
Ogród

Zamknijmy  oczy  i  wyostrzmy  nasz  słuch.  Od  najcichszego  tonu  do
najdzikszej  wrzawy,  od  najprostszej  nuty  do  najwyższej  harmonii,  od
najgwałtowniejszego,  namiętnego  krzyku  do  najłagodniejszych  słów  rozumu,  to
przemawia  Natura,  odsłaniając  swe  istnienie,  swą  potęgę,  swe  życie  i  swe
pokrewieństwo,  tak  by  ślepiec,  przed  którym  zamknięty  jest  cały  wielki  świat
widzialny, mógł pojąć nieskończone królestwo życia w tym, co słyszy1. 

                     JOHANN WOLFGANG GOETHE 

Nad Bugiem dobrze słychać naturę. Z dala od wielkomiejskiego zgiełku wszystko brzmi i
pachnie  intensywniej.  Podlaski  przełom  Bugu  to  teren  przygraniczny,  na  rubieżach  trzech
województw:  mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Im dalej na północny-wschód od Białej
Podlaskiej  tętno  i  tempo życia  spada,  uspokaja  się  jak  falujące,  nadrzeczne  łąki.  W wioskach-
ulicówkach życie toczy się niespiesznie wokół jednej, głównej osi.  Raz na jakiś czas przejedzie
sklep na kółkach. Starsze panie odpoczywają na drewnianych ławkach grzejąc się w promieniach
słońca.  Ktoś  przejdzie  drogą,  pozdrowi.  Rzadki  ruch  zamiera  w  późnych  godzinach
popołudniowych. 

Największą  osadą  ludzką  wśród  wiosek  z  Bublem  w  nazwie,  obok  Nowego  i  Starego
Pawłowa  jest  Janów  Podlaski.  Miejscowość  od  XV  wieku  była  siedzibą  biskupów  łuckich  i
podlaskich. „Janowa biskupiego historia płynęła przez wieki cicho, niepostrzeżenie, jak było i życie
tego miasteczka spokojne, zawdzięczając byt i znaczenie swoje tym, do których należało”2 – pisał
ksiądz Józef Pruszkowski w książce „Janów Biskupi czyli Podlaski” w 1897 roku. Prywatne miasto
biskupów rozwijało  się  przez  wieki  podług  fantazji  urbanistycznej  fundatorów.  W XVI  wieku
przeżywało prawdziwy rozkwit. Znajdowały się tu m.in. trzy kościoły katolickie, cerkiew, bożnica i
okazały zamek biskupi. W kolejnych stuleciach trawiły je pożary, potop szwedzki próbował zmieść
je  z powierzchni ziemi.  Część z nich została odbudowana w XVIII wieku, założenie zamkowe
zostało wówczas przekształcone w rezydencję pałacowo-parkową. Obecnie odrestaurowany Zamek
Biskupi robi największe wrażenie spośród założeń architektonicznych Janowa. Symetryczny, biały
budynek dominuje w panoramie miasteczka. Otacza go park, który przecina wąski strumyk. Na
końcu lipowej alei znajduje się Grota Naruszewicza. To przedziwne miejsce odosobnienia kazał
zbudować sobie Adam Naruszewicz, ostatni biskup rezydujący na zamku janowskim, dziejopisarz i
intelektualista  doby  klasycyzmu.  Podobno  opracowywał  w  niej  tezy  do  Konstytucji  3  Maja  i
tworzył  księgi  Rzeczypospolitej,  której  przepowiadał  rychły  upadek  i  niewolę.  Wchodzę  do

1 Zob. Andrea Wulf, Człowiek, który zrozumiał naturę. Nowy świat Alexandra von Humboldta, tłum. P. Chojnacki, K. 
Bażyńska-Chojnacka, wyd. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2017, s. nlb. 2; cytat pochodzi z dzieła Johanna 
Wolfganga Goethego Zur Farbenlehre (Teoria kolorów).

2 Józef Pruszkowski, Janów Biskupi czyli Podlaski. Z dawnych i współczesnych źródeł, Kraków 1897, s. XI, cyt. za: ks. 
Robert Mirończuk, Janów Biskupi. Miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465 – 1796) i podlaskich (1818 – 1867),
wyd. Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2018, s. 13. 



ciemnej,  półkolistej  jamy.  W środku są trzy niewielkie okienka i  drewniany podest.  Trudno mi
uwierzyć, że w tym miejscu biskup godzinami dumał nad konstytucją. Na pewno było tu tajemne
przejście.  Wchodził  do  pieczary  i  znikał  w podziemnych  korytarzach.  –  Witajcie  na  Podlasiu,
przedsionku jutra! – mówi pan Piotr, znawca zamkowych historii –  Mówi to pan z nadzieją, czy
obawą? –  pytam.   –  Wie  pani,  jesteśmy  przy  granicy,  w  takich  momentach  w  historii  to
newralgiczny obszar. Czasy niepewne, to i wspomnienia wracają. 

Janów,  usytuowany  na  pograniczu  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  i  Korony  tworzył
mozaikę etniczną, kulturową i religijną. Samo Podlasie to obszar, który graniczność i peryferyjność
ma wpisane w strukturę. Dzieje tych ziem były niespokojne. Granica falowała, pretensje do tych
terenów rościli Jadźwingowie, Litwini, carska Rosja, Ukraińcy. Przecinają je błękitne paski rzek.
Ostre  jak  smagnięcia  bata.  W  ich  historie  wpisane  są  przesiedlenia,  walki,  rabunek,  rzezie,
okupacja. Na Podlasiu, z racji granicznej specyfiki, nigdy nie było letnio i spokojnie. 

Dla  kontrastu,  przyroda  tych  okolic  jest  nad  wyraz  malownicza,  bujna,  zachwycająca
dzikością. Jakby wchłaniała i syciła się trudnymi wspomnieniami.  W dolinie Bugu zachowały się
połacie  lasu,  bogata  roślinność  i siedliska  wielu  gatunków  zwierząt.  Doceniono  przyrodnicze
walory  tych  terenów  włączając  w  1993  roku  zachodnią  część  Podlaskiego  Przełomu  Bugu
do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Rok później we wschodniej części regionu powołano
Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu (od Terespola do ujścia Tocznej). