrejon – leczni-
cą duszy, której poszukiwanie znaczy całą twórczość eseistyczną Wittlina, wszak
jak słusznie zauważa Maria Surówka:

 
Do najbardziej poruszających fragmentów Orfeusza... należą rozważania poświęcone uzdrowie-

niu duszy. Organ ten, nazwany przez autora „szczątkowym”, jest dręczony niepokojem, nieokreślo-
ną tęsknotą i lękiem. Dusza człowieka XX wieku została też poraniona okrucieństwami, jakich był
świadkiem, upadkiem wartości oraz stępieniem wrażliwości. Poszukiwanie we współczesnym świecie
psyches hiatrejon – lecznicy duszy, wydaje się irracjonalne i skazane na porażkę .22

 
Wittlin podejmuje jednak i próbę usprawiedliwienia człowieka, przyrównując

jego los do losu roślin:
 
Szałwia, ruta, Boże drzewko, piołun, szanta, koper, kosaciec, lubczyk, trybula, mak, mięta, polej,

bukwica, rzepik – oto mieszkańcy Strabusowego Ogródka, oto towarzystwo godne ludzkiej duszy
umęczonej historią (OwP, 560).

 
Nie jest więc winny temu człowiek, ale historia, jej „powiewy”, „sirokka”, „taj-

funy”. Niemniej nie będzie bez winy i człowiek, który biernie daje się im unosić:
 
Ossietzky dzielnie walczył i padł. A spokój, z jakim ludzkość przyjęła jego męczeństwo, dowo-

dzi, iż w pełni zasłużyła na los, od którego Ossietzky pragnął ją uchronić (OwP, 560).
 
„Ogródek” i historia, jeśli chcieć podsumować przeprowadzone tu analizy,

uznać należy za esej i głęboko zanurzony w tradycji europejskiej, i niezwykle ak-
tualny, pisany „na gorąco”; będący zarówno odzwierciedleniem biografii pisarza,
jak też odbiciem rozterek i tragedii człowieka (w piekle) XX wieku; spojrzeniem
na relacje pomiędzy człowiekiem a roślinami tak na przestrzeni dziejów, jak i – co
możemy już dziś orzec – spojrzeniem wychodzącym w przyszłość, dostrzegającym
problemy, z którymi przychodzi się dziś humanistyce mierzyć.
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JÓZEF WITTLIN’S FORGOTTEN PLANT HISTORY

Summary

The article is devoted to Józef Wittlin’s text “Ogródek” i historia [“The Garden” and

History] (1938), which has not been discussed so far and which was intended as a review

of the translation of W alafrid Strabus’s poem Hortulus. In the analysis of this text, the

author not only indicates the features characteristic of Wittlin’s works, but also puts his

considerations into the broad context of philosophical and botanical findings concerning the

life of plants, their functioning in relation to man and historical significance. Thus, the article

is an attempt to reconstruct Wittlin’s plant history, which is a precursor to the latest research

in biology, as well as ecocritical and posthumanist movements in philosophy and literary

studies.

Trans. Izabela Ślusarek



Zob. Jan Galant, Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań: Poznań-1

skie Studia Literackie. Seria Literacka 1998; Agnieszka Karpowicz, Proza życia. Mowa, pismo, li-
teratura, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012; Sylwia Wojtysiak, Ryszard
Schubert – Panna Lilianka. Przyjemność (do)czytania, „Polisemia” 2013, nr 1 (10), http://www.poli-
semia.com.pl/numery-czasopisma/12013/ryszard-schubert---panna-lilianka/ [dostęp: 19.01.2016].
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Z  W A R S Z T A T U  H U M A N I S T Ó W

Agnieszka Więckiewicz
(Uniwersytet Warszawski)

ZACHOWANIE ULOTNEGO. STRATEGIE ARCHIWIZOWANIA
W PANNIE LILIANCE RYSZARDA SCHUBERTA

Ryszard Schubert w swoich powieściach konsekwentnie zadawał pytanie
o relację między piśmiennością a oralnością, historią a codziennością, wskazując
na problematyczność oddania prawdy o zdarzeniu przez literaturę. Poprzez pró-
bę zapisu głosu – performowanej opowieści, autor wskazał w Pannie Liliance na
ulotność i efemeryczność momentu opowiadania. Pisarstwo Schuberta poprzez wy-
korzystywanie i przetwarzanie zasłyszanych wcześniej słów i wypowiedzi, ekspe-
rymentując z językiem literackim oraz formą powieści, wskazuje na nowy sposób
pojmowania roli artysty i literatury.

Badacze zajmujący się pisarstwem Schuberta najczęściej zwracali uwagę na
charakterystyczne dla drugiej połowy XX wieku pytanie o miejsce i rolę autora
oraz narratora w dziele literackim oraz na granicę między literaturą a rzeczywi-
stością. Język powieści Schuberta rozumiano jako odpowiedź na poszukiwanie
odpowiedniej formy, która umożliwiłaby wyrażenie tego, co jednostkowe i codzien-
ne. Innym kierunkiem odczytywania jego powieści stała się próba lektury wyko-
rzystującej perspektywy i narzędzia stosowane we współczesnej humanistyce .1

Schubert podejmuje w swoim dziele wielopoziomową grę z czytelnikiem,
podrzucając mu w pozornie jednolitym i jednorodnym głosie bohaterki tropy (często
mylne), prowadzące do wielu możliwych odczytań. Sama budowa powieści wska-
zuje na niemożność ograniczenia się jedynie do linearnej lektury tekstu. Dygresje,
przypisy do głównego tekstu, podtytuły i nagromadzenie znaków interpunkcyjnych
zdają się prowokować czytelnika do czytania i myślenia na różnych płaszczyz-
nach i swobodnego przechodzenia między rozdziałami. Pannę Liliankę również
się ogląda. Warto zwrócić uwagę na ilustracje Franciszka Maśluszczaka, które sta-
nowią dopełnienie treści – nie są jedynie obrazkami pozwalającymi odetchnąć od
płynącego w niezwykle szybkim tempie monologu Zatońskiej.

Powieść Schuberta, opowiadająca po kolei fazy życia Ewy – Panny Lilianki,
domagająca się oddania głosu zwyczajności i codzienności, nie została przyjęta
dobrze i ostatecznie szybko o niej zapomniano. Warto pytać więc, dlaczego reakcje

http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/12013/ryszard-schubert---panna-lilianka/
http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/12013/ryszard-schubert---panna-lilianka/
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Zob. Michał Zieliński, Zdrowy z urojenia, „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 32 (1646).2

Zob. Agnieszka Karpowicz, Podglądanie. Ryszard Schubert, w: eadem, Proza życia. Mowa,3

pismo, literatura, s. 328. Por. Jan Galant, Polska proza lingwistyczna, s. 103–112.
Ryszard Schubert, Panna Lilianka, Warszawa: Czytelnik 1979. Numery stron cytatów z po-4

wieści będę podawać w nawiasach w tekście głównym.

krytyków były tak nieprzychylne . Czy była to kwestia nieprzystępności języka,2

próbującego oddać żywą mowę, gwarę poznańską, czy raczej radykalizm Schuber-
ta przejawiający się zarówno w wyborze tematu, jak i sposobie, w jaki został on
podjęty. Opowieść o wojnie i codzienności pełnej przemocy została wypowiedziana
przez kobietę, która zdaje się mówić własnym ciałem – traktowanym przedmioto-
wo zarówno przez innych, jak i nią samą. Wskazując na różne aspekty tego dzieła,
będę starała się wsłuchiwać w słowa bohaterki, szukając jedocześnie innych głosów,
które autor skrupulatnie starał się wpisać w wypowiedź Lilianki.

KILKA GŁOSÓW ALBO PRÓBA WEJŚCIA W POLE WYPOWIADALNOŚCI

W Pannie Liliance, powieści stylizowanej na zapis nagrania magnetofono-
wego, Schubert podjął próbę oddania głosu bohaterce, wzorowanej na kobiecie
z poznańskiej klasy średniej. Powieść przybrała w efekcie formę ustnej wypowiedzi
– monologu Ewy Zatońskiej, któremu czytelnicy mogą otwarcie (bądź w ukryciu)
się przysłuchiwać . Magnetofonowość zapisu odsyła do sytuacji ustnej wypowiedzi,3

wiernie odtworzonej i niepoddanej jeszcze korekcie autorskiej. Od samego początku
odbiorcy mogą wsłuchiwać się w głos bohaterki i za jego pośrednictwem dowia-
dują się o obecności autora (w tym wypadku jest on osobą spisującą wypowiedzi
Lilianki). Ewa przerywa czasem swoją opowieść i zwraca się wprost do autora : „On4

z Mościckim i Piłsudskim strzelał z jednej dubeltówki, tej!!: więc sobie wyobraź,
ta-hhhy... Dej tom drugi” (s. 36); „Ale, żebyś mnie nie sądził, żebyś czasem zbyt
pochopnie nie rozstrzygał, żebyś [...] zwierzeniem zbyt intymnym jednoznacznie nie
kojarzył” (s. 72); „Co? [...] No nie kocha, bo człowieku: czy na jego miejscu ja, tak
bym chciała prawdy dociec?, męża kosztem?, (gdybym go kochała?) – raczej wy-
kluczone” (s. 61).

W trzech przywołanych powyżej cytatach wyraźnie widać różne sposoby, za
pomocą których Schubert umieszcza się w tekście, próbując zarazem oddać rów-
nież w graficznym zapisie sposób mówienia bohaterki. Lilianka ma wpływ na
konstrukcję tekstu (cytat pierwszy), opowiadając, bierze też pod uwagę reakcje
słuchającego (cytat drugi) i czasem odpowiada na pytania zadawane jej przez
Ryszarda (autora), których czytelnik nie ma szansy usłyszeć (cytat trzeci). Pozor-
nie wydaje się ona niezależną postacią, autorką swojej własnej opowieści, którą
autor właściwy (Ryszard Schubert) spisze i ewentualnie uporządkuje po opuszczeniu
pokoju przez Zatońską. Pytaniem zasadniczym pozostaje: czyj głos słyszy odbiorca
tekstu – pozlepianą z różnych, zasłyszanych rozmów poznańskich kobiet wypowiedź,
głos autora skrywający się za ulepioną przez siebie postacią literacką czy raczej
jedynie głos sztucznej postaci, od której dystansuje się głos twórcy? Jedną z od-
powiedzi, rozwijaną w interpretacjach literatury tamtego okresu, jest kategoria
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Zob. Agnieszka Karpowicz, Podglądanie. Ryszard Schubert; Jerzy Jarzębski, Kariera auten-5

tyku, w: idem, Powieść jako autokreacja, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984.
Zob. Michaił Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka, Warszawa: PIW 1986.6

Zob. idem, Problemy literatury i estetyki, przeł. Wincenty Grajewski, Warszawa: Czytelnik 1982.7

Wielką Historię, rozumianą jako opowieść o wielkich czynach z perspektywy narodowo-reli-8

gijnej (męskiej).
Odwołuję się tu do rozumienia performance’u jako pewnego sposobu użycia języka. Zob.9

Richard Bauman, Sztuka słowa jako performance, przeł. Grzegorz Godlewski, w: Literatura ustna,
red. Przemysław Czapliński, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2010.

Zwłaszcza jako kobieta, pozbawiona swojego języka i jakiegokolwiek pola wypowiadalności.10

Por. Monique Wittig, Kategoria płci, przeł. Maria Solarska, Martyna Borowicz, w: Francuski fe-
minizm materialistyczny. Wybór tekstów, red. Maria Solarska, Martyna Borowicz, Poznań: Instytut
Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2007.

wypowiedzi-autentyku – przytaczania treści i sposobu wypowiadania się, mającego
na celu uchwycenie samej rzeczywistości i przeniesienia jej w pole literackości .5

Stosowanie takiego zabiegu przez Schuberta obok nielinearnego sposobu budo-
wania akcji mogłoby wskazywać na próbę oddania „prawdy” o życiu pewnej klasy
społecznej, „sfotografowania” jej codzienności i powszedniości. Natomiast pytanie
o jednorodność (jednogłosowość) bądź wielogłosowość odsyłać może do zupełnie
innych wniosków. Przypominając ujęcie Michaiła Bachtina, można by zapytać, gdzie
kończy się dixi Schuberta, a zaczyna głos poznańskiej kobiety (kobiet). Schubert
zdaje się przekształcać gatunek prymarny (prostą wypowiedź ustną, mowę potoczną)
w gatunek wtórny (złożony, literacki) . Autor bardzo starannie oddaje subiektyw-6

ny i jednostkowy (osobniczy) głos bohaterki, który ma być zarazem głosem ogółu.
Duże zaakcentowanie odrębności jej stylu wskazuje na wysoki stopień uprzedmio-
towienia Panny Lilianki, która zostaje w ten sposób ściśle określona i zdefiniowana.
W najprostszym odczytaniu wypowiedź Zatońskiej jest dwugłosem: intencjonal-
nym przekształceniem cudzego głosu (parodią) bądź po prostu stylizacją na cudzy
sposób mówienia . Próbując dojrzeć i usłyszeć inne głosy, a co za tym idzie – inne7

podmiotowości, trzeba zapytać o treść, o to, co bohaterka mówi. 
Cała historia, którą opowiada Schubert głosem Ewy Zatońskiej, jest wyraźnym

odejściem od makrohistorii na rzecz mikrohistorii. W skrajnie subiektywnym
obrazie podmiotu odbija się bieg Wielkiej Historii , jednak filtrowany przez jego8

własne, codzienne doświadczenie, w tym wypadku kobiece, a więc stanowiące lite-
racką herstorię. Inaczej mówiąc, opowieść bohaterki jest performowaniem histo-
rii, która w momencie wypowiadania, dzieje się na oczach czytelnika. Wypowiedź
ta wyjęta jest z toku codzienności, ponieważ moment opowiadania własnej historii
jest chwilą, w której Lilianka umieszczenia się poza nią, chociaż jednocześnie jest
w niej zanurzona. „Jezu jak ten mój mnie kochał, ludzie...” (s. 7) – początek Pan-
ny Lilianki nie jest początkiem jej opowieści. Cała książka wydaje się złożona
z luźno posklejanych kartek, między którymi można domyślać się luk. Opowieść
Zatońskiej ani się nie zaczyna, ani nie kończy na oczach odbiorcy tekstu. Jest to
performance, z którego otrzymaliśmy jedynie zapis – de facto mniej niż nagranie .9

Strategie podejmowane przez Schuberta miały na celu nie tylko wprowadzenie
do literatury języków uważanych dotąd za nieliterackie czy próbę oddania głosu
przedstawicielce klasy średniej, której nie przysługiwało dotąd prawo ani do lite-
rackości, ani do Historii , lecz także wskazanie na niemożność zapisu rzeczywi-10

stości w sposób obiektywny. Autor zdaje się mówić, że prawda o rzeczywistości
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Typ powieści wyróżniony przez Freuda, autor pojawia się w niej w roli obserwatora. Zob.11

Sigmund Freud, Pisarz i fantazjowanie, przeł. Maria Leśniewska, w: Teoria badań literackich za
granicą. Antologia, t. 2, cz. 1, wyb. Stefania Skwarczyńska, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974.

Taką interpretację przedstawia Agnieszka Karpowicz, Podglądanie. Ryszard Schubert, s. 345–346.12

nie jest dostępna literaturze, która zawsze jest już przekształceniem, chociaż może
dawać w tę rzeczywistość wgląd.

W takim ujęciu, charakterystycznym dla lat 70. XX wieku, sztuka nie służy
kontemplacji, lecz przede wszystkim ma chwytać rzeczywistość i odsłaniać jej
nieprzyjemne elementy. Materiału literackiego nie tka się już z ugładzonych, este-
tycznie zaprojektowanych obrazów, ale zadaniem artysty-obserwatora jest rozcię-
cie tkanki życia i badanie jej, mówiąc dosłownie – na żywo. Panna Lilianka łączy
cechy nurtu literatury socjologicznej i psychiatrycznej. Schubertowski sposób
kształtowania powieści działa na styku socjodramy i powieści ekscentrycznej .11

Schubertowi udało się jednocześnie nadać formę literacką gatunkom mowy nie-
uważanym dotąd za artystyczne, kształtując powieść jako improwizowany proces,
rozrachunek z własnym życiem – performance Lilianki przybiera tutaj formę tera-
peutyczną .12

O czym mówi główna bohaterka? Jaką rzeczywistość odsłania przed czytelni-
kiem Schubert? Postać Ewy Zatońskiej była dotąd interpretowana jako przedmiot,
zabawka w rękach mężczyzn i ich historii – lalka sterowana przez autora. Jej
rzeczywistość ukształtowała się na przecięciu różnych perspektyw patrzenia: jej
samej na siebie oraz jej obrazu odbijającego się w lustrze spojrzeń innych. Głos
bohaterki był głosem zmonopolizowanym przez kategorię piękna, którą Schubert
wpisał w monolog Zatońskiej. Przeciwstawiając się temu ujęciu, chciałabym jesz-
cze mocniej podkreślić wątek, w moim odczuciu wyraźnie wypowiedziany przez
Schuberta na kartach Panny Lilianki – gwałt i obrzydzenie jako konstytutywną ce-
chę życia Zatońskiej (mówiącej w imieniu wszystkich kobiet). Wydaje mi się, że
ten wątek nie wybrzmiał jeszcze wystarczająco wyraźnie, a mógł też być jednym
z powodów, dla których powieść Schuberta nie mogła przyjąć się i spodobać
szerszej publiczności. Opowieść o jednostkowym życiu, historia prywatna zwy-
czajnej kobiety nie mogła wybrzmieć ze względu na dominację narracji męskiej
(bohaterskiej) przytłumiającą najczęściej cywilne doświadczenia kobiet.

Opowieść bohaterki składa się w dużej mierze z opisów prób gwałtów, gwałtów,
poronień, powodowanych agresywnymi zachowaniami męża:

 
Proszę: panią – cicho! – Pani jest, tak, niebezpieczna dla otoczenia nawet: w odzieży, a skąd do-

piero w stroju: kąpielowym, że ja pracując z Panią od lat bym chętnie tak, po pupci, panią potrząsnął
[...] (s. 19).

 
[...] chwyta mnie za rękę i wywala swój interes jęczy: [...] chwyć mnie tu dziecinko chwyć

mnie tu dziecinko chwyć mnie tu dziecinko-yy! [...] a ja, naturalnie pełna wstydu ii... rumieńców,
spuściłam tylko, głowę jak niewinne dziecko (s. 21).

 
Rychtyk noc poślubno – ino pyńdź... Jassne z modrym, jo już zmarnowano, zmaglowano i na-

krochmaluno, giyrum ani nogum ni mum siły ruszać... (s. 42).
 
[...] jak nie wyszedł z łóżka wziął trzepaki, jak mnie zaczął bez gadania po pośladkach chlustać

[...] (s. 43).
 



Zachowanie ulotnego. Strategie archiwizowania w Pannie Liliance Ryszarda Schuberta 175

Julia Kristeva, Życie i śmierć mowy, w: eadem, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł.13

Michał P. Markowski, Remigiusz Ryziński, Kraków: Universitas 2007, s. 39.
Theodor W. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa: PWN14

1986.

Przed tygodniem zniszczył cnotę, zburzył coś; ja tą drogę chcę mieć dziecko [...] przecież on mi
już od razu z miejsca zbrzydł (s. 46).

 
Sam sposób mówienia, akcentowania i wypowiadania słów (oddany w tekście przez
autora) nie jest jednolity – zmienia się w zależności od treści. Cała opowieść
Zatońskiej jest zapisem traumy, ciężkiego przeżycia, które spowodowało potrzebę
wykształcenia sposobów obrony. Wypowiedzi, które powodują u opowiadającej
większy wstyd bądź ból, wykazują inny sposób wymawiania, niż miało to miejsce
wcześniej. Niezrozumiałość lub nieprzystępność tekstu jest efektem próby pochwy-
cenia rzeczywistości, która w swej istocie jest chaotyczna. Podmiot stanowi zara-
zem archiwum, w którym odbija się to, co zewnętrzne, nieuporządkowane. Mowa
bohaterki wyraźnie przypomina mowę osoby w depresji tak charakteryzowaną przez
Julię Kristevę:

 
Przypomnijcie sobie mowę człowieka w depresji: repetytywną i monotonną. Nie można jej

związać, zdania się rwą wyczerpują, zatrzymują. [...] powtarzający się rytm i monotonna melodia
zaczynają panować w poprzerywanych sekwencjach logicznych i zmieniają je w powtarzające się,
obsesyjne litanie .13

 
Całość wypowiedzi Ewy Zatońskiej można określić za francuską badaczką jako
monotonną i repetytywną – wątki dotyczące ciała i najczęściej nieszczęśliwych
relacji miłosnych bohaterki powtarzają się i przebiegają według jednego schema-
tu. Mowa Lilianki, która została oddana poprzez rwące się zdania, poprzerywane
sekwencje logiczne oddaje próby uporządkowania chaotycznej rzeczywistości, która
wymyka się racjonalizacji.

WOJNA. WSTRĘT

W swojej powieści Schubert próbuje zmierzyć się z tematem doświadczenia
wojennego opowiedzianego z subiektywnej, jednostkowej perspektywy bohaterki.
Za Theodorem Adornem  wielokrotnie stawiano pytanie o to, jak i czy w ogóle14

można pisać o wojnie i po niej. Wszystkie zapisy powinny utrwalać „utratę języ-
ka”, wypowiadać to, co niewypowiadalne. Język odpowiadający traumie nie może
być jej opowiedzeniem, nie powinien poddawać się fikcjonalizacji. Najważniej-
sza jest w tym wypadku relacja łącząca to, co nazywamy „literackością”, z tym,
co jest określane „prawdą rzeczywistego”. W ujęciu Adorna to właśnie milcze-
nie jest najistotniejszą, najbardziej stosowną postawą artysty wobec Zagłady. Nie-
przypadkowo Schubert w Pannie Liliance zdaje się milczeć jak zaklęty. Czytelnik
za sprawą znaku interpunkcyjnego wie, że Ryszard – spisujący zadaje pytania, ale
odbiorca tekstu ich nie słyszy. Schubert eksploatuje język nadmiaru, przelewający
się i chaotyczny, który oddaje nielinearny sposób afektywnego pamiętania wojny.
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Por. Aleksandra Ubertowska, Język utracony i odzyskany, w: eadem, Świadectwo, trauma, głos:15

literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków: Universitas 2007.
Por. Georges Bataille, Nagość, w: idem, Historia erotyzmu, przeł. Ireneusz Kania, Warszawa:16

Aletheia 2008, s. 199–200.
Sarah Ahmed, Performatywność obrzydzenia, przeł. Anna Barcz, „Teksty Drugie” 2014, nr 1,17

s. 172–182; por. Julia Kristeva, Ujęcie wstrętu, w: eadem, Potęga obrzydzenia: esej o wstręcie, przeł.
Maciej Falski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007.

Mówienie o traumie, o doświadczeniu wojny jest też szansą na odrzucenie domi-
nującego dyskursu. Jak pisał Michel Foucault, dyskurs jest funkcją władzy, która
znajduje swoje oparcie w języku. Residuum prawdy o wojnie powinno zatem
przybierać formę cofnięcia języka do stanu „niewinności” bądź tropienia „dzikich
wysłowień” . Mowa Zatońskiej jest nie tylko subiektywna i chaotyczna, lecz tak-15

że niepoddana jeszcze „obróbce intelektualnej”. Wspomnienie przeszłości, ściśle
splecione z jej ciałem, towarzyszy bohaterce przez cały czas trwania jej występu
(opowiadania).

Poszukując jednej kategorii, dominującego pojęcia, które mogłoby oświetlić
całą powieść Schuberta, warto wskazać na wstręt – abiekt, który został najbardziej
uwypuklony i przedstawiony przez autora jako odraza ogniskująca się zwłaszcza
w cielesności. Dojmującym i konstytutywnym doświadczeniem bohaterki jest
brzydzenie się:

 
Jeezus, jak tak wstrętnie ma wyglądać ten stosunek... – kuniec, co to jest za miłość!(?),

OBRZYDLISTWO!!: ino ciung!!! Połna .... Soku!, czy .....!, a on!: – .......... – a ona!!: [...] (s. 30).
 
Co, cholera, po to piersi mi urosły?, po to miaam wokoło żyłki? [...] raczej tylko wedle dziec-

ka; chyba tu natura rządzi jednoznacznie, nie? [...] Chyba to jest profanacja, chyba wedle jego chuci
– albo słuchaj „weź do buzi” z obrzydzenia bym umarła! (s. 74).

 
Wstręt pojmowany jest tu jako esencja życia, a doświadczenie własnego ciała

w zderzeniu z zewnętrznością powoduje nagłą konieczność wyznaczenia grani-
cy, która pozostaje jednak w ciągłym ruchu. To, co wstrętne, napiera na podmiot
i dlatego nagość ludzkiego ciała staje się ryzykiem bliskości . Przybliżanie się16

wstrętnego powoduje nagłe odczucie obrzydzenia. Abiekt, jak pisze Sarah Ahmed,
skutkuje tym, że to, co wstrętne, jest na zewnątrz, a to, co zewnętrze, znajduje się
wewnątrz . Ten naprzemienny, nieustający ruch w jedną i drugą stronę powodu-17

je zagrożenie dla bytu ukonstytuowanego w ramach swoich granic. Wszystko,
co nieprzyjemne i nieestetyczne, wymusza odwrócenie się od przedmiotu powo-
dującego obrzydzenie, jednocześnie utrzymując go w centrum zainteresowania.
Teoria abiektu wydaje się użytecznym narzędziem, pozwalającym odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego bohaterka Panny Lilianki podkreśla doskonałość swojej uro-
dy i nieskazitelność ciała. Ciało i cielesność są tym, co obrzydza Zatońską, będąc
jednocześnie przyczyną nie tylko jej cierpień, lecz także dumy i przyjemności.
Ciało znajduje się w centrum uwagi Lilianki, jednak rozkłada się ono na dwa
obrazy: ciała idealnego (górnego) i skażonego (dolnego). Obrzydzenie utrzymuje
przedmiot abiektu w centrum zainteresowania podmiotu, równocześnie wymusza-
jąc jego odwrócenie się i wytyczenie granicy między tym, co wstrętne i co trzeba
usunąć z wnętrza, a tym, co czyste. Konstruując swój obraz, bohaterka nie widzi
się zatem oczami innych (mężczyzn), lecz przede wszystkim ucieka od rzeczywi-
stego ciała i życia, w którym gra rolę ofiary. Im idealniej wyobraża sobie swoje
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Zob. Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. Helena Datner-Śpiewak,18

Paweł Śpiewak, Warszawa: Aletheia 2008.

ciało, tym silniej zostaje ono podkreślone w słyszanej przez czytelnika opowieści.
Bohaterka, mówiąc, w performatywny sposób odwraca się od tego, co wstrętne.

Abiekt odnosi się też do tego, co wprost wynika z doświadczenia wojny. Ciało
jest obrzydliwe i lepkie, rozkładając się, wydziela odór. Być afektowanym przez
historię to w przypadku Lilianki odczuwać wstręt wobec tego, co się odrzuciło
– ciała. Oprócz chaosu rzeczywistości, który Schubert próbuje oddać językowo
w swoich powieściach, Panna Lilianka jest także studium dystansowania się od
przedmiotów obrzydzenia, nieudaną próbą odcięcia się bohaterki od obrzydliwości
doświadczenia przemocy seksualnej i wojny:

 
Hitler to był świnia-dziad! Pomyśl: całe życie walka, ciągłe przeciwności, teraz błogi spokój,

odchowaam dziecko, mam stabilizację, chcę się aż zachłysnąć... szczęściem sytej matki, świado-
mością piękna, mijającą szybko pełnią kobiecości... los, fatum, od początku podły traf (s. 91).

 
Historia wojny to dla bohaterki historia jej ciała. Skrajnie subiektywna perspek-

tywa pozwala jej na częściowe wypisanie się z męskiej narracji i poszukiwanie
własnego głosu. 

ROZERWANA I POSKLEJANA. PERFORMOWANIE

Ciało, które lokuje się w samym centrum Panny Lilianki, nie wydaje się jednak
bytem z krwi i kości. Język powieści, którym Szubert opowiada o losie Zatońskiej,
został starannie ukształtowany i w efekcie skrajnej subiektywizacji całkowicie
zdefiniował i uprzedmiotowił bohaterkę. Autentyzm postaci i „prawda rzeczywi-
stości” są skonstruowane przez autora, który jest jednocześnie scenarzystą i sceno-
grafem. Odwołując się do koncepcji Ervinga Goffmanna , w której podkreślono18

teatralność życia codziennego, wyraźnie widać, że świat, w jakim funkcjonuje
Zatońska, jest rzeczywistością fasadową, w której nie występują kulisy. Teatral-
ność świata przedstawionego odsyła do namysłu nad granicami sztuki, jej zadaniami
oraz funkcjami i miejscem artysty (autora) w jego dziele. Głos Schuberta, pomimo
tego, że niemy, jest jednak słyszalny za sprawą performowania go przez bohaterkę.
Sposób, w jaki Lilianka opisuje siebie i świat, staje się przede wszystkim nakie-
rowany na wizualność, co pozwala patrzeć na rzeczywistość kształtowaną przez
autora. W tym punkcie estetyka przecina się z próbą uchwycenia, udokumento-
wania jednostkowej historii, dającej jednak obraz życia pewnej klasy społecznej
z perspektywy kobiety. 

Podtytuł Panny Lilianki (Część powieści-procesu pod nazwą Pajac) pozwala
zadać pytanie, kim lub czym w omawianej powieści jest pajac. Na poziomie samej
treści „pajacjadą” określa Lilianka swoje małżeństwo. Jest ono zatem pojęte nie
tylko jako nieprawdziwe czy przedrzeźniające (odwracające) rzeczywistość, lecz
również sztuczne. Podobnie jak na zdjęciach lalek wykonywanych przez Sherman
płeć, którą Zatońska jest, jawi się jako konstrukt społeczny. Tym, co manifestuje
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Zob. Judith Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. Karolina Krasuska,19

Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008, s. 254. Kulturowa płeć, która nie jest sztywną
tożsamością, opiera się na performansie, czyli stylizowanym powtarzaniu aktów. Efekt kulturowej
płci jest zatem skutkiem stylizacji płci; owa stylizacja czy kreowanie na „prawdziwą kobietę” jest
bardzo wyraźne w konstrukcji postaci Lilianki.

Zob. Philip Auslander, Performatywność dokumentacji performansów, w: RE//MIX. Performans20

i dokumentacja, red. Tomasz Plata, Dorota Sajewska, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
[etc.] 2014.

Performatywną rozumianą jako akt mowy (pojęty szerzej niż u Austina), ale również pochod-21

ną performansu jako tego, co jest przede wszystkim działaniem.

się wtedy najwyraźniej, są ciało i płciowość. Schubert w bardzo nowatorski spo-
sób, zarówno w Pannie Liliance, jak i Trenta Tre, wskazuje na nieautentyczność
społecznie konstruowanej i opresjonowanej warstwy społecznej, która nie ma
jeszcze własnego języka. W jego ujęciu płeć jako taka jest nie tyle konstruktem
społecznym i kulturowym, ile będąc wrzucona w bieg historii, zostaje uwięziona
w polu teatralności. Performowanie płci, jak pisała o niej Judith Butler, musi opie-
rać się na przejaskrawieniu cech uznanych za typowe dla wybranej płci: „Cechy
danej płci muszą zostać przejaskrawione, żeby zostać zatwierdzone przez społe-
czeństwo: kulturowe płcie nie mogą być tedy prawdziwe ani fałszywe, [...] muszą
być całkowicie i radykalnie niewiarygodne” . Teatralność czy fasadowość kobie-19

cości Lilianki skutecznie obnaża nieusuwalne granice rzeczywistości społecznej
i wskazuje na nieuchronność funkcjonowania kobiet w polu braku wypowiadal-
ności. Ani warstwa robotnicza, ani kobieta nie mają swojego języka. Zatońska
szuka go, mówiąc poprzez własną cielesność – w efekcie język ginie w płciowości,
będącej efektem opresyjnego konstruktywizmu.

Czytając Pannę Liliankę Schuberta, można równocześnie podążać wieloma
ścieżkami interpretacyjnymi. Z jednej strony autor stworzył dzieło, które samo
jest już grą z klasycznym gatunkiem powieści, z drugiej awangardowe i radykalne
pisarstwo Schuberta nie ogranicza się jedynie do eksplorowania i poszukiwania
nowych sposobów artykulacji, które w założeniu mogą umożliwić ogląd rzeczy-
wistości z różnych perspektyw, lecz bada zarazem relację między literaturą a rze-
czywistością. Tworząc tekst, który dąży do jak największej autentyczności, autor
gra z czytelnikiem, wprowadzając go do świata pozornie prawdziwego. Poprzez
gest usunięcia się z tekstu, bycia obok tego, co się tworzy (niejako samoistnie),
Schubert zdaje się wskazywać na niemożność oddania „prawdy” o rzeczywistości,
społeczeństwie czy płci. W ten sposób zostaje uwypuklona nierozerwalna relacja
między tym, co dzieje się „naprawdę”, a tym, co jest dokumentacją tego dziania
– jego archiwum . Pannę Liliankę z całą pewnością można określić jako powieść20

performatywną ze względu na napięcie między tym, co dzieje się teraz (wydarza
się), a jego późniejszą dokumentacją; napięcie między sytuacją mówienia (opo-
wiadania), a jej zapisem . Proces twórczy ma w tym wypadku także charakter21

zbieractwa: dokumentowania zasłyszanych wypowiedzi, obserwacji mówiących
ciał i przekształcania ich w sztukę, która ma dawać wgląd zarówno w odwzoro-
wywaną rzeczywistość, jak i w samą esencję tworzenia dzieła. Panna Lilianka to
zapis pewnego zdarzenia, które miało miejsce (rozmowa, opowieść o własnym ży-
ciu głównej bohaterki) i które w momencie zapisu już się zakończyło. Performans
Lilianki, będąc efemerycznym, zarazem jest i go nie ma. W takim ujęciu zapis
staje się dokumentacją, a tekst pozostaje martwy. Pozycja spisującego autora wy-
daje się drugorzędna, lecz wskazuje na rolę archiwizatora, który zawsze dokonuje
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Za Agambenem profanację rozumiem jako wyjęcie czegoś, co przynależy do sfery sacrum,22

i wprowadzenie wyjętego w sferę profanum. Działanie to ma na celu przybliżenie i oswojenie tego,
co pierwotnie było niedostępne. Zob. Giorgio Agamben, Profanacje, przeł. Mateusz Kwaterko, War-
szawa: PIW 2006, s. 95–111.

wyboru i narzuca określone perspektywy. Schubert profanuje  Wielką Historię,22

nie tylko wprowadzając codzienność i pewną nieestetyczność obrazu, lecz także
grając z funkcją dokumentacji i archiwum.

Pisarskie strategie, którymi posługuje się autor Panny Lilianki, wydają mi się
wyraźną próbą przyłożenia kategorii konstruktywizmu do zagadnienia płci, klas
społecznych, historii, artysty i dzieła. Dlatego też nie wydaje mi się słuszne po-
strzeganie Schuberta jako pisarza feministycznego avant la lettre, chociaż Panna
Lilianka łatwo poddaje się interpretacjom opartym na teorii feministycznej. Płeć,
będąca ważną kategorią w tej powieści, nie może być oddzielana od badania (na
płaszczyźnie literackiej) pewnej warstwy społecznej, która w tym wypadku wyda-
je się ważniejsza niż sama kategoria płciowości. Jednak czyniąc z wielogłosowej
wypowiedzi typowej poznańskiej kobiety powieść, Schubert umożliwił „wprowa-
dzenie” do literatury głosów dotąd niesłyszanych i przytłumionych przez Wielkie
wydarzenia i Wielką historię. Autor, koncentrując się na niewybrzmiałej histo-
rii gwałtów, przemocy i poniżenia, którego ofiarą padła bohaterka, umieszcza tę
część historii w polu wypowiadalności i nadaje jej słyszalność. Działając w obrę-
bie jednego medium, Ryszard Szubert stale poszerzał jego pole – język literacki stał
się w jego twórczości wielogłosem oddającym mikrokosmos świata społecznego.
Wyłuskując i konstruując z pozlepianych fragmentów mowy potocznej jednostko-
wą historię, podał on w wątpliwość dotychczasową pozycję samej powieści jako
„wielkiego” dzieła, podkreślając w Pannie Liliance związek działania twórczego
z profanacją.
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PRESERVING THAT WHICH IS FLEETING. ARCHIVING STRATEGIES IN PANNA

LILIANKA [MISS LILIANKA] BY RYSZARD SCHUBERT

Summary

The article attempts to interpret Ryszard Schubert’s works of in the light of perfor-

mance and archive theory as well as Julia Kristeva’s theory of abject. The author analyses

the language of Schubert’s novel and indicates an important problem for the writer, that

is conveying the truth about the event in literature. While examining Schubert’s writing

strategies, particular attention is paid to innovative language and formal solutions, due to

which the writer reinterprets the traditional model of novel and literature.

Trans. Izabela Ślusarek
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Pierre Bourdieu, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Ka-1

bylów, przeł. Wiesław Kroker, przedm. Ewa Klekot, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2007,
s. 224.

Zob. Ryszard Koziołek, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice: Wydawnictwo2

Uniwersytetu Śląskiego 2009, s. 30. Por. „Lektura uporczywie ideologizująca jego biografię, usil-
nie tropiąca konsekwencję w tych woltach przypomina psa-tropiciela, o którym Zagłoba powiada:
«Głupi ogar, co za ogonem bieży, bo i nie dogoni, i niczego poczciwego się nie dowącha, a w ostatku
i wiatr straci»”, ibidem, s. 38.

Wacław Nałkowski, Geneza produkcji i chwały pana Sienkiewicza, w: idem, Sienkiewicziana.3

Szkice do obrazu, Kraków: nakładem autora 1904, s. 42.
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STRZELBA SIENKIEWICZA.
WSTĘP DO BADAŃ NAD PRAKTYKAMI MYŚLIWSKIMI

AUTORA TRYLOGII

[...] nic nie wydaje się bardziej niewyrażalne, niezastąpione, nie-
możliwe do opisania i podrobienia, a tym samym cenniejsze, niż
wartości, które zostały wpisane w ciało, stały się ciałem dzięki
przeistoczeniu, jakiego dokonała dyskretna perswazja milczącej
pedagogii, zdolna wpoić kosmologię, etykę, metafizykę czy poli-
tykę przez tak nieznaczące polecenia jak to, żeby „siedzieć prosto”
czy „nie trzymać noża w lewej ręce” .1

 
Henryk Sienkiewicz parał się łowiectwem prawie przez całe życie i chętnie,

chociażby przez wystylizowane zdjęcia, dawał się poznać publiczności jako za-
gorzały wielbiciel tego zajęcia. Niekiedy jednak stawał się także zwierzyną, do
której pasjami strzelali dziewiętnasto- i dwudziestowieczni krytycy. By uniknąć ich
pościgu, pisarz, jak twierdzi Ryszard Koziołek, przez całe życie hołdował „strategii
uników i kluczenia”, typowej dla uciekającego, tropionego zwierzęcia . Wśród2

łowców polujących na autora Trylogii znalazł się, między innymi, Wacław Nał-
kowski, zdaniem którego podstawową taktykę egzystencjalną twórcy Quo vadis
stanowiła mimikra – uporczywa, trącąca pretensjonalnością chęć upodobnienia się
do zamożnych jaśniepanów. Chodziło mu o to, by „być mądrym i pewnym siebie
jak oni, argumentować jak oni, jak oni być eleganckim, jak oni polować, jak oni
się kochać, jak oni grać w karty, jak oni jeździć powozem z herbami, jak oni być
właścicielem ziemskim, jak oni mieć konie, psy, utrzymanki, chodzić pod rękę
z biskupem w fioletach” . Z tego pragnienia właśnie wynikała „robota powieści”,3

a w efekcie – odnoszone sukcesy na polu literatury.



182 Wacław Forajter

Alina Ładyka, Henryk Sienkiewicz, Warszawa: Wiedza Powszechna 1965, s. 214–215.4

Niewątpliwie związek z tą różnicą miał specyficzny podział aktywności w trakcie polowań5

z nagonką. Rola przedstawicieli szlachty ograniczała się jedynie do strzelania i miała charakter
rozrywki, kończącej się nieodmiennie sutą biesiadą. Chłopi, z kolei, wykonywali fizyczną pracę,
spędzając zwierzynę w wyznaczone miejsca (Zob. Tadeusz Budrewicz, Myśliwi i naganiacze. Stra-
tyfikacja ról społecznych na pograniczu, „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej
i użytkowej” 2015, seria 21, s. 129 i n.). W tym kontekście należy także zwrócić uwagę na Sienkie-
wiczowskie safari w Afryce, podczas którego pisarzowi towarzyszył młody hrabia Jan Tyszkiewicz.
Wycieczkę artysty sponsorowała, oczywiście, redakcja „Słowa”, ale analogiczna wyprawa bez ze-
wnętrznego wsparcia finansowego była wówczas w zasięgu ręki jedynie najbogatszych arystokra-
tów. Jednym z nich był Józef Potocki, który polował na Cejlonie, w Indiach, Somalii i okolicach
źródeł Nilu Błękitnego.

Zob. Beata Mytych, Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wie-6

ku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004.
Leopold Starzeński, Z gawęd dawnego myśliwca, Warszawa: nakładem Gebethnera i Wolffa7

1900, s. 3.

W sformułowaniach Nałkowskiego uderza obecność łowiectwa jako nieod-
zownej części zachowań arystokracji, do której Sienkiewicz rzekomo zgłaszał akces
już w młodości i przez którą został względnie zaakceptowany, gdy objął redakcję
„Słowa”. Ważne ogniwo walki o uznanie stanowiłby niewątpliwie sukces Trylo-
gii, kiedy przed artystą otwarły się 

 
gościnnie arystokratyczne salony i rezydencje, zapraszany był do Krakowa i uświetniał swoją

obecnością niezliczone tamtejsze obchody narodowe [...]. Jeździł na słynne polowania do Krasińskich
i Dzieduszyckich, bywał u Raczyńskich wraz ze Stanisławem Tarnowskim i Stanisławem Smolką,
z Jackiem Malczewskim i Władysławem Żeleńskim, podczas uroczystości mickiewiczowskich (spro-
wadzenie zwłok poety na Wawel) zajmował miejsce tuż obok Matejki i jego zdanie rozstrzygnęło,
gdzie miał stanąć pomnik Adama w Krakowie .4

 
Z kolei kulminacją tego procesu byłby chyba jubileusz dwudziestopięciolecia pra-
cy twórczej pisarza z 1900 roku. Podczas jego obchodów bowiem Teatr Wielki
iskrzył się od brylantów wytwornych dam i świecił złotem pektorałów. Nasuwa
się oczywiście pytanie, na ile literacki i towarzyski sukces Sienkiewicza w krę-
gach ówczesnej socjety wynikał wyłącznie ze świadomej strategii artysty, sprze-
dającego wytwory na rynku literackim, a polowania w towarzystwie możnych
protektorów stanowiły jedynie metodę powiększenia kapitału społecznego i sym-
bol klasowej dystynkcji . Na oba pytania postaram się odpowiedzieć za chwilę.5

Na terenie ziem polskich pod zaborami myślistwo było uprawiane na znacz-
nie mniejszą skalę niż miało to miejsce we wcześniejszych epokach. W wieku XIX
już twórcy romantyczni, jak Aleksander Fredro, Brunon Kiciński, Wincenty Pol
i Adam Mickiewicz, ogłaszali koniec „wielkiego” polowania , a hrabia Leopold6

Starzeński w poetyckim liście, skierowanym do Kazimierza Wodzickiego, pisał:
„My ponoć ostatni już strzelcy prawdziwi,/ Jak Napoleoniści!... Ostatni myśliwi...” .7

Jego zbiór wierszy z 1900 roku, składający się przede wszystkim z podań i legend
myśliwskich, stanowi interesujący amalgamat tęsknoty za dawną obyczajowością
i antysemityzmu gospodarczego. Żydowscy spekulanci, rzekomo czyhający na
szlacheckie włości, zostali bowiem przedstawieni jako największe zagrożenie dla
drobnych posiadaczy ziemskich, którzy, uprawiając łowiectwo, powinni kultywo-
wać związki z rodzinną ziemią: „Święty Hubert to sprawi, myśl to nie jest płocha/
Że nasz szlachcic swój zagon i ziemię pokocha –/ A wtedy ziemi przodków, nie
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Ibidem, s. 7.8

Władysław Dynak, Świat łowiecki w „Panu Tadeuszu”, w: Księga w 170. rocznicę wydania „Bal-9

lad i romansów” Adama Mickiewicza, red. Jacek Kolbuszowski, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski
1993, s. 307.

Julian Fałat, Pamiętniki, Katowice: Śląski Instytut Naukowy 1987, s. 159. W polowaniu na10

zaproszenie Macieja Radziwiłła uczestniczył pruski książę Wilhelm, późniejszy cesarz. Dzięki
akwarelom, namalowanym w trakcie litewskich łowów, twórczość Fałata stała się popularna wśród
polskich arystokratów. Zdobyła także uznanie ostatniego z Hohenzollernów. W efekcie malarz stał
się dyżurnym malarzem scen myśliwskich na dworze w Berlinie, co zapoczątkowało jego ponad-
dziesięcioletnią współpracę z najbliższym otoczeniem Wilhelma II.

Ibidem, s. 157–158.11

Historia kultury materialnej Polski, t. 5: Od 1795 do 1870 roku, red. Witold Hensel, Jan Pazdura.12

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1978, s. 17.
Por. Halina Nehring, Jerzy Kehl, Łowiectwo oczami artystów, Warszawa: KAW 1989, s. 46–48.13

wydrze ci, bracie!/ Ani kanclerz w pancerzu, ani żyd w chałacie” (Recepta dla
szlachcica) . Podzwonnym dawnego myślistwa jako nieodzownej części „arkadii8

ziemiańskiej”  stały się powieści Józefa Weyssenhoffa, przede wszystkim Puszcza9

oraz Soból i panna, napisane w drugiej dekadzie XX wieku. Problematyka łowiec-
ka ze względu na związki z tą tradycją zdobyła również szaloną popularność wśród
malarzy-realistów: Juliusza Kossaka, Józefa Brandta, Maksymiliana Gierymskie-
go, Józefa Chełmońskiego i innych. W 1886 roku Julian Fałat uczestniczył w zi-
mowym łowach na niedźwiedzia w dobrach Radziwiłłów. Z wyprawy tej, jak pisał,
wrócił do Warszawy „innym artystą” . Jej plonem stało się aż dwadzieścia dzie-10

więć obrazów, z których najsłynniejszymi są: Naganka na polowaniu w Nieświe-
żu, Polowanie na niedźwiedzia i Powrót z polowania na niedźwiedzia. Atmosfera
wydarzenia jawiła się akwareliście jako podniosła, romansowa, epicka: „Całość
sprawiała wrażenie scenerii jakiegoś finału opery: słońce, drzewa i olbrzymie wy-
kroty, bagniska i słupy dymu, napływające jeszcze ciągłe fale ludzie i psów, odgłosy
trąb zwołujące zbłąkanych” .11

Łowy, w których pobrzmiewało echo dawnych, wielkich polowań, w trakcie
których człowiek faktycznie rywalizował z niebezpiecznym zwierzęciem, mogły
jednak mieć wówczas miejsce jedynie na Kresach, szczególnie zaś na zalesio-
nych terenach obecnej Litwy i Białorusi. Do sytuacji tej przyczyniły się przede
wszystkim niekontrolowany odstrzał zwierzyny łownej i rabunkowa gospodarka
leśna, wynikająca z gwałtownego rozwoju przemysłu i eksportu drewna na szeroką
skalę: „Największe wyniszczenie wystąpiło w Królestwie Polskim. Na początku
XIX w. lesistość Królestwa szacowano na ok. 30% ogólnej powierzchni, a w 1909 r.
– już tylko na 18,7%” . Coraz większą popularność zdobywały też postulaty12

ochrony przyrody, w tym również lasów i jej mieszkańców. Z jednej strony uza-
sadniano to koniecznością kontrolowania liczebności zagrożonych gatunków, z dru-
giej zaś – patriotyczną dbałością o ziemię ojczystą. Już w 1844 roku Mikołaj
Reuman na kartach Gospodarstwa łowieckiego zalecał planowe gospodarowanie
zasobami zwierzęcymi, wyniszczenie drapieżników, stworzenie miejsc ochron-
nych i przestrzeganie zasad łowieckich, a 18 lat później Aleksander Połujański,
autor Łowiectwa, definiował myślistwo jako „naukę podającą sposoby hodowa-
nia, rozmnażania i ochrony zwierząt i ptaków dzikich pożytecznych, a wytępienie
szkodliwych, jak również użytkowania ze wszystkich” . Co więcej, rozdrobniona13

własność ziemska uczyniła zbędnym utrzymywanie rozbudowanej służby łowieckiej.
Gorzej sytuowanemu wielbicielowi łowów musiały więc wystarczyć zajadły pies
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i nabita fuzyjka. Poza tym dziewiętnastowieczny myśliwy z Kongresówki, inaczej
niż jego przodkowie, mógł co najwyżej ustrzelić zbłąkanego dzika czy lisa, zado-
walając się najczęściej zającami, ptactwem i chwilą samotności. W przypadku
współczesnej prozy Sienkiewicza o faktyczności tego stanu rzeczy przekonuje epi-
zodyczny obraz polowania w Wirach. Dla Grońskiego i Krzyckiego staje się ono
głównie pretekstem do rozmowy w cztery oczy na temat pieniędzy i kobiet. Do
przelatujących ptaków mężczyźni strzelają zaś jedynie od niechcenia, wypełniając
w ten sposób nieliczne momenty ciszy.

Nieustraszony strzelec, wymachujący śmiercionośną bronią, wydaje się na
pierwszy rzut oka antytezą współczesnego, wrażliwego ekologa. Myślistwo jednak
już w zamierzchłej przeszłości, gdy umiejętności łowieckie były jedynym z pod-
stawowych warunków istnienia, wiązało się z dogłębna wiedzą o środowisku.
Myśliwy żył zgodnie z rytmem przyrody i przestrzegał jej zasad, co wynikało nie
tylko z pragmatycznej dbałości o jakość mięsa i skór upolowanych zwierząt, ale
również, paradoksalnie, z poczucia partycypacji w tej rzeczywistości. Współistnie-
nie człowieka z naturą stało się, na przykład, wielkim tematem Roku myśliwca
Pola z 1870 roku. W utworze tym, stylizowanym na kalendarz, praktyki łowieckie
zostały wpisane w porządek kolistego czasu przyrody z jego zamieraniem i odra-
dzaniem się po zimie. Zgodnie z nim istniały miesiące, głównie jesienne, gdy po-
lowano chętnie i często. Były także okresy, kiedy w ogóle nie wychodzono na
łowy. Na przykład w maju nawet „najzapaleńszy myśliwy bierze tylko ze zwycza-
ju strzelbę na plecy, idąc na pola lub w lasy, i raduje się raczej tylko obyczajem
wszelkiej ptaszki i wszelkiego zwierzątka, a ma nawet jakiś przyrodzony wstręt do
strzału. Więc do czego ta strzelba? pytałem nieraz. Człek bez strzelby głupi, by-
ła odpowiedź” . Nie zmienia to jednak faktu, iż polowanie wiązało się przede14

wszystkim z zabijaniem, a inicjacja myśliwska była par excellence wtajemnicze-
niem przez krew: „Obrzęd polega na tym, że świeżo upieczonemu myśliwemu do-
świadczony kolega rysuje na czole krzyż krwią z upolowanego zwierzęcia. Potem
krwią smaruje mu całą twarz” .15

Jak na tym tle przedstawia się łowiecka pasja Sienkiewicza? Zdaniem Kazi-
mierza Laskowskiego, autora jubileuszowego panegiryku Henryk Sienkiewicz jako
myśliwy, nie „ma zapewne [przecież] wśród myśliwych całej naszej ziemi takie-
go, co na Sienkiewiczowskich łowach nie bywał...” . Z broszury tej wyłania się16

wizja pisarza jako wytrawnego strzelca o wyćwiczonym w podchodach ciele, cho-
dzącej encyklopedii przyrody, poety „wielbiącego stworzone piękno” i „myśliciela,
dbającego o jutro tej puszczy” . W ten sposób twórca Ogniem i mieczem stał się17

swoistą syntezą zjawisk kojarzonych z łowiectwem w ogóle. Został też uznany
przez Laskowskiego za artystę, który przywrócił słowu „myśliwy” jego pierwotne
znaczenie. Pochodzenie wyrazu wśród osób, parających się tym zajęciem, wy-
wodzono bowiem często od „myślenia”. Mimo szumnych zapowiedzi, twórca
laudacji nie przedstawił jednak żadnego wiarygodnego materiału biograficznego,
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ograniczając się do potraktowanych anegdotycznie wyimków z twórczości jubi-
lata. Niewątpliwą rolę odegrała tutaj oczywiście poetyka superlatywów, właściwa
okolicznościowej pochwale. I tak apologeta sporo miejsca poświęcił Basi Woło-
dyjowskiej, która ujęła go celnym strzałem do Tatarzyna, spotkanego przypad-
kiem podczas wyprawy na kaczki. Całkowicie natomiast zignorował pasmo klęsk
łowieckich, jakich doświadczył czterdziestopięcioletni autor Bez dogmatu na
Czarnym Lądzie, poprzestając jedynie na przytoczeniu uwagi pisarza o zamiarze
dołączenia licznych skrzyń z afrykańskimi trofeami do istniejącej już kolekcji.
Tej obietnicy, danej sobie i czytelnikom, Sienkiewicz jednak, z różnych względów,
nigdy nie spełnił. 

Jedno jest pewne: łowy autora Trylogii nie układają się w jakikolwiek spójny
ciąg wypadków. Wielkim uproszczeniem byłaby chociażby próba wpasowania tej
aktywności w schemat chronologiczny: od apoteozy własnej, myśliwskiej omni-
potencji w korespondencji ze Stanów Zjednoczonych do nieudanych polowań
„wieku klęski” w tropikach. Błąd polegałby na tym, że przynajmniej w pierwszym
przypadku pisarz kłamał jak z nut, konsekwentnie prezentując siebie jako łowcę
przygód w wielkim stylu, wytrawnego strzelca i przyjaciela Indian. Należy mu to
jednak wybaczyć: wszyscy myśliwi są bowiem zawołanymi łgarzami, co znakomi-
cie podsumował Pol: „Czy kłamią, może? A Boże broń! nie kłamią, bo jakby mogli
ci skłamać, co nigdy nie powiedzą prawdy!?” . Ważniejsze od opozycji „praw-18

dy” i „fałszu” są niewątpliwie związki Sienkiewiczowskiego myślistwa z pożądaną
przez pisarza wizją „męskości”, czemu dał wyraz w Listach z podróży do Ameryki,
pisząc o podróży męskiej, podróży „czynnej, prawdziwej, twórczej” . W patriar-19

chalnym świecie, którego częścią było i jest myślistwo, metaforykę polowania
odnoszono często do sfery erotycznej. Falliczna symbolika strzelby jest zresztą
aż nadto wyraźna. W twórczości pisarza motyw łowów, w których ofiarą padnie
przedstawicielka płci pięknej, pojawia się co najmniej dwukrotnie: w scenie, gdy
raróg, ścigający żurawia, siada na ramieniu Heleny – przyszłej matki trzynaścior-
ga dzieci Jana Skrzetuskiego (Ogniem i mieczem) i kiedy Władysław Krzycki,
wracając z polowania na kozły, trafia do nieczynnego młyna, gdzie spotyka Hanię
Skibiankę (Wiry). 

W Ameryce frustrująca niemożność ustrzelenia „grubej zwierzyny”, Heleny
Modrzejewskiej, na którą Litwos zasadzał się wielokrotnie, została zrekompen-
sowana fantazmatycznie: po pierwsze, na kartach korespondencji do prasy, gdzie
przyszły noblista epatował czytelników opisem prawdziwie męskich zmagań z roz-
szalałym rysiem czy uciekającym bizonem lub zasadzki na niedźwiedzia grizzly;
po drugie, w listach do przyjaciół, w których chwalił się pomniejszymi, erotycz-
nymi trofeami w postaci niezliczonej rzeszy Chinek i Irlandek . Po drugie, na ka-20

lifornijskiej prowincji, w sielankowych dolinach wokół Anaheim, gdzie rzekomo
często flirtował z Meksykankami, dyskretnie sugerując odbiorcom, iż rzecz nie
kończyła się wyłącznie na grze towarzyskiej: 
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Najniebezpieczniejszymi istotami dla młodych myśliwców są tam chyba sinoritas hiszpańskie,
odbijające się biało na ciemnym tle palm, jak zaziemskie zjawiska. Ale to jest niebezpieczeństwo, od
którego się nie ucieka, ale na które idzie się na oślep, coś niby jak ćma na świecę. Owóż widzicie,
że mi tam mogło być dobrze i było dobrze (L, 167).

Z kolei podczas pobytu w górach Santa Ana Polak, jak sam twierdził, został
wtajemniczony przez skwatera „Dżaka” w tajniki skutecznego skradania się, nau-
czony cierpliwości, a po zaliczeniu specyficznego egzaminu, jakim było zabicie je-
lenia u wodopoju, obarczony odpowiedzialnym zadaniem zdobywania mięsa. Tak
oto myślistwo, które dla większości polskich czytelników stanowiło wyłącznie
szlachecką rozrywkę, na amerykańskim pograniczu stało się urzeczywistnieniem
dziecięcych snów o prawdziwej przygodzie, znanej dotychczas jedynie z robin-
sonad i powieści Jamesa Fenimore’a Coopera. Na antypodach cywilizacji pełniło
bowiem swoją pierwotną funkcję: było umiejętnością niezbędną do przetrwania.
Ciało martwego zwierzęcia, w czym do mistrzostwa doszli Indianie, było tam wy-
korzystywane do ostatniej kosteczki. Dlatego Litwos, uwewnętrzniwszy tę eko-
nomię, będzie ubolewał nad ilością bizoniego mięsa pozostawionego na prerii po
polowaniu z udziałem członków Bohemian Club: „Żal było patrzeć na te stosy
smacznego pożywienia, które miało stać się łupem dzikich zwierząt” (L, 322).

W kalifornijskich górach korespondent „Gazety Polskiej” rzekomo przeżył
prawdziwą myśliwską inicjację, wykazując się przytomnością umysłu, szybkością
i przygotowaniem fizycznym: 

 
Kto z doświadczonych myśliwych pamięta, jakich wzruszeń doznawał na widok wychodzącego

na strzał grubego zwierza, ten rozumie, jakich musiałem doznawać ja, który byłem wówczas nowic-
juszem w myśliwskim zawodzie. Strzelałem przez parę miesięcy ptactwo wodne w Sebastopolu nad
Cosumnes, kuropatwy i zające w Anaheim, borsuki około Orange, kujoty i ptactwo morskie w Landing,
ale taką grubą sztukę, przenoszącą prawie dwukrotnie naszą sarnę, przyszło mi pierwszy raz mieć przed
sobą (L, 206).

Dzięki konieczności wypatrywania i tropienia zwierząt w leśnym gąszczu na-
uczył się intensywniej chłonąć rzeczywistość, a wyostrzone „jak brzytwa” (L, 210)
zmysły wykorzystał podczas wielkich polowań. Wiadomo jednak, że przynajmniej
częściowo jedynie odtwarzał wzorce znane z ówczesnego piśmiennictwa i ikono-
grafii. Czy zatem Sienkiewicz stał się tam myśliwym, czy jedynie wymyślił siebie
jako takiego? Trudno tutaj o definitywne rozstrzygnięcie, tym bardziej że literatu-
ra i życie w jego przypadku często funkcjonowały nierozdzielnie. Jedna kwestia
nie ulega natomiast wątpliwości: dziewiczość i rozległość terytorium, umiejętności
oraz szybkostrzelny karabin stały się nie tylko przyczyną jego, mniej lub bardziej
zmyślonych , przewag łowieckich w Ameryce. Zdeterminowały dużo później tak-21

że przebieg myśliwskiej kariery mężczyzny w spodenkach, Stasia Tarkowskiego,
stanowiącej antytezę afrykańskich perypetii Sienkiewicza.

W czasach postępującej industrializacji oraz względnego spokoju polityczne-
go prawdziwa, męska przygoda, co podkreślał Koziołek w Męskości Stasia, moż-
liwa była jedynie na rubieżach cywilizacji . W Polsce, poza wspomnianymi już22
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malejącymi zasobami przyrodniczymi, łowiectwo musiało także borykać się z innym
problemem: „[...] z punktu widzenia władz zaborczych państw polowanie było nie-
bezpiecznym i wywrotowym spotkaniem potencjalnie uzbrojonych wichrzycieli
czy zamaskowanych powstańców. Taki m.in. charakter miały «myśliwskie» spotka-
nia w Wielkopolsce podczas polowań Mickiewicza” . Łowy stanowiły wówczas23

jedyną dopuszczalną formę spotkania mężczyzn wyposażonych w broń palną ,24

a uprawiano je mimo formalnego braku legalnych stowarzyszeń łowieckich. W za-
borze rosyjskim dopiero bowiem w 1889 roku utworzono Oddział Warszawski
Cesarskiego Towarzystwa Rozmnażania Łownej Zwierzyny i Pożytecznych dla
Polowania Zwierząt oraz Prawidłowego Myślistwa, a Wielkopolska na podobną
organizację, ideowe Towarzystwo Łowieckie, musiała zaczekać do 1906 roku.
O płynności granicy między przyjętym uzusem i oficjalnymi obostrzeniami w tym
zakresie świadczą dwa epizody Wirów: z jednej strony, broń myśliwska ma być
wykorzystana do obrony „arcypolskiego” dworku Krzyckich przed spodziewanym
atakiem socjalistów, z drugiej zaś – te same strzelby i sztucery zostają skonfiskowa-
ne dziedzicowi Jastrzębia przez policjantów poszukujących agitatora Laskowicza.
Z rewolucyjnej zawieruchy ocaleje jedynie „strzelająca korkiem” flinta małego
Stasia... (W, II, 3)

Krótko po powrocie z zachodniej półkuli Sienkiewicz wraz z Zygmuntem
Glogerem odwiedza Puszczę Białowieską. Ponownie musi przyzwyczaić oczy do
leśnych ostępów, ale tym razem nie ma przy sobie żadnej broni. Po okresie histo-
rycznych zawirowań, w trakcie których ostępy rozbrzmiewały stukotem siekier
i kłusowniczą palbą, car Aleksander w latach dwudziestych XIX wieku objął
bowiem puszczę ścisłą ochroną prawną. By zagrała w pisarzu „żyłka żołnierska”,
odziedziczona po szlacheckich przodkach, wystarczyły jednak prowizoryczne wa-
runki biwaku i kilka dni niewygód. Z Puszczy Białowieskiej, poza niezaprzeczalnymi
walorami poznawczymi, stanowi ciekawą próbę estetycznego ujęcia wieloposta-
ciowości życia lasu w jego ludzkim, zwierzęcym i roślinnym wymiarze. Z jednej
strony, oczy dawnego myśliwego-zabójcy, przysłonięte okularami estety, zobaczy-
ły puszczę jako przestrzeń literatury: noc przywołuje baśniowe dziwożony, bagni-
sty matecznik – utwór grozy, ostęp, zwany Zamczyskiem ewokuje dawne legendy,
a w samym środku lasu pojawia się oszalały weteran wojny rosyjsko-tureckiej
(1877–1878). Z drugiej strony, Sienkiewicz niczym rasowy leśnik snuje plany wy-
korzystania niepotrzebnych zasobów drewna w celach komercyjnych i przywró-
cenia ochrony bobrów. Pierwszy z projektów był oczywiście naiwnym rojeniem,
całkowicie rozmijającym się z polityką leśną, a wdrożenie tych planów w życie
doprowadziłoby do całkowitego zaburzenia równowagi ekosystemu.

Groński, wrażliwy sceptyk z Wirów, nazywany przez przyjaciół „Eklezjastą we
fraku” (W, I, 37), zabiwszy słonkę, dziwi się swej radości, dochodząc do wniosku,
że uczucie to stanowi wstydliwy relikt odległej przeszłości historycznej. Taką
rzeczywistością jest po części ukazana w Krzyżakach wizja średniowiecza, kiedy
łowy stanowiły zaprawę do leśnych bitew z ludzkimi przeciwnikami, sposób na
zwiększenie stanu posiadania i, po prostu, metodę zdobywania żywności w mikro-
i makroskali, jak w przypadku ogólnokrajowego polowania przed walną rozprawą
z Zakonem: „Więc naprzód nakazano łowy we wszystkich borach i puszczach
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królewskich tak ogromne, jakich najstarsi ludzie nie pamiętali. Zbierano tedy ty-
siącami osaczników na obławy, na których padały całe stada żubrów, turów, jeleni,
dzików i różnej pomniejszej zwierzyny. Lasy dymiły przez całe tygodnie i miesią-
ce, w dymach zaś wędzono solone mięsiwo, a następnie odsyłano je do miast wo-
jewódzkich, a stamtąd na skład do Płocka” (K, II, 335). Dla piętnastowiecznych
siłaczy, gnących tasaki i wyciskających sok z kołków, myślistwo było każdora-
zowo popisem krzepy, sprawności, atletycznym wyczynem. W ustach księcia Ja-
nusza pojawi się zresztą przeciwstawienie „zniewieściałej” reszty świata tej ostoi
męskości, jaką stanowiły ziemie polskie, gdzie nie brakowało również mężnych,
choć nie męskich, białogłów. Najlepszy przykład stanowi oczywiście Jagienka, ale
i księżna Danuta oraz jej dwórki, ogarnięte „zapałem myśliwskim” podczas pusz-
czańskich łowów, mają niebywałą uciechę z zabijania jeleni i łosi (por. K, I, 223).
Mazowieccy rycerze, między innymi, mierzą się wówczas z bliskim krewniakiem
żubra – wielkim turem. Protagonistami pojedynku stają się tutaj zachodni don-
kiszot de Lorche, groteskowy z długą, rycerską kopią na polowaniu oraz dwójka
słowiańskich „ursusów” – Zbyszko i Hlawa. Schemat tych zmagań przywiózł Sien-
kiewicz z Hiszpanii, gdzie w 1888 roku oglądał korridę. De Lorche, pierwszy
obrońca orszaku księżnej przed atakiem byka, przypomina pikadora; Zbyszko,
walczący oszczepem jak piką, to bandillero; matadorem, zadającym ostateczny cios,
okazuje się czeski giermek. Wątek ocalenia Lotaryńczyka przez Słowian stanowi
jeden z ostatnich elementów procesu prowadzącego do ostatecznego opowiedze-
nia się błędnego rycerza po stronie Polaków. Dialektyczne spięcie komizmu i po-
wagi, podstawa kreacji tej postaci, występuje jednak niemal aż do końca utworu,
ujawniając się, na przykład, w żartach Jagienki z Długolasu – „damy serca” i przy-
szłej żony przybysza z odległej Brabancji.

Analogia między Walką byków i sceną z Krzyżaków wyczerpuje się w podo-
bieństwie gestów i zachowań aktorów obu przedstawień. W reportażu z Półwyspu
Iberyjskiego Sienkiewicz, odróżniając wyrozumowany spektakl okrucieństwa od
polowania-„rozrywki”, daje bowiem rzadki u siebie wyraz empatii wobec tra-
gedii maltretowanego zwierzęcia . Nie jest to jednak jedyny przykład poczucia25

nierówności szans w starciu człowieka, największego drapieżnika świata, z inną,
nieludzką istotą. Litwos, zabiwszy pelikana w Anaheim Landing, doznaje „darwi-
nistycznych wyrzutów sumienia”  i funduje tamtejszym rybakom piwo (L, 170),26

by nie strzelali już więcej do tych ptaków. Nie poluje także na lwy morskie,
przedkładając nad to zajęcie zbieranie muszli i „pięknych gwiazd morskich”
(L, 172). Powodowany współczuciem wobec „lamentu” mew nad ciałem zabitej
towarzyszki, wstrzymuje się również od strzelania do nich podczas rejsu z Suezu
do Zanzibaru. Przedstawione spostrzeżenia na temat nieetyczności zabijania wy-
dają się naruszać spójność autonarracji, jaką zaproponował pisarz i której nieod-
łączną część stanowiło właśnie bezwzględne zamiłowanie do łowiectwa. W istocie
jednak polscy myśliwi unikali ewidentnych „rzezi w kurniku” – masowego wybi-
jania wystraszonych lub bezwolnych zwierząt, pozbawiającego polowanie elemen-
tu współzawodnictwa lub ryzyka . Strzelanie do nieruchawych, otłuszczonych lwów27
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Zob. także: „Pusty kraj, nieskończoność morza i nadmiar światła usposobiły mnie trochę mi-28

stycznie. Wpadłem w panteizm i miewałem poczucie, że to wszystko, co mnie otacza, jest jakąś jed-
ną wielką duszą, która przejawia się jako ocean, jako niebo, jako step, lub skupia się w tak drobne
zjawiska życiowe, jak ptactwo, ryby, małże i nadbrzeżne wrzosy. Chwilami myślałem także, że owe
wydmy i puste osypiska mogą być zamieszkane przez jakieś istoty niewidzialne, podobne do daw-
nych greckich faunów, nimf lub najad”; Henryk Sienkiewicz, Żurawie, w: idem, Pisma Henryka
Sienkiewicza, t. 37, Warszawa: redakcya „Tygodnika Ilustrowanego” 1902, s. 9.

Habitusy to, jak pisze francuski socjolog, „systemy trwałych dyspozycji, struktury ustrukturowa-29

ne predysponowane do działania jako struktury strukturujące, tzn. jako zasada generowania i struk-
turowania praktyk i wyobrażeń, które nie będąc bynajmniej efektem poddania się regułom, mogą być
obiektywnie «regulowane» i «regularne», nie wiążąc się ze świadomym dążeniem do określonych
celów i wyraźnym opanowaniem działań niezbędnych do ich osiągnięcia [...]”; Pierre Bourdieu,
Szkic teorii praktyki, s. 192–193.

Uczestnicy większych polowań są ściśle zhierarchizowani, dyskurs myśliwski ma wiele wspól-30

nego z językiem żołnierskim, a same łowy niewątpliwie mogą być uznane za symulację wojny. Zob.
np. Tadeusz Budrewicz, Myśliwi i naganiacze, s. 123 i n.

morskich lub celowanie do żywych, ptasich rzutków, będące jedynie ćwiczeniem
sprawności, przybrałyby zaś niewątpliwie charakter właśnie takiego pogromu. 

Poza tym nad brzegiem Oceanu Spokojnego, w konfrontacji z jego ogromem
i egzotyczną fauną, artysta, jak sam twierdził, wielokrotnie doświadczył poczucia
głębokiej jedności ze światem zwierząt, roślin i minerałów, jak on sam przenik-
niętych nieokreśloną bliżej „istotą wszechżycia” (zob. L, 170). Należąc wraz z ni-
mi do jednego rzędu zjawisk, nie mógł więc pretendować do nadrzędnego statusu
pozwalającego mu na ich eliminację. Co ciekawe, przelotne impresje szybko
ustępują antynomicznym działaniom: wyjazdowi w góry i łowieckiemu stażowi
u „Dżaka”. Powyższe artykulacje ukazują jednak pisarza w całkowicie innym
świetle niż jego fotograficzne portrety w uniformie myśliwskim, na których pozu-
je z marsową miną i nastroszoną hiszpanką. Oczywistym anachronizmem byłoby,
rzecz jasna, przypisywanie mu dzisiejszej świadomości ekologicznej. Na empatię
autora Krzyżaków wobec zwierząt składały się bowiem dwa, pozornie opozycyjne
elementy, zaczerpnięte z dziewiętnastowiecznej „encyklopedii”: odpowiednio zin-
terpretowana teoria doboru naturalnego oraz postawa panteistyczna, która zostaje
bezpośrednio skojarzona ze światem pogańskich mitologii (L, 170) , ale ma też28

odległe koneksje z literaturą i filozofią doby romantyzmu.
Próbując podsumować problem myślistwa u Sienkiewicza, chciałbym przy-

wołać teorię „habitusu” Pierre’a Bourdieu . Rodzina przyszłego noblisty prze-29

niosła się do Warszawy, gdy był piętnastolatkiem. Najwcześniejsze lata spędził
on w Woli Okrzejskiej oraz w kilku innych wsiach na terenie Królestwa. Wielo-
krotnie zapewne z pobliskich lasów i łąk dobiegały go ujadanie psów i odgłosy
strzałów. Nie sposób powątpiewać, że w polowaniach brał również udział jego
ojciec, kultywujący w ten sposób „tradycje wojskowe” rodu . Być może na łowy30

zabierał z sobą małego Henryka, odrywając go od książek o bezludnych wyspach
i bohaterskich traperach. Co ciekawe, do krewnych Sienkiewiczów zaliczał się,
między innymi, Kiciński – twórca dwóch tomów Poezji myśliwskich, w tym słyn-
nego Wiersza terminologicznego. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc
powiedzieć, że myślistwo towarzyszyło przyszłemu artyście od wczesnej mło-
dości, a wyjazd do Ameryki jedynie silniej umocował go w systemie dyspozycji
łowieckich. Wtedy właśnie łowiectwo, mówiąc metaforycznie, weszło mu w krew,
stając się ucieleśnioną hexis.
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Henryk Sienkiewicz, Z Puszczy Białowieskiej, Warszawa: nakładem Gebethnera i Wolffa 1907,31

s. 14.
Pierre Bourdieu, Zmysł praktyczny, przeł. Maciej Falski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu32

Jagiellońskiego 2008, s. 106.
Por. Eugenia Żmijewska, Mały szkic wielkiej duszy (Urywek z pamiętnika). Henryk Sienkiewicz,33

„Tygodnik Mód i Powieści” 1911, nr 37, s. 3. Cyt. za: Krzysztof Stępnik, Henryk Sienkiewicz. Stu-
dia z mikrobiografiki prasowej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2016,
s. 131.

Nierozłącznej więzi kompetencji poznawczych z ciałem dowodzi późniejszy
opis spotkania z żubrami w białowieskim „zwierzyńcu” – wydzielonej części
puszczy: „Ręka mimo woli szukała strzelby, której brać z sobą do puszczy nie
wolno. Cały korowód przesuwał się nie więcej, niż o czterdzieści kroków. Ani jeden
strzał nie byłby chybił” . Swędząca ręka nie jest tutaj symptomem atawistycznej31

żądzy zabijania, wiążąc się raczej z pewną wyuczoną, często powtarzaną gestyką.
Pasja myśliwska, przewijająca się przez całe życie artysty, była efektem zbioro-
wej pracy pedagogicznej, wykonywanej z reguły przez uczestników pola społecz-
nego, do którego, z racji urodzenia, przynależał. Nie wszyscy „nauczyciele”, jak
chociażby amerykańscy skwaterzy („Dżak”) i tropiciele (Ramon, Lewa Ręka),
zaliczali się do tego pola i byli zaledwie, by tak powiedzieć, trenerami, dosko-
nalącymi upragnione umiejętności. Jedno jest pewne: teren Sienkiewiczowskich
łowów stanowił przestrzeń spotkania dwóch odrębnych habitusów. Na pierwszy
składały się zachowania współczesnych artyście mieszkańców Dzikiego Zachodu,
częściowo zapośredniczone przez ówczesną literaturę przygodową i pozbawione
wyraźnej specyfikacji klasowej, na drugi zaś – tradycja polskiego ziemiaństwa
z jego rycerską, heroiczną przeszłością. Pisarz zresztą dwukrotnie próbował właści-
we sobie, szlacheckie czy raczej postszlacheckie, pole przekroczyć: pierwszy raz
jako młody, dwudziestoletni zapaleniec, gardzący zaściankiem i klerykałami i po
raz drugi, gdy wrócił do kraju ze Stanów Zjednoczonych.

Habitus, ten uwewnętrzniony system dyspozycji, jak przekonuje autor Szkicu
teorii praktyki, jest jednak ściśle przylegającym do skóry strojem – (społecznej)
„natury nie oszukasz”. Wiąże on nas z przeszłością, kieruje naszymi krokami,
i zawęża pole praktyk jedynie do tych, które nie naruszają jego równowagi:

 
W społeczeństwie podzielonym na klasy wszystkie wytwory danego agensa mówią nieodłącznie

i równocześnie, za sprawą zasadniczego naddtereminowania, o jego klasie [...] i o ciele, a dokładniej,
o wszystkich i zawsze społecznie określonych właściwościach, których ów agens jest nośnikiem,
właściwości rzecz jasna płciowych, lecz także fizycznych, podziwianych, tak jak siła czy piękno, lub
napiętnowanych . 32

Powyższy cytat pozwala oddalić zarzuty Nałkowskiego: artysta nie chciał polować
jak ziemianie, ale, po prostu, robił to, co oni, w podobny sposób, bo predyspono-
wał go ku temu jego własny habitus – intuicyjna, cielesna wiedza o tym, co robić
należy i czego robić nie można. Jego praktyki myśliwskie wynikały więc przede
wszystkim z potrzeby psychofizycznej, która stanowiła spadek szlacheckiej prze-
szłości, renegocjowanej w realiach ostatnich dekad wieku pary i elektryczności.
Jednocześnie nadbudował nad nimi autorską opowieść o „odporności musku-
larnej”, wyrabianej, między innymi, na polowaniach jako jednej z istotnych po-
trzeb polskiego społeczeństwa , które w trudnych warunkach, na różne sposoby,33

podjęło trud określenia się w ramach nowoczesnych definicji narodu. 
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Filip Mazurkiewicz, Opowieści nowoczesne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego34

2015, s. 91 i n.
Stanisław Antoni Mueller, Henryk Flis. Powieść, t. 2, posłowiem i przypisami opatrzyła Miro-35

sława Puchalska, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, s. 10–11.
Filip Mazurkiewicz, Opowieści nowoczesne, s. 109.36

Wracając na koniec do kwestii męskości, nieodłącznie związanej ze wszelki-
mi ideologiami nacjonalistycznymi, pragnąłbym przypomnieć analizę Pieśni Le-
gionów pióra Filipa Mazurkiewicza. Interpretator zauważył znaczące pęknięcie,
charakteryzujące semantykę założycielskiego tekstu dziewiętnastowieczności: wy-
machującej szablą męskości fallicznej zostaje bowiem przeciwstawiona męskość
bierna, wyczekująca, przepełniona poczuciem klęski i beznadziei . O słuszności34

tej obserwacji przekonuje lektura innego tekstu, napisanej ponad sto lat później
powieści Stanisława Antoniego Muellera. Narrator Henryka Flisa, zdając relację
z obchodów jubileuszu Sienkiewicza w prowincjonalnym Rokomyszu, konfron-
tuje tłum dojrzałych mężczyzn, pokolenie ojców, „niemęskie pokolenie, co scho-
dzi z pola bez sławy”  z wyprężoną, dumną młodością gimnazjalistów i członków35

„Sokoła”. Jak udowadnia Mazurkiewicz, dziewiętnastowieczna męskość, by zre-
kompensować własną niemoc, symboliczną impotencję, tworzyła „fantazmatyczne
sobowtóry”, które w planie wyobrażeniowym pozwalały jej przekroczyć status
niedoistnienia . A jak z własną rozpaczą radził sobie Sienkiewicz? Sienkiewicz,36

niemogący uczestniczyć w męskiej przygodzie powstania, oskarżany o odstępstwo
od młodzieńczych ideałów i przymierze z reakcją, piszący Bez dogmatu, zdra-
dzony przez młódkę, coraz starszy i coraz bardziej oddalony od nowoczesności?
Niewykluczone, że to właśnie już nieco anachroniczny strój myśliwego i wierna,
dobrze naoliwiona strzelba jego własne serce krzepiły najbardziej.
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SIENKIEWICZ’S SHOTGUN. INTRODUCTION TO STUDIES ON HUNTING

PRACTICES OF THE AUTHOR OF THE TRILOGY

Summary

In the article, Pierre Bourdieu’s “habitus” theory is employed to discuss Henryk

Sienkiewicz’s hunting practices. Particular attention is devoted to the way the writer defines

the concept of “masculinity” and its relationships with hunting skills. The author also points

to the compensatory nature of this type of practices in the context of the nineteenth-century

transformations of the social structure, the Polish political situation and the biography of the

author of With Fire and Sword.

Trans. Izabela Ślusarek



Martin Heidegger, Was heißt Lesen, w: idem, Gesamtausgabe, I. Abteilung: Veröffentlichte1

Schriften 1910–1976, Band 13: Aus der Erfahrung des Denkens, red. Hermann Heidegger, Frankfurt
am Main: Vittorio Klostermann Verlag 1983, s. 111. Cytaty z pozycji obcojęzycznych podaję we
własnym tłumaczeniu.

Heidegger odróżnia niekiedy „wykładnię” (Auslegung) od „interpretacji” (Interpretation). Por.2

idem, Kant a problem metafizyki, przeł. Bogdan Baran, Warszawa: PWN 1989, s. 248, przypis 14
oraz idem, Bycie i czas, przeł. Bogdan Baran, Warszawa: PWN 2010, s. 569. Rozróżnienie to jest
zabiegiem rzeczowo zbędnym w kontekście niniejszej pracy, dlatego też wyrażeń „wykładnia”
i „interpretacja” używam tu zamiennie.

Ernst Cassirer, Martin Heidegger, Wykłady i dysputa w Davos, przeł. Andrzej Noras, „Edukacja3

Filozoficzna” 1994, nr 17, s. 12.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 1, 2018

Filip Borek
(Uniwersytet Warszawski)

HEIDEGGERA FENOMENOLOGICZNA METODA INTERPRETACJI
KANTOWSKIEJ ESTETYKI TRANSCENDENTALNEJ

1. WPROWADZENIE

„Bez właściwego czytania nie możemy również zobaczyć tego, co się nam uwi-
dacznia (das uns Anblickende) oraz oglądać tego, co się przejawia (Erscheinende)
i prześwieca (Scheinende)”  – słowa te, zapisane w krótkiej notatce z 1954 roku,1

mogą stanowić motto pracy filozoficznej Martina Heideggera. W latach dwudzie-
stych ubiegłego wieku filozof z Messkirch, pracując jednocześnie nad ukształto-
waniem własnej filozofii, podejmuje gruntowne studia nad Immanuelem Kantem.
Efektem tych studiów jest powstanie jednej z najbardziej kontrowersyjnych, a za-
razem oryginalnych wykładni  Krytyki czystego rozumu. Heidegger – choć pozo-2

staje w bliskiej relacji do neokantyzmu – ostro sprzeciwia się proponowanej przez
neokantystów (przede wszystkim Hermana Cohena oraz Paula Natorpa) interpre-
tacji Krytyki jako „teorii poznania odniesionej do nauk przyrodniczych” , starając3

się pokazać, że krytyka czystego rozumu jest w istocie „ugruntowaniem (Grund-
legung) metafizyki”.

Jak się wydaje, uchwycenie tego sensu Krytyki czystego rozumu dokonuje się
u Heideggera dzięki stworzeniu i rozwinięciu ontologii fundamentalnej, przez co
tekst dzieła Kanta może stanąć w perspektywie wyników własnej pracy filozoficz-
nej i odsłonić swoje wewnętrzne tendencje dzięki konfrontacji z „rzeczą sa-
mą”. Nie można nie zauważyć jednak pewnej korelacji, jaka tutaj występuje: otóż
z jednej strony Heideggerowska interpretacja Kanta powstaje na kanwie rozwo-
ju problematyki ontologii fundamentalnej, resp. fenomenologii, z drugiej zaś in-
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Jean-François Courtine, Kant i czas, przeł. Maria Gołębiewska, „Sztuka i Filozofia” 2006,4

nr 28, s. 8.
Martin Heidegger, Bycie i czas, s. 45–46. Także idem, Fenomenologia i teologia, przeł. Józef5

Tischner, „Znak” 1979, nr 295–296, s. 134.
Idem, Bycie i czas, s. 54–55.6

Ibidem, s. 55.7

Ibidem, s. 58.8

terpretowanie Kanta wpływa na rozwój tejże ontologii, resp. fenomenologii. Dla
Heideggera, jak słusznie zauważa Jean-François Courtine, „fenomenologia w swoim
początkowym ujęciu stanowi pierwszy warunek odnowionej dyskusji z Kantem,
zarazem zaś i wzajemnie – dialog z Kantem przyczynia się, dzięki powtórzeniu
Kantowskiego ugruntowania metafizyki jako nauki, do określenia zadania feno-
menologii i do umocnienia jej «pojęć fundamentalnych»” .4

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na pierwszą z tych zależności,
tj. na wpływ fenomenologii na Heideggerowskie odczytanie Krytyki czystego rozu-
mu na przykładzie Heideggerowskiej interpretacji estetyki transcendentalnej. Roz-
ważany problem można postawić w formie pytania następująco: na czym polega
Heideggerowska fenomenologiczna metoda interpretowania Kantowskiej estetyki
transcendentalnej?

2. INTERPRETACJA FENOMENOLOGICZNA JAKO TAKA

Wstępnym warunkiem możliwości ujawnienia sensu fenomenologicznej
metody interpretacji jako takiej jest ogólne zrozumienie pojęcia fenomenologii
u Heideggera. Fenomenologia nie jest w ujęciu autora Bycia i czasu żadnym kie-
runkiem filozoficznym ani stanowiskiem, lecz – w pierwotnym sensie – „pojęciem
[dotyczącym] metody” (Methodenbegriff) . W tym znaczeniu fenomenologia nie5

jest „nauką o fenomenach” (tak, jak np. biologia jest nauką o życiu), lecz źród-
łowo oznacza ona sposób (nie «co», lecz «jak») badania przedmiotów. Fenomen
(φαινόµενον) jest „tym, co-się-samo-w-sobie-ukazuje”. Takie pojęcie fenomenu
jest podstawowe i dopiero na jego gruncie można mówić o dwóch – pochodnych
względem niego – pojęciach fenomenu: fenomenu jako pozoru oraz fenomenu jako
przejawu. Zarówno bowiem pozór (jako „ujawnianie się jako coś, czym się nie
jest”), jak i przejaw (jako „anonsowanie się poprzez coś, co się ukazuje”) zakłada
już jakieś „jawienie się”. Drugi człon wyrazu „fenomenologia” to λόγος, który
oznacza δηλούν, czyli „ujawniać coś o czym w mowie «mowa»”. Λόγος umożli-
wia zobaczenie tego, o czym jest mowa. Fenomenologia to więc w interpretacji
Heideggera λέγειν τα φαινόµενα – „sprawić, by to, co się ukazuje, widzieć samo
z siebie tak, jak się samo z siebie ukazuje” . Ten formalny sens fenomenologii ja-6

ko pojęcia dotyczącego metody Heidegger uzupełnia poprzez określenie jej sensu
materialnego. Fenomenologia ma być „wyraźnym wykazywaniem tego, co się zra-
zu i zwykle nie pokazuje, co jest skryte” . Takim skrytym fenomenem, który sta-7

nowi zasadniczy temat badań fenomenologicznych, jest bycie bytu. Co do treści
fenomenologia jest więc „nauką o byciu bytu, a więc ontologią” .8
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Idem, Gesamtausgabe, II. Abteilung: Vorlesungen 1923–1944, Band 25: Phänomenologische9

Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft, red. Iingtraud Görland, Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann Verlag 1987, s. 1. Dalej pozycję tę cytuję poprzez podanie skrótu „GA 25”
oraz numeru strony.

GA 25, s. 4. U samego Kanta znajdujemy podobną tezę: zob. Immanuel Kant, Krytyka czystego10

rozumu, t. 2, przeł. Roman Ingarden, Warszawa: PWN 1957, s. 579 (A 834, B 862). Dalej Kryty-
kę czystego rozumu cytuję poprzez podanie wydania oryginalnego (pierwsze – A i/albo drugie – B)
oraz numeru strony.

Jean-François Courtine, Kant i czas, s. 20.11

A 314, B 370.12

Martin Heidegger, Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Band 84.1:13

Seminare: Kant – Leibniz – Schiller, red. Günther Neumann, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann
Verlag 2013, s. 535.

Idem, Kant a problem, s. 226.14

Określenie fenomenologii jako wydobywania na jaw tego, co ukryte, odsłania
istotny sens metody interpretacji fenomenologicznej. Musi być ona odsłanianiem
tego, co ukryte w tekście, tego, co w pewien sposób się w nim odsłania, jedno-
cześnie pozostając zakrytym. Celem zaś odsłaniania tego, co ukryte w Krytyce
czystego rozumu, jest „osiągnięcie filozoficznego zrozumienia” . Heideggerowi9

nie chodzi więc o wierne opisanie i przedstawienie w ten sposób zawartości treścio-
wej Krytyki czystego rozumu, wszak „samo opowiedzenie i opisanie tego, co jest
w tekście, nie gwarantuje jeszcze niczego z filozoficznego zrozumienia” . Droga10

do osiągnięcia tego zrozumienia, a więc i zrozumienia problemów filozoficznych
w ich problematyczności, wymaga z konieczności wyjścia poza to, co powiedzia-
ne i skierowania swojej uwagi – podążającej za wewnętrznymi tendencjami danej
myśli – na to, czego tekst nie mówi, co dopiero ujawnia się w pójściu za tymi
tendencjami. „Zajmując się tym, co zostało przemilczane (non-dit, noch ungesagtes)
– powiada Courtine – interpretacja staje się z konieczności nadinterpretacją (Über-
deutung)” . Wyjście poza tekst i skierowanie się – jak powiada Heidegger – na11

„rzeczowy grunt” (sachlichen Grund) staje się więc przeznaczeniem świadomości
poszukującej filozoficznego zrozumienia.

W tym powracaniu do „rzeczy samej” (Heidegger – zarówno w swoich bada-
niach fenomenologiczno-ontologicznych, jak i w swoich interpretacjach – przej-
muje więc Husserlowskie hasło zu den Sachen selbst), tj. w takim odsłanianiu
tekstu, które jest paradoksalnie transcendującym sam tekst ruchem odsłaniania
rzeczy, ujawnia się jeden z głównych aspektów fenomenologiczności Heidegge-
rowskiej interpretacji. Jako taka, interpretacja musi być sporem (Auseinander-
setzung) i walką z interpretowanym autorem. Tylko „gwałcąc” tekst Kanta, tj. to,
co w nim powiedziane, można zrealizować postulat, o którym sam filozof z Kró-
lewca wspomina w Krytyce czystego rozumu, a mianowicie „zrozumieć [autora
– F.B.] lepiej niż on sam siebie zrozumiał” . Dlatego też Heidegger pisze, że „fi-12

lozofować wraz z Kantem oznacza we właściwym sensie filozofować przeciwko
Kantowi” . Przy czym przemoc ta nie jest przejawem samowoli. „Interpretację13

– pisze Heidegger – musi pobudzać i jej przewodzić siła przyświecającej idei.
Tylko ta siła pozwala, by interpretator odważył się zaufać wewnętrznej, skrytej na-
miętności dzieła, aby w ten sposób dotrzeć do tego, co nie wypowiedziane, i ulec
przymusowi wypowiedzenia tego. To zaś jest droga, na której idea przewodnia
się ujawnia w swej mocy przeświecania” .14
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Ibidem, s. 228.15

Idem, Podstawowe problemy fenomenologii, przeł. Bogdan Baran, Warszawa: Aletheia 2009,16

s. 26.
Ibidem, s. 37.17

Ibidem, s. 27.18

Kantowska Krytyka czystego rozumu – w swojej pełni sensu – odsłonić się
może tylko poprzez ponowne, oparte na fenomenach przepracowanie omawianej
w niej problematyki. W tym sensie mówi Heidegger w Kant a problem metafizyki
o „powtórzeniu (Wiederholung) ugruntowania metafizyki”, czyli „odsłonięciu jego
[podstawowego problemu – F.B.] źródłowych, dotychczas ukrytych możliwości,
których opracowanie przemienia ów problem i w tej dopiero postaci zachowuje
jego problemową zawartość” . Aby, dla przykładu, właściwie (tj. filozoficznie)15

zrozumieć sens Kantowskiego pojęcia formy naoczności, nie można opierać się
wyłącznie na tym, co Kant podaje nam w swoich pismach, lecz trzeba również
oprzeć się na źródłowej analizie „rzeczy samych”, dokonać „powtórzenia” ich ba-
dania. W tym sensie Heideggerowska interpretacja estetyki transcendentalnej jest
niczym innym jak jej powtórzeniem, resp. odnowieniem.

W Podstawowych problemach fenomenologii Heidegger wyróżnia trzy istotne
momenty cechujące metodę fenomenologiczną: redukcję, konstrukcję oraz de-
strukcję. Redukcję fenomenologiczną autor Bycia i czas rozumie – z gruntu ina-
czej niż Husserl – jako odwrócenie fenomenologicznego spojrzenia od ujęcia bytu
i skierowania go na rozumienie bycia tego bytu. Konstrukcja fenomenologiczna
polega na „projektowaniu danego z góry bytu na jego bycie” . Tym, co jednak16

w kontekście niniejszej pracy zasługuje na szczególną uwagę, jest moment de-
strukcji. Wszelkie badanie filozoficzne jest dziejowe. Niesie to ze sobą uwikłanie
w pewną tradycję, a co za tym idzie – mniej lub bardziej tradycyjną pojęciowość.
Exemplum tej tezy jest w istocie również filozofia Kanta, która – pomimo swojej
i przez siebie ogłaszanej rewolucyjności – korzysta ze słownika tradycyjnej filo-
zofii (zwłaszcza z języka Baumgartena ). Dlatego też, aby dotrzeć do tego, co naj-17

bardziej źródłowo tkwi w Krytyce czystego rozumu, należy dokonać jej destrukcji,
resp. dekonstrukcji. Destrukcja jest u Heideggera rozumiana jako „krytyczna roz-
biórka tradycyjnych i zrazu niezbędnych do stosowania pojęć docierająca do źródeł,
z których zostały one zaczerpnięte” . Heideggerowska analiza fenomenologicz-18

na – jak to zostanie pokazane in concreto na przykładzie estetyki transcenden-
talnej – prowadzi ostatecznie do zastąpienia pewnych Kantowskich terminów
przez nowe, bardziej pasujące do fenomenologicznego stanu rzeczy wyrażenia. To
de-konstruowanie oryginalnej pojęciowości Kantowskiej ma podwójny charakter:
destrukcji (rozbiór) oraz konstrukcji (budowanie nowej, lepszej pojęciowości).
Jest to sposób, aby odsłonić ten wymiar Krytyki czystego rozumu, który zostaje
w pewnym sensie odkryty przez Kanta, jednocześnie ulegając zakryciu poprzez
zastosowanie tradycyjnej pojęciowości.

W pierwotnym sensie „fenomenologiczna interpretacja” oznacza sposób ob-
chodzenia się z pewnym tekstem. Fenomenologiczność danej interpretacji – zgod-
nie z Heideggerowskim rozumieniem terminu „fenomenologia” – można rozumieć
jednak jeszcze inaczej. Może ona również wskazywać na to, „jako co” rozumia-
na jest Kantowska filozofia czystego rozumu. W takim właśnie sensie mówi się
np. o „metafizycznej interpretacji Kanta”, tj. ujmuje się filozofię Kanta jako me-
tafizykę. Jeżeli więc mowa o „fenomenologicznej interpretacji Kanta”, to może
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GA 25, s. 71.19

Ibidem, s. 6.20

Co do terminu „ugruntowanie” patrz idem, Kant a problem, s. 8–9.21

GA 25, s. 10.22

Terminy „poznanie ontologiczne” i „poznanie transcendentalne” są dwuznaczne. Z jednej stro-23

ny oznaczają one to poznanie, które leży u podstawy poznania ontycznego, tj. dotyczą rozumienia
bycia (wyartykułowanego bądź nie), z drugiej zaś mogą one oznaczać poznanie tego poznania,
tj. naukę o poznaniu ontologicznym. Aprioryczne rozumienie bycia bytu jest zawsze z początku
przedontologiczne, tj. nieujęte w sposób tematyczny. Por. ibidem, s. 186–187.

tutaj chodzić również o ujęcie Kanta jako fenomenologa, resp. krytyki czystego
rozumu jako fenomenologii. Przy czym i to określenie jest dwuznaczne: może tu
bowiem chodzić o ujęcie metody, jaką stosuje Kant w Krytyce czystego rozumu
(fenomenologia = metoda Krytyki), oraz o to, co Kant w Krytyce robi i do czego
dochodzi (krytyka czystego rozumu = fenomenologia = ontologia). Heidegger, dla
przykładu, pisze tak: „Metoda Krytyki jest w swej zasadniczej postawie tym, co
od czasu Husserla uczymy się rozumieć, przeprowadzać i radykalniej ugruntowy-
wać jako metodę fenomenologiczną. Dlatego też jedynie fenomenologiczna inter-
pretacja Krytyki odpowiada własnym, choć nie całkiem jasno wypowiedzianym
zamiarom Kanta” .19

Te dwa najogólniejsze sposoby rozumienia „fenomenologicznej interpretacji
Kanta” ściśle się ze sobą wiążą. Wydaje się nawet, że ponownie występuje tu
swoista kolistość, ponieważ z jednej strony fenomenologiczny modus interpretacji
pozwala odsłonić sens krytyki czystego rozumu jako fenomenologii, z drugiej zaś
fenomenologiczność samego Kanta czyni tę a nie inną metodę najwłaściwszą.

To ogólne zarysowanie istoty metody fenomenologicznej interpretacji stano-
wi próbę wydobycia tego, co u samego Heideggera jest dane w postaci nie do
końca wyeksplikowanej. Autor Bycia i czasu twierdzi bowiem, że charakter tejże
metody ma się dopiero „zademonstrować w przeprowadzaniu (Durchführung) in-
terpretacji” . Dlatego też pojawia się konieczność, aby istotę fenomenologicznej20

metody interpretacyjnej wyjaśnić in concreto.

3. FENOMENOLOGICZNA INTERPRETACJA CAŁOŚCI KRYTYKI CZYSTEGO ROZUMU

„«Krytyka czystego rozumu» nie jest niczym innym, jak ugruntowaniem
(Grundlegung)  metafizyki jako nauki, a wraz z tym «czystej filozofii» jako ta-21

kiej” . Ugruntowanie metafizyki oznacza wydobycie jej wewnętrznych możli-22

wości, tj. dotarcie do tego, na czym metafizyka jako metafizyka spoczywa. Wszelkie
nauki ontyczne (tradycyjna metafizyka – zarówno jako metaphysica specialis, jak
i jako metaphysica generalis – była nauką ontyczną) swoją możliwość opierają
na tym, co Heidegger nazywa „poznaniem ontologicznym, resp. przedontologicz-
nym”. Według autora Bycia i czasu właściwy sens Kantowskiego przewrotu ko-
pernikańskiego – nierozpoznany nawet przez samego filozofa z Królewca – można
ująć następująco: wszelkie poznanie ontyczne musi dostosowywać się do pozna-
nia ontologicznego, resp. przedontologicznego rozumienia struktury bycia (Seins-
verfassung) bytu. Poznanie ontologiczne, resp. transcendentalne  (tj. poznanie23
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B 19.24

GA 25, s. 318.25

Idem, Kant a problem, s. 272.26

A 84.27

GA 25, s. 330.28

Ibidem, s. 332.29

A 845, B 873.30

Martin Heidegger, Kant a problem, s. 256.31

kształtujące „transcendencję”) jest tym, co umożliwia wszelkie doświadczenie (po-
znanie ontyczne). Samo więc nie może być poznaniem a posteriori, lecz musi się
dokonywać a priori. Co więcej, nie może mieć ono charakteru analitycznego, po-
nieważ „mówi” nam ono coś o rzeczach, rozszerzając nasze poznanie. Poznanie
ontologiczne jako aprioryczne rozumienie bycia bytu jest więc poznaniem syn-
tetycznym a priori. Kantowskie pytanie: „w jaki sposób są możliwe syntetyczne
sądy a priori?”  jest więc w istocie pytaniem o możliwość poznania ontologicz-24

nego, a więc pytaniem o to, jak możliwe jest rozumienie bycia bytu przed wszel-
kim możliwym doświadczeniem.

Ugruntowaniem systemu filozofii transcendentalnej (regionalnej ontologii
przyrody) jest zaś ontologia fundamentalna. Wprawdzie Kant „nie dostrzegł jesz-
cze istoty i zadania czysto fenomenologicznej interpretacji jestestwa w sensie
fundamentalno-ontologicznej eksplikacji jego podstawowych struktur” , lecz25

mimo to Heidegger interpretuje Krytykę czystego rozumu jako ontologię funda-
mentalną . Ujęcie Kantowskiej krytyki jako ontologii fundamentalnej, resp. feno-26

menologii uwidacznia się zwłaszcza w Heideggerowskiej interpretacji dedukcji
transcendentalnej. Według autora Bycia i czasu nie chodzi w niej wcale, jak su-
geruje Kant , o quid juris, lecz o quid facti. Factum, które jest w ramach dedukcji27

odsłaniane, nie jest faktem empirycznym (Tatsache), lecz faktem transcendental-
nym, „faktum w sensie ontologicznego istotnościowego zasobu (Wesensbestandes)
jestestwa (Dasein), transcendentalną właściwością (Beschaffenheit) podmiotu” .28

To pozwala Heideggerowi twierdzić, że Kant w istocie „dochodzi do apriorycz-
nej fenomenologii transcendentalnej struktury podmiotu” .29

Wszelkie odsłanianie bytu jest możliwe na gruncie uprzedniego rozumienia
bycia tego bytu, resp. ukształtowania bycia (Seinsverfassung) danego bytu. Wszelkie
poznanie ontyczne (doświadczenie) musi orientować się względem ontologicznego
lub przedontologicznego rozumienia bycia. „Zanim” przystąpimy do doświadcze-
niowego badania przedmiotów przyrody, uposażeni jesteśmy już uprzednio w ja-
kieś – choćby mgliste i nietematyczne – rozumienie bycia przyrody. Kantowska
metaphysica generalis jako ontologia bytu w sensie obecności – wedle słów same-
go Kanta – ma być „systemem czystych pojęć” , a więc orzeczników ontologicz-30

nych (kategorii) dotyczących przyrody. Wszelkie rozumienie czy poznanie bycia
należy zaś zawsze do jestestwa, tworząc – co więcej – jego podstawową strukturę.
Innymi słowy: jestestwo egzystuje w ten sposób, że odnosi się do bytów w od-
słaniający sposób na gruncie uprzednio rozumianego (tematycznie bądź nie) by-
cia bytu bądź struktury bycia. Heidegger będzie więc dążył do tego, aby ukazać
Krytykę czystego rozumu jako – choć przeprowadzoną tylko w zalążkowej for-
mie – fundamentalną ontologię poznania ontologicznego należącego do ludzkiego
jestestwa (menschliche Dasein), jako „metafizykę metafizyki” .31
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Ibidem, s. 163.32

GA 25, s. 77.33

Idem, Kant a problem, s. 59.34

4. FENOMENOLOGICZNA INTERPRETACJA ESTETYKI TRANSCENDENTALNEJ

A. MIEJSCE ESTETYKI TRANSCENDENTALNEJ W CAŁOŚCI „SYSTEMU”
KRYTYKI CZYSTEGO ROZUMU

Ujęcie czystych naoczności w estetyce będzie odsyłało do uchwycenia ich
źródła w transcendentalnej wyobraźni i z tej perspektywy będzie dopiero uzyski-
wało właściwy sens. Dlatego też Heidegger pisze: „Fakt więc, że transcendentalna
estetyka znalazła się na początku Krytyki czystego rozumu, czyni ją w gruncie rzeczy
niezrozumiałą. Ma ona charakter tylko przygotowawczy, a można ją odczytywać
w sposób właściwy dopiero z perspektywy transcendentalnego schematyzmu” .32

Warto zauważyć, że interpretowanie Krytyki – podobnie jak każdego innego tekstu
– musi mieć charakter koła hermeneutycznego: czytanie estetyki transcendentalnej
(część) pozwala zrozumieć sens całości, natomiast całość umożliwia zrozumienie
estetyki (części).

Estetyka transcendentalna ma jednak w innym sensie „samodzielne (eigen-
ständige) i centralne znaczenie w całości Krytyki” . Dotyczy ona bowiem tego, co33

stanowi w pierwszym rzędzie istotowy moment wszelkiego poznania (zarówno
ontycznego, jak i ontologicznego) – naoczności. Chodzi tutaj przede wszystkim
o prymat czystej naoczności czasu (na niej bowiem opiera się dopiero możliwość
czystych pojęć intelektu). Tym samym estetyka transcendentalna, odsłaniając czas
jako warunek możliwości wszelkich zjawisk, a więc jako warunek możliwości
poznania ontycznego, daje zarazem nić przewodnią (Leitfaden) dalszym rozważa-
niom podejmowanym przez Kanta w Krytyce. Podkreślając wagę estetyki trans-
cendentalnej, Heidegger sprzeciwia się interpretacji neokantystów ze szkoły
marburskiej, Cohena oraz Natorpa, którzy – widząc w estetyce transcendentalnej
pozostałość okresu przedkrytycznego – pragnęli „rozpuścić” (aufzulösen) ją w logi-
ce transcendentalnej, ujmując m.in. czas i przestrzeń jako czyste pojęcia intelektu.
Taka wykładnia estetyki jest w opinii autora Bycia i czasu nie tylko sprzeczna
z zamiarem, jaki w Krytyce podejmuje Kant, ale także nie daje się utrzymać z czy-
sto rzeczowego punktu widzenia.

Estetyka transcendentalna jest nauką ontologiczną, której obszarem badań jest
poznanie ontologiczne wzięte w aspekcie naocznościowym, tj. naocznościowy
(intuicyjny) element poznania ontologicznego. W Kant a problem metafizyki
czytamy: „Zadaniem «estetyki transcendentalnej» jest wydobycie ontologicznej
άίσhησις, która umożliwia «odkrywanie a priori» bycia bytu” . Estetyka trans-34

cendentalna nie jest – jak można by mniemać na podstawie samego tekstu Krytyki
– badaniem możliwości czystej geometrii czy czystej arytmetyki, lecz transcen-
dentalnym odsłanianiem naocznościowego elementu poznania ontologicznego.
Czystą naoczność czasu, jak i czystą naoczność przestrzeni trzeba więc traktować
jako transcendentalne fakty (w sensie już wyżej wyeksplikowanym).
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A 19, B 33.35

Interpretacja ta nie stoi w sprzeczności z tezą Kanta, że poznanie jest jednością naoczności36

i myślenia. To, że poznanie jest pierwotnie (primär) naocznością, oznacza, że element intuitywny
jest bardziej fundamentalny. Nie oznacza to jednak tego, że jest on samodzielny.

GA 25, s. 85.37

Por. Edmund Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Księga pierw-38

sza, przeł. Danuta Gierulanka, Warszawa: PWN 1967, s. 79.
B 72.39

GA 25, s. 86.40

Ibidem, Kant a problem, s. 33.41

B. FENOMENOLOGICZNA INTERPRETACJA ZAWARTOŚCI TREŚCIOWEJ
ESTETYKI TRANSCENDENTALNEJ

Heideggerowska interpretacja estetyki transcendentalnej wyznaczona jest przez
dwie nici przewodnie, według których będzie się orientować ostatecznie również
wykładnia całej Krytyki czystego rozumu: prymat naoczności oraz skończoność
ludzkiego poznania.

W swojej interpretacji estetyki transcendentalnej Heidegger wychodzi od zdania
otwierającego §1 Estetyki: „Bez względu na to, jak i przy pomocy jakich środków
poznanie odnosiłoby się do przedmiotów, to przecież sposób, w jaki odnosi się ono
do przedmiotów bezpośrednio i do którego jako środek do celu zmierza wszelkie
myślenie – to naoczność [oglądanie] (Anschauung)” . Zdanie to wyraża, jak twier-35

dzi Heidegger, prymat naoczności w ludzkim poznaniu, tj. tezę, że nasze pozna-
nie jest w pierwszym rzędzie naocznością . Naoczność – jako pewien sposób36

odnoszenia się do przedmiotów – cechuje się bezpośredniością oraz cielesnością
dania. „Naoczność – pisze Heidegger – oznacza sposób, w jaki coś zostaje mi cie-
leśnie (leibhaftig) samo przed-stawione (vor-gestellt)” . Określenie naoczności ja-37

ko „cielesnej prezentacji” bez wątpienia oparte jest na czysto fenomenologicznym
ujęciu poznania naocznego . Na tym przykładzie widać, jak fenomenologiczna38

konfrontacja Kantowskiej Krytyki czystego rozumu z „rzeczą samą” prowadzi lub
może prowadzić do wprowadzania obcej Kantowi terminologii, aby lepiej wyarty-
kułować tkwiącą w jego dziele ukrytą tendencję.

Drugą nicią przewodnią Heideggerowskiej interpretacji estetyki transcen-
dentalnej jest rozróżnienie między oglądaniem pochodnym (intuitus derivativus)
a oglądaniem pierwotnym (intuitus originarius) . Ludzka naoczność – będąc opar-39

ta na skończoności ludzkiego jestestwa – jest naocznością skończoną. Jej skończo-
ność pociąga, jak będzie później twierdził Heidegger, skończoność całego ludzkiego
poznania. Naoczność w swojej skończoności musi być zdana na uprzednio obec-
ny byt . W tym „byciu zdanym” (Angewiesensein) Heidegger upatruje istotny40

moment ludzkiej naoczności. Implikuje ono, co więcej, konieczność pobudzenia
(Affektion) ze strony przedmiotów. Naoczność ludzka jest zmysłowa, ponieważ
jest skończona, a nie dlatego jest zmysłowa, że człowiek jest uposażony w orga-
ny zmysłowe. Skończoność jest zatem tutaj tym, co sprawia, że nasza naoczność
musi być zmysłowa, a więc afektywna. To pozwala stwierdzić Heideggerowi
w Kant a problem metafizyki, że „Kant jako pierwszy uzyskał ontologiczne, nie-
sensualistyczne pojęcie zmysłowości” . Ten istotny i przewodzący dalszej inter-41

pretacji Krytyki czystego rozumu jako ugruntowania wymiar skończoności jest
przez samego Kanta tylko założony, choć już nie wyeksplikowany.
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Cyt. za: GA 25, s. 99.42

Ściśle rzecz biorąc, Heidegger niekiedy traktuje intencjonalność jako „odniesienie do bytu”,43

a więc odniesienie o charakterze ontycznym. W tym ścisłym sensie intencjonalne jest tylko poznanie
ontyczne. Czyste naoczności mają zaś być elementami poznania ontologicznego, a więc transcen-
dencji, która dopiero umożliwia intencjonalność. Dlatego też w kontekście czystych naoczności
„intencjonalność” trzeba brać w szerszym znaczeniu, które obejmuje także specyficzne odniesienie
do przedmiotowości w poznaniu ontologicznym.

Por. Iso Kern, Husserl und Kant. Eine Untersuchung über Husserls Verhältnis zu Kant und44

zum Neukantianismus, Den Haag: Martinus Nijhoff 1964, s. 65.
GA 25, s. 84.45

Ibidem, s. 111.46

Różnica między intuitus originarius a intuitus derivativus prowadzi Heideg-
gerowską fenomenologiczną interpretację do oryginalnego ujęcia relacji między
zjawiskiem (Erscheinung) a rzeczą samą w sobie (Ding an sich). Zjawisko i rzecz
sama w sobie nie są jakimiś odrębnymi bytami, lecz są jednym i tym samym
przedmiotem ujmowanym na dwa sposoby. Rzeczą samą w sobie jest przedmiot
w odniesieniu do intuitus originarius, zjawiskiem zaś w odniesieniu do intuitus
derivativus. Intuitus originarius jest takim oglądaniem przedmiotu, które zarazem
jest jego wytwarzaniem, a więc jako takie nie jest zdane na uprzednią obecność
przedmiotu i płynącego z jego strony pobudzenia. Właściwie nie ma ono – jak
powiada Heidegger – swojego „przedmiotu” (Gegen-stand), a więc tego, co „stoi-
-naprzeciw” (Gegen-stehen), lecz ma jedynie „to, co powstaje” (Ent-stand), jest
„powstawaniem” (Ent-stehen). Przedmiot intuitus derivativus jest więc tym, co
podmiot „zastaje”, a nigdy tym, co podmiot „stwarza”. W tym ujęciu rzecz sa-
ma w sobie jest – jak powiada Kant w Opus postumum – „innym odniesieniem
(respectus) przedstawienia do tego samego obiektu” .42

Fenomenologiczność Heideggerowskiej interpretacji widać jednak szczegól-
nie na przykładzie ujęcia czystych naoczności w ramach różnicy między przeżyciem
intencjonalnym (intendere) a przedmiotem intencjonalnym (intentum), tj. między
intendowaniem a tym, co intendowane . Heidegger – podobnie jak np. Husserl43 44

– podkreśla dwuznaczność takich wyrażeń w Krytyce czystego rozumu, jak „na-
oczność” (Anschauung), „wrażenie” (Empfindung), „przedstawienie” (Vorstellung)
czy „spostrzeżenie” (Wahrnehmung) . Naoczność, dla przykładu, może oznaczać45

„oglądanie”, „ujmowanie naoczne”, jak również przedmiot, na który nakierowany
jest ten akt, „to, co zobaczone”, „dane naoczne” itp. Ta dwuznaczność – pominięta
i nierozpoznana explicite przez Kanta w Krytyce czystego rozumu – odnosi się
również do czasu i przestrzeni jako czystych form naoczności, resp. naoczności
a priori. W Reflexionen Kant pisze, że „czysta naoczność nie oznacza czegoś, co
byłoby oglądane” . Czy miejsce to nie miałoby wskazywać na to, że czas i prze-46

strzeń są jedynie pewnymi sposobami oglądania zjawisk, a nie czymś, co byłoby
jakoś oglądane? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że taka jest właśnie intencja
Kanta. Heidegger zarzuca jednak komentatorom filozofa z Królewca pośpiech i po-
wierzchowność w interpretowaniu czasu i przestrzeni jedynie jako form naocz-
ności, a nie również jako tego, co w czystej naoczności oglądane.

Otóż Heidegger – nawiązując zresztą do pewnych miejsc z Krytyki czystego
rozumu – interpretuje twierdzenie Kanta, że „przestrzeń i czas nie są niczym przed-
stawionym” jako uznanie czasu i przestrzeni jako „przedstawione nic”. Innymi
słowy: czas i przestrzeń są oglądane w czystej naoczności jako nic (Nichts). W koń-
czącym Analitykę transcendentalną rozdziale pod tytułem O dwuznaczności pojęć
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A 291, B 348.47

Co do sensu tego „tkwienia u podstaw” zob. GA 25, s. 115.48

Idem, Kant a problem, s. 117.49

Ibidem, s. 139.50

Ibidem, s. 51, 138–139.51

B 160.52

GA 25, s. 342.53

Ibidem, s. 368.54

A 99–A 110.55

refleksyjnych Kant określa czas i przestrzeń jako puste naoczności bez przedmiotu,
a więc jako ens imaginarium . Czyste naoczności nie mogą mieć jakiegokolwiek47

przedmiotu, ponieważ one dopiero umożliwiają wszelkie przed-stawianie, wszel-
kie „stanie-naprzeciw” (Gegen-stehen). Nie są one więc czymś obecnym, lecz tkwią
one u podstaw tego, co obecne .48

W fenomenologicznej interpretacji Heideggera przestrzeń i czas są „czystym
horyzontem”, w którym może dojść do wszelkiego przed-stawienia czegoś ja-
ko czegoś. To, co oglądane w czystej naoczności, jest „czymś, co tworzy widok
przed wszelkim doświadczeniem” , resp. jest „czystym obrazem” wy-obrażonym49

z pierwotnej czasowości . Naoczność jako intendere jest zaś fenomenologicznie50

scharakteryzowane przez Heideggera jako spojrzenie (Hinblick), które kieruje się
na ów aprioryczny horyzont w sposób nietematyczny i nieprzedmiotowy, utrzy-
mując go zarazem w „polu widzenia”. Stosunek między intendere a intentum
w odniesieniu do czasu i przestrzeni można z kolei ująć tak, że intentum powstaje
wraz z intendere . Ten sposób powstawania, jak i nietematyczność uchwytywa-51

nia w czystej naoczności sprawiają, że chociaż można abstrakcyjnie odróżnić od
siebie oba elementy korelacji intencjonalnej, to różnica między nimi zasadniczo
musi się w swym źródłowym ukonstytuowaniu zacierać. Modus prezentacji prze-
strzeni, z jakim mamy do czynienia w czystej geometrii, czyli „naoczność formal-
na”  (w odróżnieniu od „formy naoczności”) , zakłada już tę nieprzedmiotową52

praprezentację przestrzeni oraz wymaga wtórnego aktu uprzedmiotowienia tego,
co oglądane.

Wynikiem Kantowskiej estetyki transcendentalnej jest uznanie czasu za uni-
wersalną formę wszystkich zjawisk. Czas będzie również stanowił motyw, który
powróci w Analityce transcendentalnej, osiągając w niej dopiero właściwe sprob-
lematyzowanie i ugruntowanie w jego źródłowości. Czysta naoczność czasu znajdzie
swoje szczególne miejsce w Dedukcji transcendentalnej (zwłaszcza w wydaniu A)
oraz w rozdziale O schematyzmie czystych pojęć intelektu. Heidegger, choć zarzu-
ca Kantowi przyjmowanie potocznego pojęcia czasu jako ciągłego następowania
po sobie kolejnych „teraz” , wskazuje na tkwiące w Krytyce czystego rozumu53

tendencje zmierzające do odsłonięcia źródła czystej naoczności czasu w czasowo-
ści (Zeitlichkeit), którą jest wyobraźnia transcendentalna, będąca „podstawową
strukturą (Grundverfassung) podmiotu” . Czysta naoczność czasu jest wytwo-54

rem, obrazem (Bild) tej czasowości, resp. pierwotnego czasu (ursprüngliche Zeit).
W ten sposób Heidegger interpretuje np. trzy modi syntez, które Kant przedstawia
w Dedukcji transcendentalnej . Z tego też powodu fenomenologiczna interpre-55

tacja Krytyki czystego rozumu zmusza do spojrzenia na estetykę transcendentalną
na nowo, z punktu widzenia całości dzieła, czego w niniejszej pracy uczynić już
nie mogę. 
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Ernst Cassirer, Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers56

Kant-Interpretation, „Kant-Studien” 1931, nr 36, s. 17.
GA 25, s. 431.57

Krzysztof Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa: PIW 1978, s. 173.58

Martin Heidegger, Kant a problem, s. 4.59

GA 25, s. 4. „Skończoność” nie oznacza tutaj „bycia-zakończonym”, lecz raczej „niedoskona-60

łość”, która jest przyczyną „niezupełności”.

5. UWAGI KOŃCOWE

W swojej recenzji książki Kant a problem metafizyki Ernst Cassirer pisze
następujące słowa: „Heidegger przemawia tu [tj. w Kant a problem metafizyki
– F.B.] już nie jako komentator, lecz jako uzurpator, który z przemocą zbrojną
wtarga w Kantowski system, aby go ujarzmić i uczynić służebnym wobec własnej
problematyki” . Trudno nie zgodzić się z taką radykalną oceną Heideggerowskiej56

interpretacji. Autor Bycia i czasu z całą pewnością nie zmierza jednak do tego,
aby postawić się w roli „komentatora Kanta”. Mając na uwadze cel, jakim jest
ukazanie aktualności Kanta poprzez źródłowe poświadczenie aktualności poru-
szanej przez niego problematyki, Heidegger zmuszony jest do odejścia od ograni-
czającej uzyskanie „filozoficznego zrozumienia” wierności wobec tekstu. Filozof
z Królewca ma być dla autora Bycia i czasu partnerem dialogu, zdolnym do „roz-
budzenia autentycznego myślenia” . Trafność oceny Cassirera nie sprawia, że57

można ją tym samym traktować jako zarzut wobec Heideggerowskiej interpretacji.
Jak słusznie zauważył Krzysztof Michalski: „Zamiarem interpretacji Heideggera
nie jest jednak dotarcie bliżej niż poprzednicy do tego, co Kant myślał naprawdę.
Heidegger sądzi raczej, że nowy, wypracowany przez niego punkt widzenia po-
zwoli lepiej (lepiej nawet niż sam Kant to potrafił) dostrzec sens doświadczenia
filozoficznego, którego Krytyka czystego rozumu jest wyrazem” .58

Wydaje się, że Heideggerowska wykładnia – pomimo swej dosadności – wska-
zuje na pierwotną otwartość Krytyki, a więc na tkwiące w niej możliwości do
pobudzenia wysiłku filozoficznego (czego świadectwem jest istnienie samej inter-
pretacji Heideggera) oraz na jej zdolności do „wpasowania” się w ramy aktualnej
problematyki. Heidegger – dokonując radykalnej interpretacji pewnych wątków
Krytyki czystego rozumu – „otwiera” dzieło Kanta, ponieważ pozwala mu prze-
mówić na nowo, choć – mówiąc metaforycznie – innym głosem. O dosadności
interpretacji jako o zarzucie można mówić tylko wtedy, „gdy owa dosadność
– powiada Heidegger – utrudnia próby nawiązania dialogu myśli, jakie podejmu-
ją myślące jednostki” . Autor Kant a problem metafizyki mówi zresztą explicite59

o niezupełności swojej interpretacji. Rozumienie i interpretacja już zgodnie ze
swoją istotową kolistością nie mogą osiągnąć zupełności. Każde zmaganie filo-
zoficzne – jak twierdzi autor Bycia i czasu – jest z istoty „ciemnością”. Uzyskuje
ono dopiero swoje samozrozumienie, o ile odkrywa swoją skończoność .60
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HEIDEGGER’S PHENOMENOLOGICAL METHOD OF INTERPRETING KANT’S

TRANSCENDENTAL AESTHETICS

Summary

The article is an attempt to extract the sense used by Heidegger to refer to the “pheno-

menological interpretation of the Critique of Pure Reason”. It is shown that Heidegger’s

method of interpretation means primarily being guided by the “things themselves”, and thus

it assumes going beyond the text. For this reason, it must take on the character of a “dispute”.

Then, a general overview of Heidegger’s interpretation of the Critique is presented. The

central part of the article discusses how this phenomenological method of interpretation

“works” in concreto on the example of transcendental aesthetics, in particular with regard to

the phenomena and things themselves and pure intuitions.

Trans. Izabela Ślusarek
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PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 1, 2018

R E C E N Z J E  I  P R Z E G L Ą D Y

W OBLICZU GAI, W OBLICZU WOJNY* 

Czytanie Facing Gaia Bruno Latoura rozpoczynałem z nadzieją jeśli nie
na zakończenie kulturowych wojen o naukę, to przynajmniej na konstruktywne
zawieszenie broni. Latour przez czterdzieści lat stanowczo odmawiał nauce
uprzywilejowanej pozycji wśród innych systemów tworzenia wiedzy i działania.
Oczywiście spotykał się z równie stanowczym sprzeciwem i krytyką własnych
poglądów ze strony adwersarzy. Jednak przy odrobinie dobrej woli zawsze moż-
na było wskazać przesłanki do zawieszenia broni. Latour nigdy nie podważał
przecież znaczenia nauki dla świata (a jedynie doniosłość, jaką nauka sobie przy-
pisuje). W swoich rozważaniach często używa konstrukcji, które (po pewnym do-
definiowaniu) mają bliskie odpowiedniki po stronie nauk o złożoności, sieciach,
ucieleśnionym i enaktywistycznym poznaniu. Co więcej, zdarzyło mi się słyszeć
od przedstawicieli tych dyscyplin deklaracje świadczące o ostrożnym zaintereso-
waniu systemem francuskiego antropologa.

Nie ma lepszej okazji na zawarcie pokoju, niż stając „w obliczu Gai”. Mó-
wimy przecież o globalnym ociepleniu, ginięciu gatunków, głodzie, migracjach,
wojnach – te problemy powinny stymulować obie strony sporu o istotę i rolę
nauki we współczesnym świecie do zbliżenia stanowisk i połączenia sił w imię
opanowania procesów, które stanowią egzystencjalne zagrożenia dla wszystkich
i wszystkiego. Latour jednak wyraźnie sygnalizuje, że żadnego rozejmu nie bę-
dzie. Wojna trwa, jeńcy nie będą brani.

 
*

W ośmiu rozdziałach składających się na Facing Gaia Latour podsumowuje
swoje dotychczasowe poglądy dotyczącą statusu nauki, natury, religii i polityki,
dodaje nowe elementy (figury Gai i Antropocenu), definiuje atrybuty aktorów
i interesariuszy, którzy wchodzą w spór o przyszłość naszej planety, by w końcu
przedstawić przebieg i wyniki symulowanego procesu politycznego przeprowa-
dzonego na podstawie wypracowanych wcześniej kategorii i strategii.

Wszystko to w atmosferze zagrożenia, niepewności, wręcz szaleństwa, a także
poczucia pilnej potrzeby działania w związku ze zmianami w środowisku natural-
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Ibidem, s. 59.1

Ibidem, s. 68.2

Ibidem, Wykład 3.3

Ibidem, Wykład 4.4

nym, których nie można już dłużej ignorować; Latour od pierwszych stron sta-
ra się wywołać w czytelnikach niepokój, związany z radykalną redystrybucją
sprawczości, z „nowym reżimem klimatycznym”, który sami wywołaliśmy i któ-
remu musimy stawić czoła. Miłośnicy emfatycznego stylu francuskiego badacza
także tym razem będą usatysfakcjonowani; wszyscy inni powinni przystępować do
lektury wyposażeni w spory zasób cierpliwości.

Pierwsze dwa wykłady są poświęcone ponownemu rozprawienie się z roz-
różnieniami charakteryzującymi nowoczesny, naukowy światopogląd – natura/
kultura, oraz (działający) człowiek / (pasywny) świat nie-ludzki. Punktem wyjścia
jest pojęcie natury, co nie dziwi, biorąc pod uwagę tematykę książki – w świe-
cie polityki, publicystyki, nauki temat ekologii i zmian klimatycznych rozgrywany
jest poprzez przeciwstawienie natury kulturze, człowiekowi, cywilizacji. Latour
konsekwentnie od lat twierdzi, że to rozróżnienie jest sztuczne, że wynika ze
specyficznej konstytucji nowoczesności, rozdzielenia władzy politycznej od wie-
dzy, dzięki któremu to właśnie wiedza (i nauka) jest suwerenem na terytorium
natury. Jednym z aspektów tego podziału jest przeciwstawienie aktywnego, dzia-
łającego człowieka, nieruchomym, pasywnym elementom świata przyrody. Dla
Latoura jednak „różnica między ludźmi i nieludźmi ma nie więcej sensu niż
przeciwstawienie Natura/Kultura”  i są one „jedynie stylistycznym zabiegiem1

upraszczającym świat aktorów do kategorii ożywionej lub nieożywionej” .2

W konsekwencji zmiany „ekologicznego reżimu” (ocieplenia klimatu) coraz
trudniej jest utrzymać rozróżnienie Natura/Kultura, bo ta pierwsza manifestuje
swoją sprawczość w coraz bardziej różnorodny i natarczywy sposób. „Gaja” jest
figurą, która w interpretacji Latoura symbolizuje tę nową sytuację – pojawienie
się nowych wektorów sprawczości, nowych aktorów w sieci działania i znacze-
nia .3  Analogicznie, pojęcie „Antropocenu” w ujęciu Latoura służy do podkreśle-
nia, że nowa, różnorodna podmiotowość Gai daje o sobie znać jako znacząca
odpowiedź na działania świata ludzkiego – ale nie rozumianego jako ogólna ka-
tegoria Ludzkości, lecz dającego się rozłożyć (podobnie jak Gaja) na niezliczoną
wielość interesów, znaczeń, artefaktów, punktów widzenia. Antropocen nie jest
przeciwstawiony Gai, ale raczej stanowi rezultat jej dopełnienia . W obliczu tej4

radykalnej redystrybucji sprawczości Nauka – z jej podziałem na Naturę/Kulturę,
ożywione i martwe – jest nieadekwatna nie tylko jako źródło opisu, ale przede
wszystkim jako instytucja mającą zaradzić egzystencjalnym, ekologicznym nie-
bezpieczeństwom, które ta sytuacja ze sobą niesie. Aby uratować świat, twierdzi
Latour, należy porzucić tradycyjne podziały, na których Nauka zawsze się opierała.

Aby stawić czoła Gai, należy nie tylko przezwyciężyć dotychczasowe sche-
maty myślenia, ale także przekształcić społeczności, które są zaangażowane
w spór o przyszły kształt planety. Latour dokonuje analizy cech dwóch głównych
interesariuszy tego sporu „ludu nauki” i „ludu religii”. Robi to w nadziei na zna-
lezienie wspólnych płaszczyzn, które, pomimo nominalnych różnic tych obozów,
pozwolą na prowadzenie pomiędzy nimi negocjacji. Okazuje się, że znalezienie
tych wspólnych płaszczyzn jest możliwe tylko w przypadku konkretnych rodza-
jów nauki i religii: tylko „antropologiczna” nauka (czyli taka, jaką Latour postu-
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luje od zawsze) i „ziemska” religia, religia „z tego świata”, są w stanie dokonać
translacji swoich punktów widzenia (co jest warunkiem „zdolności negocjacyj-
nej”), a jednocześnie być wrażliwe na „politykę” Gai. Translacja jest możliwa dzię-
ki temu, że obie odrzucają istnienie jakiejś uniwersalnej organizującej zasady,
działają bez projektu, lokalnie uwikłane w dynamiczne sieci relacji działań i zna-
czeń. Ich kanoniczne wersje to Nauka taka, jak współcześnie sama się definiuje,
oraz Religia z jasno zdefiniowaną pozaczasową eschatologią. Są one skazane są na
wojnę, bo wzajemne przełożenie ich perspektyw uniemożliwione jest istnieniem
abstrakcyjnych bytów, które je definiują – kategorii Natury i Stwórcy. Ta sama
cecha powoduje, że Nauka i Religa są tak naprawdę dla siebie zwierciadlanym
odbiciem. I oczywiście nie mają szans, mówi Latour, na skuteczne negocjacje
z Gają.

Zwolennicy absolutystycznej Nauki i Religii są oddzieleni od świata i dlatego
nie mogą zaangażować się proces polityczny, jaki ma miejsce w epoce Antropo-
cenu, z coraz wyraźniejszym zaangażowaniem Gai. Tymczasem ludy pragmatycz-
nej nauki i „religii z tego świata” są „uziemione” (earthbound), co oznacza że są
otwarte na burzliwą wielość form sprawczości, aktorów i relacji, która jest cha-
rakterystyką Gai, mogą wejść z nią w spór, w dyskusję .5

Latour w końcowych fragmentach książki pokazuje, jak taki spór może
wyglądać. Nie jest to kolejny abstrakcyjny opis, czysto intelektualny projekt, ale
sprawozdanie z symulacyjnej gry negocjacyjnej „Make it Work”, która odbyła
się w maju 2015 roku w paryskim Théâtre des Amandiers – Teatrze Negocjacji.
Zorganizowana została przez kilka instytucji edukacyjnych, z inicjatywy, między
innymi, Bruno Latoura i wzięło w niej udział 200 studentów. Symulacja odbyła się
na kilka miesięcy przed oficjalną paryską konferencją klimatyczną ONZ (COP21),
której celem było wypracowanie konsensusu dotyczącego limitów emisji gazów
cieplarnianych, tak, by ograniczyć długofalowe skutki globalnego ocieplenia. Po-
dobny cel (wyrażany w kategoriach renegocjacji „terytoriów” zajmowanych przez
strony sporu) przyświecał opisywanej przez Latoura symulacji, z tym że grono
aktorów dopuszczonych do wypracowywania tego konsensusu nie było w tym
przypadku ograniczone do interesariusz znanych z tradycyjnego procesu politycz-
nego; państw i instytucji je zrzeszających. Studenckie delegacje uczestniczące
w warsztatach reprezentowały – obok USA, Chin, i innych państw narodowych
– także Lasy, Oceany, Atmosferę, Ludy Tubylcze, Organizacje Pozarządowe, Za-
grożone Gatunki czy Internet. Postulat poszerzenia i rozdystrybuowania spraw-
czości, uwzględnienia Gai w procesie politycznym, został potraktowany w tej
symulacji serio, podobnie jak specyficzne zasady gry regulujące ten proces, zbież-
ne z projektem szkicowanym w początkowych rozdziałach Facing Gaia: dele-
gacje musiały się zobowiązać, że w negocjacjach nie będą odwoływały się do
żadnego zewnętrznego, absolutnego autorytetu: Natury, Stwórcy, Rynku, jakiej-
kolwiek formy „Rządu Światowego”. Realne są tylko lokalne interesy, gra stron,
które starają się na nowo nawzajem definiować zajmowane przez siebie terytoria
(rozumiane jako całokształt materialnych i symbolicznych zasobów, od których
zależy ich trwanie) .6

To z pewnością intrygujący, dający do myślenia eksperyment. Może rzeczy-
wiście wyzwaniom ekologii nie można stawić czoła za pomocą globalnych de-
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kretów? Może najlepsze, co można zrobić, to uprawiać politykę poprzez drobne,
ale liczne, lokalne renegocjacje relacji pomiędzy aktorami, w nadziei, że wyłoni
się z nich nowy układ sił, będący w stanie podtrzymać istnienie wszystkich inte-
resariuszy, który będzie stabilną, zadowalającą wszystkich homeostazą. Po pięcio-
dniowych pracach, pomimo problemów z adekwatną reprezentacją terytoriów
zajmowanych przez poszczególnych uczestników, udało się podpisać deklarację
zawierającą ustalenia satysfakcjonujące wszystkich „uziemionych” aktorów.

 
*

Mam spory niedosyt samego opisu procesów negocjacji. Jak swoje interesy,
swoje terytorium, definiowała delegacja Atmosfery? Dlaczego wśród deklaracji
poszczególnych interesariuszy (przedstawionych w końcowych kadrach filmu do-
kumentującego symulację ) brakuje zobowiązań Oceanów i Lasów? Daje się wy-7

czuć jakieś pęknięcie, brak harmonii pomiędzy teorią rozwijaną przez większą
część Facing Gaia a wynikającą z niej praktyką, opisaną w ostatnim rozdziale.
Podejrzewam, że problem może mieć źródło, jakżeby inaczej, w stosunku Latoura,
do nauki, naukowców i naukowości. A raczej – do istoty świata i rzeczywistości.

 
*

Bruno Latour potrzebuje nauki, tylko że nie całej – potrzebne mu są fakty,
których nauka dostarcza. Nie twierdzi wcale, że nie są czymś obiektywnym. Stara
się tylko pokazać, że ich obiektywność wypływa nie z rygorystycznej obserwacji
jakiegoś fragmentu rzeczywistości (Natury), ale ze strategicznego użycia języka
(na różnym poziomie – od zapisów wskazań aparatury badawczej po stanowcze
twierdzenia w artykułach naukowych) i działania politycznego, zmierzającego do
pozyskiwania poparcia dla własnych tez, tworzenia konsensusu, który fakty sta-
bilizuje. Nie znaczy to, że są one fikcją – fakty są jak najbardziej rzeczywiste, cze-
go możemy doświadczyć, używając penicyliny czy oglądając nagrania próbnych
eksplozji broni jądrowych – i dlatego są one dla wszystkich tak ważne. Latour nie
zgadza się po prostu na pogląd, że mechanizm decydujący o skuteczności i obiek-
tywności nauki jest czymś wewnętrznym, specyficznym, niespotykanym w innych
dziedzinach życia, dostępnym z zasady dla wąskiego grona wtajemniczonych;
w Nauce, tak jak gdzie indziej (a szczególnie w Polityce), używa się retoryki i za-
wiera sojusze .8

Wraz z globalnym ociepleniem, pojawieniem się „nowego reżimu klimatycz-
nego”, słowem, z nadejściem Gai, użyteczność nauki i naukowców znacząco się
zwiększa. Tylko oni bowiem są w stanie dostarczyć faktów dotyczących nowych
(„naturalnych”) form sprawczości, które składają się według Latoura na Gaję,
a także wprowadzić tych nowych aktorów do polityki, po to by mogli uczestni-
czyć w grze negocjacyjnej, która zdecyduje o przyszłym kształcie Antropocenu.
O ile zatem za czasów Laboratory Life stawką było udowodnienie, że nauka jest
formą polityki, o tyle w Facing Gaia Latour wręcz domaga się od naukowców, by
sami politycznie się zaangażowali: 

https://vimeo.com/144776558
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W końcu, zamiast wierzyć, że wasza nauka musi spełnić wygórowane żądania epistemologii,
które wymagają, żebyście byli odcieleśnieni i umiejscowieni w nicości, po prostu zadeklarujcie,
gdzie jesteście usytuowani.

[do postaci Badaczki] Dlaczego nie jesteś dumna z wynalezienia tak niezwykłego instrumenta-
rium, które pozwala ci udzielić głosu niemym rzeczom, tak jakby miały zdolność mówienia?9

 
Jednak w kontekście całej twórczości Latoura, wojen o naukę, w które był

zaangażowany, apel ten nabiera cech szantażu. „Ogarnijcie się w końcu”, zdaje
się domagać od naukowców, „i przyznajcie, że to właśnie moja interpretacja wa-
szego fachu jest adekwatna. W przeciwnym razie nie możecie być sojusznikami
w sporze o przyszłość planety i nas wszystkich; staniecie się współodpowiedzial-
ni za katastrofę, która nas wszystkich może spotkać”.

Ale właściwie dlaczego naukowcy nie mogliby uczestniczyć w negocjacjach
z Gają, nie wyzbywając się wcześniej własnej tożsamości? Przecież od dawna
eksportują do świata Polityki fakty i teorie. Zdarza się też, że sami się w taką podróż
wybierają, przekraczając granicę, stając się popularyzatorami, komentatorami, a na-
wet urzędnikami i menadżerami. Czy, dla dobra sprawy, nie można się umówić,
że naukowcy będą wciąż udostępniać zebraną przez siebie wiedzę (co jest przecież
elementem ich etosu) i wspierać tworzenie dobrych polityk, a w zamian antropo-
lodzy i socjologowie nauki nie będą nastawać na wartości, które naukowcom są
drogie? Z punktu widzenia Latoura nie wchodzi to w grę. Nie tylko dlatego, że
absolutystyczna Nauka z ostatecznym autorytetem Natury i Metody automatycznie
wyklucza możliwość upodmiotowienia Gai, nie-ludzkich aktorów, co w ujęciu
Latoura jest niezbędne dla stworzenia nowej wizji radykalnie równościowej po-
lityki. Chodzi też o to, że naukowcy, jeśli „pozostaną sobą”, nawet deklarując, że
podzielą się wiedzą, faktami, ale nie będą się mieszać w proces polityczny, po-
tencjalnie zawsze będą mieli ostatnie słowo, głoszone z wysokości swojej wieży
z kości słoniowej. Jest to, innymi słowy, kwestia władzy.

Latour w We Have Never Been Modern argumentuje, że powstanie nowo-
czesnej nauki jest ruchem w grze o władzę. Nauka wywalczyła sobie suwerenność
wobec totalnej władzy nowoczesnego państwa, świeckiego Lewiatana. Z faktami
Natury (sztucznie wykreowanym, według Latoura, terytorium) żadna władza nie
może dyskutować, nie może ich zmienić. Jedyne, co można z faktami robić, to je
zbierać i wyjaśniać, a tym zajmuje się właśnie Nauka. Kontrolując fakty, naukow-
cy kontrolują Naturę, a ta suwerenność pozwala jak równy z równym rozmawiać
zarówno z Państwem, jak i z Religią. „Natura została poczęta w siedemnastym
wieku jako sposób na uczynienie Polityki jeśli nie bezsilną, to przy najmniej pod-
porządkowaną Nauce” . Oczywiście nie trzeba dodawać, że w tak komfortowej10

sytuacji nie pozostaje Antropologia, bo jej terytorium (rzeczywistość komuni-
kacji, wartości, znaczeń) w dużym stopniu pokrywa się z terytorium Polityki.
Potencjalnym sposobem na emancypację, wskazanym przez Comte’owski pozyty-
wizm socjologii, jest naturalizacja własnego przedmiotu, co, przynajmniej z punk-
tu widzenia Latoura, nie wchodzi w rachubę, bo oznaczałoby zwasalizowanie
przez Naukę.
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Deterytorializacja Nauki, by stała się „naukami”, a naukowcy – „badaczami”,
jest zatem nie tylko warunkiem koniecznym do włączenia Gai w proces politycz-
ny. Jest także sposobem na neutralizację przeciwnika w grze o kontrolę nad zna-
czeniami. Taki jest przynajmniej wydźwięk retoryki Wykładu 5, w którym Latour
pisze, że naukowcy, aby stać się „uziemionymi”, czyli zdolnymi do reprezentowa-
nia Gai i jednocześnie wchodzenia z nią w negocjacje, muszą zostać spacyfikowa-
ni, uspokojeni i „ściągnięci na ziemię” . Gdy już to się uda, na polu spłaszczonej,11

pluralistycznej ontologii to Antropolog znów będzie mieć przewagę i inicjatywę
w układaniu świata – to on napisze scenariusz wielkiego Teatru Negocjacji, roz-
dzieli role; kto nie będzie w stanie lub nie zechce w nie wejść, zmuszony będzie
opuścić scenę.

W tym kontekście jasne jest, dlaczego Latoura z nauki interesują głównie
odkrywane/produkowane przez nią fakty, a w znikomym stopniu (jeśli w ogóle),
teorie, nie mówiąc już o metodologii czy filozofii. Te ostatnie są bowiem mechaniz-
mem generowania znaczeń i autorefleksji, ale w zgodzie z pierwotną konstytucją
Nauki – tą zakładającą rzeczywistość świata i określony sposób jego poznawa-
nia. Natomiast spacyfikowane, ściągnięte na ziemię „nauki” nie będą potrzebo-
wać wewnętrznego, niezależnego mechanizmu tworzenia znaczeń i krytyki, bo
te pochodzić odtąd będą już z „zewnątrz”, z procesu politycznych negocjacji,
w których nauki mają uczestniczyć.

Jest to niefortunny punkt widzenia. Znacznie utrudnia konstruktywny, wy-
kraczający poza komunikację „faktów naukowych”, dialog z przedstawicielami
nauki. Widać to dość wyraźnie w kilku mniej lub bardziej irytujących fragmen-
tach Facing Gaia. Aby zilustrować powszechną sprawczość nie-ludzkich agentów,
Latour przytacza trzy narracje : pierwsza, z Wojny i pokoju, pokazuje jak wiele12

nieosobowych czynników miało wpływ na podejmowanie decyzji przez marszał-
ka Kutuzowa. Druga narracja to opis oporu, jaki rzeki Mississippi i Atchafalaya
stawiały regulacyjnym staraniom Korpusu Inżynieryjnemu Armii USA. Trzeci
fragment pochodzi z artykułu naukowego, w którym działanie białka obecnego
w mózgu opisane jest przez badaczy w kategoriach aktywności, celowości i spraw-
czości. Znajomość dyskusji (jeśli nie wprost tak zwany „zdrowy rozsądek”) na te-
mat różnych rodzajów intencjonalności  pozwoliłaby dostrzec, że dwa pierwsze13

przykłady są fundamentalnie odmienne od trzeciego, co z kolei pomogłoby wysub-
telnić zasadną dyskusję o rozszerzonej sprawczości. Innym często pojawiającym
się przykładem ignorowania treści teorii naukowych przez Latoura jest tworzenie
słomianej kukły teorii ewolucyjnej; tym razem poprzez jej interpretację w katego-
riach świeckiej Opatrzności .14

Jednak najbardziej rzucającym się w oczy przykładem niefrasobliwego inter-
pretowania teorii naukowych przez francuskiego antropologa jest tytułowa Gaja.
Oto w Wykładzie 3, tuż po podaniu dwóch cytatów z Jamesa Lovelocka, twórcy
teorii Gai, jasno definiujących, że jest ona samoregulującym się, utrzymującym
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homeostazę systemem, Latour zaczyna argumentować, że Lovelock wcale nie
miał na myśli tego, co przed chwilą zostało przytoczone . W konsekwencji ko-15

lejnych zabiegów retorycznych „Gaja” staje się wydmuszką oryginalnej idei,
zachowującą powierzchowne skojarzenia ze starożytną boginią Ziemi, skorupą
znaczenia, wciąż obarczonego przydatnym odium kontrowersji naukowej, ale
z zainstalowaną przez Latoura maszynerią „redystrybuowanej wielosprawczości”
w miejsce amputowanej wcześniej zawartości, odnoszącej się do biologicznych
systemów złożonych.

 
*

Ostatnim wątkiem, który chciałbym prześledzić, jest kwestia reprezentacji in-
teresów aktorów nie-ludzkich przez ludzkie delegacje, tak jak to miało miejsce
w studenckim Teatrze Negocjacji. Z pewnością nie jest to idealne rozwiązanie
– czy można w pełni wierzyć ludziom, nawet „uziemionym”, że będą adekwat-
nym głosem Lasów, Oceanów czy Zagrożonych Gatunków? Spróbujmy kwestię
autonomii nie-ludzkich aktorów potraktować zupełnie poważnie. Czy jest jakiś
sposób, by te byty reprezentowały same siebie? I jakie byłyby tego konsekwencje?

Na te pytania w swoich tekstach próbował odpowiedzieć Karl Schroeder, pi-
sarz SF i autor analiz foresightowych. W opowiadaniu Deodant  opisuje obszar16

lasu, który jest opleciony siecią czujników, nieustannie monitorujących wszystkie
parametry zarówno drzewostanu, jak i środowiska – atmosfery, gleby. Dane te sta-
nowią reprezentację dobrostanu lasu w odniesieniu do zmian otoczenia, także tych
spowodowanych przez człowieka. Odpowiedni algorytm przekształca te reprezen-
tacje w zalecenia i eksplikacje interesów, o które, w imieniu lasu, inkorporowanego
jako osoba prawna, dba dobra prawnicza kancelaria.

Jeszcze bardziej radykalnie autonomię przyrody Schroeder projektuje w książce
Ventus . Opisuje ona planetę (tutułowy Ventus), która, w wyniku błędu oprogra-17

mowania nanotechnologii mających przekształcić ją w przyjazny raj dla przyszłych
kolonistów, staje się niezrozumiałą, ledwie ich tolerującą siłą, której sztucznego
pochodzenia nawet się nie domyślają. Inteligentna nanotechnologia, na wskroś
przenikająca planetę, wytworzyła własne, niezależne od ludzkich, kategorie po-
znawcze (thalience). Akcja książki kieruje jej bohatera, potomka kolonistów, ku
poznaniu natury Ventusa, odblokowaniu komunikacji pomiędzy planetą a ludźmi,
ale nie po to, by ją ponownie im podporządkować, ale by umożliwić pomiędzy
obiema stronami dialog i negocjacje na równych prawach.

Wydaje się, że obie narracje zbliżają nas do opisu ideału autonomii i spraw-
czości aktorów nieludzkich. W Deodant interesy lasu są formułowane automatycz-
nie, bez potrzeby reprezentowania ich przez ludzi w formie „faktów naukowych”.
Ventus jest bytem jeszcze bardziej niezależnym, bo posługuje się niekompatybil-
nymi z ludzkimi schematami myślenia. Jednak w obu tych przypadkach, podob-
nie jak w symulowanych negocjacjach z Gają, uzyskanie podmiotowości przez
aktorów nie-ludzkich jest skażone człowieczeństwem. Nawet w przypadku Ventu-
sa, oddzielonego od ludzkości już na poziomie pojęciowym, wytworzenie własnej
tożsamości i świadomości możliwe było dzięki „założycielskiej” ingerencji ludzkiej
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technologii. Utopia spolityzowanej natury to zawsze obraz świata przekształco-
nego: ukulturalnionego albo scybernetyzowanego, gdzie ceną za upodmiotowienie
natury jest utrata jej tożsamości; jest to radykalne zrealizowanie projektu nowo-
czesności. Jedynym sposobem na utrzymanie tak zrealizowanej podmiotowości
natury byłoby zapomnienie, że ingerencja, która uczyniła ją podmiotem, kiedy-
kolwiek miała miejsce – tak jak w przypadku potomków kolonizatorów Ventusa,
dla których wszystko, co dzieje się na planecie, jest po prostu „naturalne”.

Taki też jest sens stwierdzenia Latoura, że „nigdy nie byliśmy nowocześni”
– jest to wezwanie do aktywnego zaprzeczania, że nowoczesność kiedyś się roz-
poczęła i że wciąż trwa. I o ile można sobie wyobrazić, że istnieją ludzie, którzy
w takim zaprzeczeniu już żyją (mocno podejrzewam, i piszę to bez śladu ironii,
że jednym z nich jest Bruno Latour), to trudno mi przypuszczać, że jest wśród
nich wielu naukowców. Z drugiej strony nie liczę także na złagodzenie pozycji
samego Latoura. Dlatego kulturowe wojny o naukę, teraz już pod groźnym spoj-
rzeniem Gai, wciąż będą trwać.

 
Łukasz Jonak

(Uniwersytet Warszawski)
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W LAS* 

Zmarła niedawno Ursula K. Le Guin The Word for World Is Forest – w pol-
skim przekładzie Agnieszki Sylwanowicz tytuł ten brzmi Słowo Las znaczy Świat
– opublikowała w roku 1972. Wśród wielu poruszanych przez nią tematów jest

https://vimeo.com/144776558
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również kwestia stosunku do środowiska naturalnego, w szczególności zaś lasu.
W języku Athesian – rdzennych mieszkańców planety – świat i las określa się tym
samym słowem. Le Guin przeciwstawia sobie różne nastawienia wobec natury:
od postawy, w której natura jest zasobem, przez postawę romantyczną, aż po
prawdziwy stan życia w harmonii. Tę mnogość postaw – choć nie tak skrajnych
– można odnaleźć również w The Word for World is Still Forest (red. Anna-Sophie
Springer i Etienne Turpin).

Jest to już czwarta publikacja z serii intercalations: paginated exhibition.
W zamyśle redaktorek ma to być „hołd dla lasu”, pokazanie jego różnorodności,
wyjątkowości. Stąd też forma łącząca różnorodne media – reprodukcje obrazów,
fragmenty wystaw, fotografie, teksty, rysunki, wizualizacje danych – i przedsta-
wicieli różnych dziedzin: antropologów, ekologów, artystów, architektów, kura-
torów. W sumie wkład w The Word for World is Still Forest miało szesnastu
różnych autorów. Niektóre teksty czy projekty były jednak tworzone w zespołach.

To łączenie, o którym była mowa, w zamyśle autorek idzie jednak znacznie
dalej. Redaktorki i pomysłodawczynie tej serii starają się – jak same piszą – prze-
kroczyć granicę między naturą a kulturą, ludzkim i nieludzkim czy – właśnie
– między książką a wystawą. Czytelnik ma – w ich mniemaniu – być czytelnikiem-
-jako-widzem, a książka, książką-jako-wystawą. Nie mamy wertować, ale prze-
chadzać się: szybko, wolno, z uwagą, a niekiedy bez, tu i ówdzie zatrzymywać się
na dłużej, uśmiechnąć, westchnąć, zadziwić, a czasem wybuchać śmiechem i po-
kręcić głową z niedowierzaniem: „że też ktoś mógł coś takiego...”. Ten zamysł
– nazwany górnolotnie-i-z-myślnikami-co-zawsze-brzmi-lepiej-i-nabiera-głębi – nie
wydaje się być ani nowy, ani rewolucyjny. A jednak. Wykorzystanie różnego ro-
dzaju materiałów graficznych, ich współgranie z tekstem budzi zainteresowanie
i otwiera na nowe znaczenia. Duże, doskonałej jakości reprodukcje potrafią i za-
skoczyć, i zachwycić. A ich stosunek do tekstu, zestawienia pozwalają zniuansować
znaczenia jednych i drugich. Inne doświadczenie wywołują fotografie z wystawy
Dana Handela, które ściśle korelują z otaczającym je tekstem, a inne pozostawio-
ne sobie, opatrzone jedynie krótkim wstępem, składające się na fotograficzny esej
zdjęcia Shannon Castleman przedstawiające poranione drzewa z terenu Indonezji.
Jeszcze inaczej jest, kiedy przyglądamy się esejowi zdjęciowemu Sandry Bartoli,
który przedstawia stare drzewa z berlińskiego Tiergarten, te, które przetrwały po-
wojenne zimy roku 1946 i 1947, kiedy berliński las miejski został w dużej mie-
rze wycięty na potrzeby opałowe. Bardzo interesującym zabiegiem, zwracającym
uwagę na wizualne aspekty tekstu, jest przedstawienie w formie graficznej frag-
mentów The Word for World is Forest Le Guin: nie są to wypisy, przepisany tekst,
ale skany oryginalnej książki, z podkreśleniami, i zaznaczeniami na marginesach.
Na stronie sąsiadującej ze stroną z książki, dużą czcionką, tak dużą, że trudno nie
dostrzec jej wizualności, wypisane są krótkie kilkuwyrazowe fragmenty ze skanu,
motta. Na wspomnienie zasługuje również stworzony przez Katie Holten „font
drzew”, w którym tekst i obraz stapiają się całkowicie: każdej literze odpowiada
grafika przedstawiająca drzewo, którego nazwa zaczyna się na reprezentowaną li-
terę. Słowa stają się skupiskami drzew.

Wśród tekstów na szczególną uwagę zasługują wspominany już tekst-wystawa
Dana Handela – autor uważnie śledzi historię lasów, drewna i powiązanych z ni-
mi ludzkich działań. Holenderska komoda z końca XVI wieku, komoda MALM
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z Ikei, słynny ołówek Miltona Friedmana... Handel wskazuje nie tylko na sposoby
wykorzystywania lasu przez człowieka, nie tylko na to, jak człowiek lasy niszczy,
ale również na wielkie akcje zalesiania, na gospodarkę lasami oraz na mit lasu i na
nieoczywistą relację, która łączy go z miastem. Za Giambattistem Vico zastanawia
się, czy, jeśli miasta wyłoniły się z lasów, to czy staną się nimi na powrót, kiedy
wahadło historii osiągnie maksymalne wychylenie i zacznie swoją drogę powrotną.

Wątek ten – las a miasto, cywilizacja a jej brak – podejmuje również Paulo
Tavares w swoim eseju o antropogenicznym charakterze Amazonii. Tavares pisze,
że rdzennych mieszkańców tamtych ziem definiuje się poprzez brak: brak religii,
pisma czy jak w przypadku Indian Pirahã brak cech języka uznawanych za uni-
wersalne. Jednym z takich braków jest według niego również brak miast, czyli
brak śladów: po rdzennych mieszkańcach nic nie pozostaje, bo jakoby nie prze-
kształcają swojego środowiska. Tavares pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie.
Uświadamia, jak bardzo fragmenty puszczy amazońskiej, którą powszechnie uzna-
je się za ostępy dzikości i naturalności, były od wieków przekształcane przez osad-
nictwo i ogrodnictwo rdzennych mieszkańców, w tym przypadku Indian Waimiri
Atroari. Na niezwykłość i skomplikowanie powiązań między gatunkami i orga-
nizmami wskazuje z kolei Suzanne Simard, pisząc o tym, jak składniki odżywcze
pochodzące z mięsa łososia są transportowane przez sieci mikoryzowe w głąb la-
sów Kolumbii Brytyjskiej i jak ta – postrzegana jako sieć relacji, a nie typologia
– natura może być zachwiana przez działalność człowieka. To oczywiście tylko
przykłady. The Word for World is Still a Forest jest znacznie gęstsze.

Podobnie jak przy większości rozmów o stanie środowiska naturalnego, „eko-
logii”, ociepleniu klimatu, antropocenie czy zrównoważeniu zdarza się, że nie jest
ona wolna od osobistego zaangażowania. Pojawia się wtedy ryzyko formułowania
sądów jednostronnych, a przede wszystkim płytkich – romantyzujących przyro-
dę, człowieka stawiających w roli szkodnika i niszczyciela. Stąd o krok do oskar-
żania o wszystko kapitalizmu, patriarchatu, krwistych steków, Trumpa i Szyszki.
The Word for World is Still a Forest ociera się niekiedy o takie właśnie powierz-
chowne sądy, o mętne rozumienie pojęcia „antropocen”, o zbyt daleko idące parale-
le między miejskimi drzewami a prekariatem. Jednak niezwykłą zaletą tej książki
– choć słowo „książka” nie jest tu najtrafniejsze – jest to, że to tylko ściana tego
lasu, wstęp. Im głębiej się wejdzie – z każdym tekstem, zdjęciem, reprodukcją – tym
mniej oczywistości, więcej drzew, więcej lasu. To – zalecane przez autorki gubienie
się i błądzenie – pokazanie lasu z różnych stron, z wielu perspektyw, mnożenie
znaczeń i środków wyrazu jest ze swej natury Geertzowskie. Jakkolwiek to nie
zabrzmi: The Word for World is Still Forest jest gęstym opisem lasu.

 
Marcin Krassowski

(Uniwersytet Warszawski)
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Lowenhaupt Tsing, Nils Bubandt, Heather Swanson, Elaine Gan, Minneapolis: University of Minnesota
Press 2017, 368 s.

JAK ŻYĆ W MARTWYCH CZASACH?
WOKÓŁ PROJEKTU PRZETRWANIA* 

Przetrwanie w czasach martwych i widmowych, w których destytuowani
i słabsi, dosłownie spychani są poza granice tego, co „żywe”, wymaga zbudowa-
nia od podstaw nowego projektu etycznego, który radykalnie przedefiniowy-
wałby tradycyjne dogmaty, również te, które doskonale pracują wewnątrz świata
akademii. Taką próbą, bardzo emocjonalną i osobistą, jest Arts of Living on
a Damaged Planet, praca mierząca się z „dyskursem przetrwania”, którego pod-
stawowym problemem staje się pytanie nie o to, czym jest antropocen, ale o to,
jak go doświadczać, a zatem i również, jak o nim pisać?

Wydana w ramach szerszego projektu Aarhus University Research on the
Anthropocene (AURA) nie jest bowiem klasyczną pracą zbiorową rozpracowującą
konkretne, interesujące autorki i autorów zagadnienia, a starającym się wymknąć
akademickim wyobrażeniom eksperymentem, badającym granice tekstu nauko-
wego i traktującym rejestr stylistyczny również jako kwestię polityczną. W cza-
sach, w których podporządkowani nie mogą przemówić, a my nie potrafimy ich
wysłuchać, co więcej – nie jesteśmy w stanie ich nawet zobaczyć, opór i bunt
musiałby przejawiać się w zupełnie nowych, symbiotycznych sposobach działania
i w projektowaniu radykalnie międzygatunkowej, wspólnotowej wrażliwości.

Z takiej perspektywy pejzażu zaprojektowanego przez kapitalistyczne struk-
tury władzy nigdy więcej nie należy określać mianem rzeczywistości „posthu-
manistycznej”, ponieważ taka kategoria narzucałaby konkretne sposoby myślenia
i odnosiłaby się do człowieka jako do centralnej postaci w swoich założeniach.
Według Donny Haraway, znajdując się w „punkcie krytycznym” gatunkowego
kolonializmu, pewni możemy być jedynie tego, że żyjemy w międzygatunkowym
„kompoście”, w strefach płynności i asamblażu istnień, w których życie i śmierć,
monstrualność i widmowość, absurdalna krzywda i konceptualna troska, dopełnia-
ją się w procesie nieustannej dyfuzji. W takim ujęciu podobnie wygląda kwestia
konstruowania pojęć i binarnych opozycji, takich jak świat „ludzki” i „nie-ludzki”,
to, co „naturalne” i „polityczne”, „dzikie” i skolonizowane przez człowieka. Wy-
tyczonym przez człowieka granicom (czy to podmiotowym, czy pojęciowym, czy
wreszcie czasowo-przestrzennym) przyglądają się krytycznie właściwie wszystkie
autorki i autorzy książki, jednak rozważania te przybierają różne trajektorie.

Postulat przełamania granic w tradycyjnym myśleniu o jednostkowym, indy-
widualnym podmiocie wyraża się szczególnie w tekście Margaret McFall-Ngai,
która przyglądając się przemianom narzędzi i aparatów badawczych w naukach
biologicznych, redefiniuje kategorię „bycia jednostką”. Rozwój teorii darwinistycz-
nej, a następnie wynalezienie mikroskopu czy powstanie współczesnej genetyki
ukształtowały sposoby poznawania i określania otaczającej nas rzeczywistości, de-
finiowania pojęć i wytyczania dyscyplinarnych podziałów. Jak twierdzi Andreas
Hejnol, reprezentacje i metafory potrafią być jednocześnie użyteczne i zaślepiające,
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co ukazuje problem recepcji darwinizmu – potężnej i wpływowej teorii, która nie
tylko ukształtowała przyrodnicze dziedziny nauki, ale również przeszczepiła na
grunt humanistyki metaforę wertykalnego „drzewa życia”, u szczytu której znaj-
duje się człowiek, odseparowany i odizolowany od innych gatunków. Metaforyczne
drzewo, na wzór którego gatunki ewoluują w imię „wyższych”, bardziej inteligent-
nych i skomplikowanych form istnienia, należałoby zastąpić raczej horyzontalny-
mi sieciami płynnej materii, nieustannymi procesami „stawania się z innymi” lub
„bycia w relacji z innymi”, gdzie relacyjność stanowiłaby podstawową kategorię
przetrwania czy ogólniej: życia. Te bezpośrednie nawiązania do Gillesa Deleuze’a
i Félixa Guattariego przybierają momentami nieco heideggerowski wydźwięk,
szczególnie wtedy, gdy mowa o ruchu i przepływie istnień wewnątrz wytyczonych
granic. Tak jest z migrującymi rzeczami, których nie zauważamy, gdy dosłownie
„płyną”, a które stają się obecne i rzeczywiste dopiero wówczas, gdy nieruchomieją.
Nielegalnie imigrujące śmieci dla Lesley Stern są symbolem dryfującej rozpaczy
i nędzy, żałosnej egzystencji podlegającej absurdalnym, politycznym restrykcjom.
Środowisko amerykańsko-meksykańskich obszarów granicznych nie poddaje się
bowiem legitymizacji obowiązującej władzy i narodowym podziałom, a zanieczysz-
czenia i ścieki nie klasyfikują się w tak prosty i antagonistyczny sposób na te
narodowe, „rodzime” i te, którym nie przysługuje amerykańskie obywatelstwo.
Zamiast tego swobodnie dryfują, kumulując się tam, gdzie bieda nie jest w sta-
nie odeprzeć odpadów dominujących przemysłowo obszarów, gdzie bezkarność,
związana z uprzywilejowaną pozycją potężniejszych gospodarczo, pozostaje prze-
milczana w publicznej debacie.

Autorki i autorzy Arts of Living... proponują porzucenie klasycznych, darwi-
nistycznych podziałów i segregacji gatunkowo-rasowych, a także ograniczających
ram dyscyplinarnych na rzecz krytycznej, uważnej i uwrażliwionej na cierpienie
innych obserwacji, w której wszystkie dziedziny nauki i sztuki byłyby w stanie
zjednoczyć się we wspólnym, interdyscyplinarnym działaniu. W czasach gatunko-
wego kolonializmu etyka uprawiania nauki w pierwszej kolejności zakładałaby
recykling myśli, a dopiero następnie produkcję rynku wiedzy. Musiałaby wypra-
cować również podwójną odpowiedzialność badaczki i badacza, którzy w proce-
sie wytwarzania nauki niejednokrotnie zakładają transparentność prowadzonych
przez siebie badań, zapominając o ich systemowym uwikłaniu i możliwym upo-
litycznieniu. Scott Gilbert podkreśla zatem, że nie istnieją praktyki i działania
odizolowane, przezroczyste czy sterylne. Wskazuje na analogię łączącą doświad-
czalną mysz otuloną mikroflorą bakteryjną z postacią naukowca opływającego
w społeczne środowisko, mające wpływ na wyniki prowadzonych przez niego
badań. „Nigdy nie byliśmy indywidualni, ani genetycznie, ani anatomicznie” – do-
daje, postulując przy tym dekonstrukcję dogmatów zakładających jednostkową
odrębność i niepowtarzalność oraz podważanie teorii projektujących podmiot ja-
ko zamknięty i koherentny organizm. Co więcej, symbiotyczny podmiot staje się
dosłownie nie-pojedynczy, gdy uświadomimy sobie, że przepływ materii między
rodzicem a dzieckiem nie jest wyłącznie jednokierunkowy, a bakterie rozwijają-
cego się dziecka zmieniają organizm matki. „We wszechświecie nic nie jest poje-
dyncze, odizolowane od siebie, wszystko jest połączone, symbiotyczne i zwrotne”
– konkluduje Ursula Le Guin. Z takiej perspektywy nie sposób więc stwierdzić, że
jesteśmy ciałami z odpowiadającymi im pragnieniami i potrzebami, należy założyć
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raczej, że tworzymy wibrujące, rozedrgane i przeplatające się ekosystemy cielesne
czy trafniej: ekosystemy istnień.

Każda i każdy z nas posiada wewnątrz siebie część z ciała innego, wcześniej-
szego organizmu – nosi w sobie coś widmowego, monstrualnego i martwego, coś
z przeszłości, zapożyczonego z życia innego istnienia. Gdy Mary Louise Pratt
przyrównuje nasze ciało do budynku-konstrukcji, która nie ma świadomości lo-
katorów żyjących w środku i nie ma dostępu do widm, które krążą i nawiedzają
wewnętrzną przestrzeń, mierzy się z niezwykle trudnym doświadczeniem polega-
jącym na cielesnym, materialnym „przechowywaniu” przeszłości. W czasach
kaskadowej śmierci, w których bezpowrotnie zaniknęły nie tyle poszczególne ga-
tunki, co całe ekosystemy, utrata pamięci o martwych i przegranych, oznaczałaby
podwójną śmierć historii. Sztuka pamiętania i pielęgnowania (wielu) przeszłości
jest zatem podstawowym etycznym założeniem projektu Arts of Living..., a odcię-
cie się od reprodukowania i afirmacji własnej przyszłości stanowi również wyraz
oporu podważającego heteronormatywne fiksacje współczesnego neoliberalizmu.
Konsekwencją niemożliwości odseparowania widm przeszłości od nas samych
jest wspólnie dzielona i zjednoczona, przepełniona upiornością i potwornością
rzeczywistość, którą podkreśla Kate Brown, przywołując krajobrazy doświad-
czone nuklearnymi wstrząsami. Z kolei Karen Barad zwraca uwagę na koniecz-
ność dekonstrukcji linearnego czasu w obliczu takich wydarzeń, jak Hiroszima czy
Czarnobyl, na wskutek których czasoprzestrzeń uległa rozczłonkowaniu, dzieląc
się nieodwracalnie na wiele przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, pośród któ-
rych egzystują zdeformowane kształty – cienie masowej, ekologicznej zagłady.
Pośród „wielkiej akceleracji” życia i śmierci, wielu rzeczywistości doświadczo-
nych katastrofą, Anna Pringle bada tych, którzy zdołali przetrwać. Grzyby to jedy-
ne organizmy, które w pełni odradzają się po nuklearnych eksplozjach, to również
jedyne istnienia, które nie wpisują się w tradycyjne rozumienie sformułowań, ta-
kich jak „bycie martwym” czy starzenie się i dorastanie. Przedefiniowanie kate-
gorii śmierci jako końca, cezury i liminalnej granicy niewątpliwie koresponduje
również z dekonstrukcją myślenia o podmiocie jako o jednostkowym, niepowta-
rzalnym i niezastępowalnym indywiduum.

Ekologiczny imperializm, który poddał naturę opresyjnej kulturze, posługując
się ludzką ekonomią siły i wyzysku, spowodował również, że przetrwanie zostało
uzależnione od argumentów władzy znajdujących się w zasięgu silniejszych, a za-
tem tych, którzy eksploatują. To, co proponują autorki i autorzy Arts of Living...,
to radykalne odwrócenie przenikającego rzeczywistość modelu hierarchicznego,
pośród którego jedne gatunki nieustannie pracują na korzyść innych. W takim uję-
ciu ekologia inspirowana feministyczną etyką horyzontalizmu polegałaby na byciu
w ciągłej gotowości i otwarciu: na wrażliwości, czułości i zaangażowaniu w ży-
cie i śmierć innych oraz na odpowiedzialności za cierpienie zdominowanych, słab-
szych i wykluczonych.

 
Barbara Dynda

(Uniwersytet Warszawski)
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* Nathanael Johnson, Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli. Majestat gołębi, dyskretny urok 

ślimaków i inne cuda świata przyrody, przeł. Kinga Markiewicz, Białystok: Wydawnictwo Vivante
2017, 307 s.

Pierwsza książka Johnsona to w tłumaczeniu polskim: Ekożycie pod lupą. Czy organiczne po-1

dejście do odżywiania, zdrowia, rodzicielstwa i środowiska sprawi, że będziesz szczęśliwszy, przeł.
Kinga Składanowska, Białystok: Wydawnictwo Vivante 2016.

Warto też wspomnieć o innej ciekawej inicjatywie wydawniczej, w której Johnson brał udział:2

piśmie „meatpaper”, poświęconym w całości „kulturze mięsa” – zgodnie z określeniem samych po-
mysłodawców – współtworzonym przez mięsożerców i wegetarian. Ostatni numer pisma ukazał się
w 2013 roku: http://www.meatpaper.com/index.html [dostęp: 28.02.2018].

Zob. m.in.: Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew, przeł. Ewa Kochanowska, Kraków: Wy-3

dawnictwo Otwarte 2016; Rosamund Young, Sekretne życie krów, przeł. Piotr Kaliński, Warszawa:
Wydawnictwo Czarna Owca 2017.

Dla polskiego czytelnika przydatne mogą się okazać wyłącznie informacje dotyczące narzę-4

dzi dostępnych w sieci. Ze wskazywanych przez Johnsona narzędzi i pomocy online, będących
często rezultatem projektów nauki obywatelskiej, warto wymienić aplikację iNaturalist oraz strony:
allaboutbirds.org, antweb.org oraz schoolofants.org [dostęp: 28.02.2018].

LICZNE ZMAGANIA I WIELE CIEKAWYCH RZECZY* 

W swojej drugiej, również po polsku , książce Nathanael Johnson – przede1

wszystkim dziennikarz – stawia się w podwójnej roli: naturalisty amatora oraz
krytycznego obserwatora i komentatora. Choć pierwsze zadanie jest dla niego za-
daniem nowym – poznawczy punkt wyjścia w tej książce to punkt zero – z drugim
zaś mierzył się wielokrotnie, w ramach swojej pracy dziennikarskiej pisząc głównie
dla pisma „Grist”, internetowego magazynu non profit poświęconego kwestiom
środowiska i jego ochrony , zdaje się, że rozwiązywanie tajemnic miejskiej flory2

i fauny stanowi dla niego mniejsze wyzwanie niż krytyczna refleksja, oczywiście
zdecydowanie trudniejsza, dotycząca fundamentalnych w gruncie rzeczy zagadnień.

Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli tym być może różnią się od in-
nych, coraz liczniejszych na rynku polskim publikacji z nurtu przyrodniczego , że3

chociaż spis treści układa się w encyklopedyczny wykaz gatunków roślin i zwie-
rząt, autorowi zależy na przedstawieniu całych ekosystemów, w tym miejskiego,
kształtowanych na równi przez przedstawicieli różnych królestw. Jednocześnie
Johnson prezentuje czytelnikowi rodzaj poradnika i przewodnika dla początkujących
naturalistów, zawierającego nawet ceny lornetek i lup , oraz relację z samego4

procesu poznawania i badania. Ciężar poznawczego punktu zero autor dzieli ze
swoją roczną na początku książki córką, która znajdując się bliżej ziemi, wchodzi
w bogatsze i wykorzystujące więcej zmysłów interakcje z otaczającym ją śro-
dowiskiem i tym samym skłania rodzica do odświeżenia sposobów percepcji. Już
w samym doborze opisywanych gatunków widać ten wysiłek – Johnson pomija tak
spektakularne i nowe w swoim mieście, w San Francisco, zwierzęta jak kojoty,
indyki i pumy, by z przezroczystej sfery oczywistości wydobyć chwasty, gołę-
bie, mrówki czy ślimaki, co można uznać za wybór o tyle szczęśliwy, że i w in-
nych szerokościach geograficznych zadawane pytania oraz rozwiązywane zagadki
(m.in. zagadka poranionych nóg gołębi) będą budziły ciekawość właściwą kwestiom
łączącym się z bezpośrednim doświadczeniem czytelników. Zacząć jednak trzeba
od mniej lub bardziej udanych zmagań Johnsona z zagadnieniami fundamentalnymi.

http://www.meatpaper.com/index.html
http://allaboutbirds.org
http://antweb.org
http://schoolofants.org
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Zmaga się on po pierwsze – i to całkiem skutecznie mimo subtelności po-
dejmowanych działań – z całkowitą i długowieczną izolacją człowieka od świata
przyrody oraz z postrzeganiem innych jego elementów jako biernych i podporząd-
kowanych ludzkiej woli. W związku z tym zarówno nie szczędzi opisów tych
zachowań człowieka, które mocno zakorzenione w jego biologizmie zwracają go
niejako przyrodzie, jak i zachęca do ćwiczenia wyobraźni i przeprowadzania pew-
nych eksperymentów myślowych, mających także pomóc lepiej zrozumieć dzia-
łania roślin i zwierząt. I tak gatunkowe odosobnienie miłorzębu japońskiego
porównuje do sytuacji, w której istotami najbliżej spokrewnionymi z człowiekiem
byłyby rozgwiazdy, z kolei o ludzkich działaniach służących pielęgnowaniu i po-
rządkowaniu miejskich trawników każe myśleć jak o kapryśnych wyczynach
rzeki Rio Paraná, regularnie zalewającej i przekształcającej swoje nabrzeża – dla
mrówek bowiem mogą to być podobne doświadczenia. Jednocześnie Johnson
zwraca uwagę na wpływ, jaki rośliny i zwierzęta mogą mieć na rzeczywistość.
Sprawczość świata przyrody widzi między innymi w ważkich dla kształtu ogród-
ków, parków i lasów decyzjach wiewiórek, co zjeść, a co zakopać na później,
czy w hodowlanych przedsięwzięciach mrówek, które przyczyniają się do zwięk-
szenia liczby mszyc zjadających rośliny. Być może za naznaczone sprawczością
Johnson chciałby też uznać ewolucyjne „decyzje” miłorzębów, w wyniku których
owoce tego drzewa zaczęły śmierdzieć jak padlina (miało to zachęcić prehistorycz-
ne drapieżniki do konsumpcji, a tym samym roznoszenia nasion), czy dębów, żeby
opad żołędzi odbywał się tylko raz w cyklu wegetacyjnym, tak aby część nasion
miała szansę przetrwać. Trzeba również zaznaczyć, że choć Johnson bardzo czę-
sto posługuje się wyjaśnieniami ewolucyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do roślin,
dopuszcza też inne interpretacje, przede wszystkim w odniesieniu do zwierząt
– niewykluczone na przykład, że wrony niebezpiecznie blisko podlatujące do ptaków
drapieżnych jedynie się bawią, dostarczając sobie ekstremalnych emocji.

W sposób mniej konsekwentny Johnson zmaga się z idealizującą tradycją
pisania i myślenia o naturze oraz przeciwstawiania natury – cywilizacji. Zajadle
zwalcza te przedstawienia świata przyrody, w których jawi się ona jako harmonij-
na, idylliczna kraina pozbawiona śladów obecności człowieka, oddalona od cy-
wilizacji, przepełniona pięknem, dobrocią i spokojem. Po pierwsze, wskazuje, że
przyroda jest tuż obok, w mieście, które co więcej dla niektórych gatunków roślin
i zwierząt stanowi świetnie środowisko życia, a wybranym pozwala wręcz prze-
trwać – miasta, jak pisze Johnson, są ośrodkami nadzwyczajnej bioróżnorodności.
Po drugie, podkreśla, że przyroda może być tak piękna, jak brzydka, okrutna czy
śmieszna (autor z lubością przytacza te wszystkie przykłady zachowań zwierząt
i roślin, które mogą budzić wstręt, obrzydzenie, a nawet przerażenie). Zwłaszcza
pierwsze z tych spostrzeżeń otwiera drogę do przezwyciężenia opozycji natura
– cywilizacja czy raczej natura – ludzie i myślenia o świecie jako o wspólnocie
różnych bytów wzajemnie na siebie wpływających. Miasto wydaje się idealnym
przypadkiem do wykorzystania w tego typu rewolucji myślowej, oczywiście pod
warunkiem, że zaczniemy postrzegać je nie tylko jako miejsce stworzone przez
człowieka i dla człowieka – a to akurat Johnsonowi się udaje i jego San Francisco
składa się zarówno z drapaczy chmur i opuszczonych wieżowców, jak i z klifów,
skał i jaskiń. W całej tej książce wciąż jednak pobrzmiewają przekonania antycy-
wilizacyjne – w tle czają się pośpiech, hałas, brak zakorzenia, samotność, stres,
bieda, nierówności, natłok informacji, ale też nuda. Remedium na te wszystkie
bolączki cywilizacyjne ma być kontakt ze światem przyrody – na nudę rytmu
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Nathanael Johnson, Sekrety roślin i zwierząt, s. 22 i 284.5

Ibidem, s. 88.6

Ibidem, s. 53.7

Ibidem, s. 90.8

praca–sen–praca–sen obserwowanie na przykład sępnika różogłowego. I choć bez
wątpienia Johnson niejednokrotnie ma rację, twierdząc między innymi, że uważ-
ność można ćwiczyć przez obserwowanie roślin lub zwierząt czy że wsłuchiwanie
się w śpiew ptaków wyciszyłoby ludzkość, tak jednak szafuje słabo uzasadnio-
nymi i naiwnymi twierdzeniami typu: „ludzie zmienią się na lepsze” czy „jestem
ważny, ponieważ wszystko jest ważne” , że i te lepiej uargumentowane tracą5

swoją moc. Co zaś istotniejsze, w ten sposób, nie gorzej niż inni, wpisuje się
w długą tradycję idealizowania świata natury i przeciwstawiania jej cywilizacji.

Johnson zmaga się wreszcie, dosyć niespodziewanie, z klasowością propo-
nowanego przez siebie projektu, książka jego jest bowiem również projektem
zmiany, i to zarówno tej dotyczącej sposobu życia i stosunku do przyrody – na-
rzędziem tej zmiany jest wiedza, która między innymi ma pomagać w codzien-
nym dokonywaniu lepszych wyborów bezpośrednio wpływających na środowisko
– jak i zmiany wiążącej się z całkiem konkretnymi rozwiązaniami. W rozdziale
poświęconym jadalnym chwastom miejskim Johnson przywołuje inicjatywę bada-
czy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, którzy postanowili stworzyć dostępną online
mapę roślin jadalnych rosnących w dzielnicach biedniejszych, tak by ludzie tam
mieszkający – nie tylko ubożsi, ale też w związku z tym otyli – uzyskali dostęp do
darmowej i zdrowej żywności. Przy całym entuzjazmie dla tego przedsięwzięcia
Johnson zachowuje trzeźwość myślenia, ostrze swojej krytyki wymierzając, jak
się zdaje, przede wszystkim w klasową nieświadomość pomysłodawców. Wska-
zuje, że współcześni biedni są biedni nie dlatego, że nie mają pracy, lecz mimo
to, że pracują w trzech miejscach naraz – nie będą więc mieli ani czasu, ani siły,
żeby zajmować się miejskim zbieractwem. Zwraca też uwagę, być może nieświa-
domie, na tak pozornie nieznaczące elementy tła jak ekskluzywne marki ubrań
noszonych przez badaczy czy ich wypowiedzi, w których zradzają, że zebrane na
trawnikach chwasty wykorzystują głównie jako przyprawy. I rzeczywiście, ko-
niec końców, o smak chodzi także autorowi. Choć podkreśla on, że do zmiany
rzeczywistości, również społecznej, potrzebne będą konkretne działania politycz-
ne, a nie tylko poznawanie świata przyrody i obcowanie z nim, a w jednym
z rozdziałów wprost stwierdza: „Przyjemności płynące z poznania naturalnego
środowiska to luksus klasy średniej” , nie jest w stanie wykroczyć poza własne6

usytuowanie społeczne i klasowe. Wyprawa w poszukiwaniu gołębi (najwyraźniej
w San Francisco jeszcze bardziej znajdujących się na marginesie życia miasta niż
w miastach polskich) w gruncie rzeczy staje się też wyprawą do zupełnie obce-
go świata „kurortu dla klasy średniej (a raczej niepracującej)”, którego krajobraz
odmalowany przez autora tworzą „dziwaczna i piękna w swojej brzydocie fon-
tanna” oraz „nieogolony mężczyzna ze smugą brudu na twarzy”, drzemiący na
trawie . Cała zaś idea miejskiego zbieractwa wyczerpuje się w nadziei na7

smaczniejsze posiłki, tak jak potencjał myślenia krytycznego, jakim posługuje się
Johnson – w stwierdzeniach typu: „Jedzenie jest na wyciągnięcie ręki, pod wa-
runkiem że potrafimy je dostrzec” , kończących całe akapity, a nawet rozdziały.8

Ze wszystkich zmian zamierzonych przez autora najrealniejszą okazuje się – i suk-
ces to niemały, co trzeba zaznaczyć mimo powyższych słów krytyki – ta doty-
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* Arlie Russell Hochschild, Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy, przeł.         

Hanna Pustuła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej: Warszawa 2017, 443 s. Cytaty zlokalizowane
bezpośrednio w tekście z podaniem numeru strony.

cząca jego własnej córki, która mimo indoktrynacji od pierwszych miesięcy życia
dosyć długo utrzymuje, że uprawianie nauki nie jest zajęciem dla dziewczynek,
w finale książki postanawia jednak zostać entomolożką.

Pomiędzy tymi wszystkimi zmaganiami – podkreślić to należy co najmniej
dwa razy – czytelnik znajdzie niemało przyjemności, śledząc poznawcze przygody
Johnsona jako naturalisty amatora. Z jednej strony będzie to przyjemność, może
nie taka oczywista, obcowania z nazwami wdzięcznymi, rzadko jednak spotyka-
nymi: malinami moroszkami, fibikami czarnymi czy dziwuszkami ogrodowymi,
z drugiej radość płynąca z rozwiązywania mniej lub bardziej egzotycznych zaga-
dek przyrodniczych: co ma wspólnego mleczko gołębi z mlekiem ludzkim?, dla-
czego ptaki śpiewają o świcie?, dlaczego tak trudno jest hibernować, gdy klimat się
zmienia? We wszystkich tych poszukiwaniach, i w samym już spisie treści, widać
wyraźną dysproporcję między uwzględnianiem roślin i zwierząt – pomysłów, jak
poznawać i opisywać te pierwsze (Johnson wykorzystuje w tym celu głównie
węch i smak) wciąż jest zdecydowanie mniej.

 
Anna Jaroszuk

(Uniwersytet Warszawski)

DO SERCA BIAŁEJ AMERYKI*         

Praca Arlie Russell Hochschild zalicza się do rodzaju książek, o których nie
sposób mówić bez wzięcia pod uwagę specyficznego kontekstu historycznego
i kulturowego, w którym się ukazały, oraz bez napomknięcia przynajmniej o to-
czącej się wokół nich dyskusji. Od tego chciałbym więc zacząć.

W odpowiedzi na niespodziewane zwycięstwo Donalda Trumpa, najpierw
w prawyborach Republikanów, a następnie w wyborach prezydenckich, w amery-
kańskiej prasie i na rynku księgarskim nastąpił istny wysyp reportaży i opraco-
wań dotyczących wyborców Trumpa. Często teksty te przybierały postać raportów
z wyprawy do serca białej Ameryki: niszczejących, postindustrialnych miast Pasa
Rdzy, upadłych regionów górniczych środkowego wschodu czy wreszcie bastio-
nu Republikanów: stanów Południa z tak zwanego Pasa Biblijnego (Bible Belt).
Celem przyświecającym większości tego typu publikacji było wytłumaczenie wy-
kształconym mieszkańcom metropolii na amerykańskich wybrzeżach „jak mogło
się to zdarzyć”, często przez przybliżenie im sylwetek stereotypowych wyborców
Trumpa: białych, zubożałych mężczyzn w wieku średnim plus, ofiar deindustriali-
zacji, czujących się porzuconymi przez federalny rząd, ale też niedoreprezentowa-
nymi w kulturze popularnej, widzącej ich jako przygłupawe ofermy. Jednocześnie
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Narracja o sukcesie Trumpa wypływającym przede wszystkim z uwarunkowań makroekono-1

micznych bardzo dobrze wpisuje się w światopogląd amerykańskiej lewicy – z drugiej strony ba-
dania statystyczne wyborców zdają się sugerować, że rola zubożałych „niebieskich kołnierzyków”
w wyborze Trumpa jest generalnie przeceniona.

niewypowiedzianym założeniem obecnym w tego typu publikacjach było przeko-
nanie o tym, że społeczeństwo amerykańskie jest, jak nigdy wcześniej, podzielo-
ne i politycznie spolaryzowane i tylko wzajemne zrozumienie może doprowadzić
do zasypania przepaści między Ameryką Demokratów i Ameryką Republikanów.

Pomijając tutaj pytanie o to, czy rzeczywiście to głosy takich ludzi zade-
cydowały o zwycięstwie Trumpa , trzeba zauważyć, że tego rodzaju fascynacja1

zdeklasowanymi, białymi mężczyznami wywołała w amerykańskiej debacie silną
reakcję; nadmierne zainteresowanie tą grupą oskarżano z jednej strony o prze-
dłużanie mitu o białych niebieskich kołnierzykach jako „soli tej ziemi”, grupie
społecznej najbardziej reprezentatywnej dla amerykańskiego społeczeństwa, z dru-
giej zaś o ignorowanie głosów tych grup i klas w Ameryce, którym najbardziej
brakowało reprezentacji: przede wszystkim kolorowych wyborców, głosujących
w przeważającej mierze na Demokratów, a często będących ofiarami znacznie
poważniejszego upośledzenia ekonomicznego i kulturowego niż najbardziej nawet
zdeprecjonowani biali. Przede wszystkim zaś podnoszono głos, że próba nakła-
niania liberalnych wyborców do współczucia wobec wyborców Trumpa stanowiła
de facto działanie na rzecz przemilczenia albo normalizacji rasistowskich i kseno-
fobicznych postaw przez nich przyjmowanych. Od czasu wyboru Trumpa pytanie
o granice empatii stanowi jeden z ważniejszych elementów amerykańskiej debaty
publicznej, szczególnie tej powiązanej z mediami uznawanymi za liberalne – jak na
przykład „New York Times” – a jednocześnie ostro atakowanymi ze strony rady-
kalniejszej amerykańskiej lewicy za niewystarczająco jednoznaczne i surowe po-
tępienie trumpizmu i jego zwolenników.

Chociaż książka Hochschild nie powstała jako próba odpowiedzi na fenomen
Trumpa – badania, które stały się jej podstawą, autorka prowadziła od 2010 roku
– to fakt, że ukazała się na rynku amerykańskim w roku 2016 skazał ją na bycie
uznaną za głos w tej sprawie. Można zresztą zakładać, że szybki przekład tej po-
zycji na język polski i publikacja przez wydawnictwo o bardzo określonym pro-
filu politycznym z tym właśnie się wiąże. Jak informuje nas tekst na skrzydełkach
okładki, jest to „Według New York Timesa jedna z sześciu książek, które pozwa-
lają zrozumieć zwycięstwo Trumpa”.

Rzeczywiście, już na pierwszy rzut oka widać, jak dobrze Hochschild wpisuje
się w tego typu dyskurs. Obcy we własnym kraju stanowi zapis z trwających pięć
lat badań terenowych przeprowadzonych w południowym stanie Luizjana, któ-
rych celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego poparcie dla skraj-
nie prawicowej Tea Party jest tak silne właśnie w tej części kraju. Problem ten
Hochschild określa jako „Wielki Paradoks”. Politycznie Tea Party otwarcie wspiera
interesy wielkiego biznesu i dąży do maksymalnej możliwej deregulacji ograni-
czeń prawnych, przepisów bezpieczeństwa oraz działalności państwowej innej niż
armia i policja. Luizjana z kolei jest jednym z najbiedniejszych stanów Ameryki,
którego budżet jest w czterdziestu procentach zasilany z funduszy federalnych,
a którego unikalne środowisko – stanowiące powód do dumy i ważny element toż-
samości wielu mieszkańców stanu, osobliwie mających francuskie pochodzenie
kajunów – zostało gruntownie zdewastowane przez odbywającą się właściwie bez
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żadnego nadzoru działalność koncernów petrochemicznych, eksploatujących boga-
te źródła nafty i gazu ziemnego. Opis Hochschild pozwala śmiało opisać Luizjanę
jako przestrzeń klęski ekologicznej. Mimo tego, jest to jednocześnie jeden z tych
stanów, gdzie biali mieszkańcy są szczególnie chętni żeby głosować na kandyda-
tów Tea Party, których obietnice sprowadzają się do dalszej deregulacji, dalszego
przycinania funduszy publicznych i dalszego rozwoju przemysłu chemicznego.
Jak zwraca uwagę Hochschild, łączy się to jednak u tych samych ludzi z głęboko
sentymentalnym stosunkiem względem przyrody i doskonałą świadomością wy-
miarów środowiskowej katastrofy, wśród której przyszło im żyć.

To właśnie z koncentracji na środowisku naturalnym i relacji wobec niego
Hochschild postanowiła uczynić centralny punkt całych swoich badań i to właśnie
zgłębienie tego problemu uznała za drogę do rozwiązania „Wielkiego Paradoksu”.
Problem ten, co warto zauważyć, nie jest dla niej bowiem jedynie problemem
epistemologicznym – przeciwnie, jak jasno zaznacza we wstępie, jest to dla niej
kwestia przede wszystkim natury etycznej. Pytanie o granice empatii jest dla
Hochschild zasadnicze: ważną figurą w całej książce jest „mur empatii” oddzie-
lający Amerykę „czerwoną” (republikańską) od „niebieskiej” (demokratycznej).
„Wielki Paradoks”, jako kategoria wytworzona po „niebieskiej” stronie, jest więc
sam w sobie problematyczny, a jego rozwiązanie stanowi szansę nie tylko lepsze-
go zrozumienia politycznego przeciwnika, ale również próby ponownego połą-
czenia głęboko podzielonego, amerykańskiego społeczeństwa.

Już na samym początku Hochschild ujawnia więc dwa ważne założenia. Jej
książka opisuje Amerykę „czerwoną”, ale jest bezpośrednio adresowana do Ame-
ryki „niebieskiej”. Co więcej, celem, dla którego została napisana, było nie tylko
wytłumaczenie zjawiska, ale też przyczynienie się do zaprowadzenia realnej, po-
litycznej zmiany. W tym sensie, chociaż Hochschild jest z wykształcenia socjolożką,
jej książka zdradza głębokie powinowactwo z anglosaską tradycją etnograficzną.
Rozwiązanie „Wielkiego Paradoksu” jest bowiem niczym innym jak podjęciem
wezwania Bronisława Malinowskiego do poszukiwania „punktu widzenia tubyl-
ców”; metodologia badań również bardzo zbliżona jest do ideału pogłębionej ob-
serwacji uczestniczącej. Hochschild spędziła w Luizjanie (z przerwami) pięć lat,
uczestnicząc we wszystkich najważniejszych formach życia społecznego bada-
nych przez siebie ludzi. Chociaż nie musiała się w tym celu nauczyć języka, to, jak
sama zauważa, angielski, jakim posługiwała się w swoim macierzystym Berkely,
a angielskim, jakim mówili jej luizjańscy krajanie, były często bardzo od siebie
różne. Co więcej, również polityczny przekaz jej pracy i jej zaadresowanie do „li-
beralnego” czytelnika pokrywa się z tą tradycją; jednym z celów stawianych przez
Malinowskiego czy Edwarda Evans-Pritcharda przed etnografią było stwarzanie
narzędzi do lepszego (sprawiedliwszego?) zarządzania ludami kolonialnymi oraz
demistyfikacja otaczających je szkodliwych przesądów. Hochschild doskonale
wpisuje się w te kryteria.

Staje się to szczególnie widoczne, kiedy, po dokonaniu w pierwszych dwóch
rozdziałach książki wstępnego opisania „Wielkiego Paradoksu” i jego przejawów
w życiu i mentalności badanych, Hochschild przechodzi wreszcie do próby udzie-
lenia odpowiedzi o jego sens i źródła. Powołuje się w tym celu na teorię metafor
sformułowaną przez George’a Lakoffa i Marka Johnsona w ich pracy Metafory
w naszym życiu. Na tej podstawie buduje swoją autorską koncepcję „głębokiej
historii”, centralnej metafory organizującej myślenie i działanie jednostek i spo-
łeczności. W przypadku badanych zwolenników Tea Party z Luizjany metafora ta
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przybiera postać opowieści oczekiwaniu w kolejce na realizację „amerykańskie-
go snu” połączone z frustracją, gdy osoby niesłusznie wspierane przez państwo
(np. mniejszości etniczne objęte akcją afirmatywną) wpychają się niezasłużenie
do przodu kolejki.

Jak dowodzi Hochschild, zrozumienie tej metafory jest kluczem do zrozumie-
nia mentalności zwolenników Tea Party, a więc też drogą do rozwiązania „Wiel-
kiego Paradoksu”. Należy przy tym zauważyć, że jak jasno wynika z ostatniego
rozdziału jej pracy, ta „głęboka historia” ma jeszcze jedną funkcję: otóż może sta-
nowić płaszczyznę porozumienia i rozwoju empatii między dwoma skrzydłami
podzielonego, amerykańskiego społeczeństwa. „Każdy z nas ma swoją głęboką hi-
storię” (s. 221) pisze Hochschild i wykorzystuje tę obserwację jako odskocznię do
namysłu nad tym, w jaki sposób głęboka historia amerykańskiej lewicy (kradzież
państwa przez chciwy 1% najbogatszych) daje się pogodzić z opisywaną przez
nią głęboką historią skrajnej prawicy.

W rozważaniach takich ujawnia się kluczowy problem z dziełem Hochschild.
Chociaż pozornie pytaniem badawczym napędzającym całą rozprawę jest to, w ja-
ki sposób radykalni prawicowcy z luizjańskiej Tea Party są w stanie pogodzić
ogromne przywiązanie do środowiska naturalnego z zajadłym wspieraniem po-
litycznych ruchów prowadzących do jego dewastacji, to nawet najpobieżniejsza
lektura Obcego we własnym kraju ujawnia, że jest to zaledwie jedna z kilku płasz-
czyzn, na których Hochschild rozwija swoją narrację. Jej książka bardzo wyraźnie
rozpada się na trzy poziomy:

1) Socjologiczne studium mentalności, którego przedmiotem są zwolennicy
Tea Party, a którego celem jest wytłumaczenie wzrostu popularności tego ruchu
w Ameryce.

2) Etnograficzne badanie białych zwolenników Tea Party mieszkających po-
za największymi centrami miejskimi w Luizjanie i w pobliżu tych regionów sta-
nu, które są najmocniej dotknięte klęskami ekologicznymi. Celem tego badania
jest rozwiązanie problemu „Wielkiego Paradoksu” jako kwestii specyficznej dla
Luizjany.

3) Autoetnograficzny i głęboko politycznie zaangażowany namysł nad men-
talnością „niebieskiej Ameryki”, którego celem jest znalezienie sposobu na prze-
kroczenie „muru empatii” dzielącego społeczeństwo i wypracowanie nowego po-
rozumienia pomiędzy Amerykanami.

Ta wielopoziomowość czyni pracę Hochschild interesującą i zajmującą lekturą,
ale niestety często działa również na jej niekorzyść. Autoetnograficzna metoda
połączona z mocnym zaangażowaniem znajdują odbicie w języku, jakim praca jest
napisana: jako, że jej przeznaczeniem jest czytanie przez szerokie kręgi odbiorców,
Hochschild stosuje styl i narrację zbliżoną bardziej do reportażu niż pracy nauko-
wej, „techniczne” szczegóły wyrzucając do przypisów i aneksów, którymi tekst jest
opatrzony. Samo w sobie, nie jest to niczym złym – luźniejsze podejście do rygo-
rów języka naukowego jest wszak charakterystyczne dla prac autoetnograficznych.
Niestety osłabia to pozostałe dwie płaszczyzny, na których jej rozprawa się toczy.

Nie są one zresztą same łatwe do uzgodnienia. Wbrew temu, co zdaje się su-
gerować Hochschild, nie ma bowiem oczywistego przejścia między partykularną
sytuacją Luizjany a światopoglądem zwolenników Tea Party w ogóle. Świadczy
o tym chociażby nieustannie podkreślana świadomość ekologicznych kosztów po-
noszonych w związku z deregulacją przemysłu, świadomość, którą respondenci
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Marci Shore, Nowoczesność jako źródło cierpień, przeł. M. Sutowski, Wydawnictwo Krytyki2

Politycznej: Warszawa 2012, s. 213.

Hochschild wynoszą tylko i wyłącznie z personalnego doświadczenia, unikalnego
dla ich miejsca życia. Zawężenie perspektywy implikowane badaniami etnograficz-
nymi nie zawsze wzmacnia domyślnie szeroką perspektywę socjologiczną. Często
też każe zwracać uwagę na przemilczenia i pominięcia (np. wśród responden-
tów Hochschild prawie nie ma osób młodszych i niebiałych), które, chociaż łatwe
do uzasadnienia z punktu widzenia etnografa, pozostawiają za sobą socjologicz-
ny niedosyt.

Wreszcie, istnieje też konflikt między socjologicznym oraz autoetnograficz-
nym poziomem pracy. Ze względu na wymagane metodą autoetnograficzną mocne
zaznaczenie osoby autora w tekście i procesie badawczym oraz na położenie dużego
nacisku na jego osobisty światopogląd, czasami trudno orzec, czyim głosem stara
się właśnie mówić do nas Hochschild. Czy słyszymy Hochschild jako reprezentant-
kę „niebieskiej Ameryki”, czy też raczej Hochschild opisującą niebieską Amerykę
„z punktu widzenia luizjańczyka”, który przyjęła. Można wręcz odnieść wrażenie,
że miejscami Hochschild stara się wejść w rolę trybuna opisywanych przez siebie
ludzi, przejmując ich głos i pouczając z ich pozycji „swoją” stronę politycznego
spektrum. O problemach wiążących się z taką uzurpacją głosu nie trzeba chyba
wiele mówić.

Nie chciałbym jednak, żeby wnioskiem z tej krytyki miało być odrzucenie badań
i rozpoznań Hochschild. Przeciwnie. Otwarłem ten tekst dygresją na temat dyskusji
wokół „podróży do serca białej Ameryki” toczącej się po drugiej stronie oceanu,
ponieważ książka Hochschild, cały jej projekt, jest niemożliwy do zrozumienia poza
tym kontekstem. Aktywistyczny, zaangażowany aspekt jej pracy, napięcie między
socjologiczną a autoetnograficzną naturą jej badań, jest bowiem niczym innym jak
rezultatem tego samego napięcia, które elektryzuje amerykańską debatę o tym,
jak należy mówić o wyborcach Trumpa. Pytania, które są w obrębie tego dyskur-
su szczególnie ważne: o naturę i granice empatii, o systemowy rasizm oraz o to,
w jaki sposób zderegulowany kapitalizm wykorzystuje i niszczy światy życia kolej-
nych grup społecznych, są bowiem czymś więcej niż odległymi kwestiami badaw-
czymi. Są to pytania o bezpośrednim, boleśnie realnym przełożeniu na praktykę
życiową i polityczną osób, które je zadają. Przypomina to słowa napisane przez
historyczkę Marci Shore, która zauważyła, że dla polskich intelektualistów wy-
chowanych na twórczości warszawskiej szkoły historii myśli pytania epistemolo-
giczne były pytaniami etycznymi . Czytając Hochschild i obserwując jej zmagania2

z „Wielkim Paradoksem”, „murem empatii” i widmem Donalda Trumpa poja-
wiającym się na ostatnich stronach książki, nie sposób nie odnieść wrażenia, że
znajduje się ona w podobnej sytuacji.

Słabości metodologiczne i intelektualne rysy znaczące Obcego we własnym
kraju są więc niczym więcej, jak świadectwem miejsca, czasu i sytuacji.

 
Jan Szpilka

(Uniwersytet Warszawski)
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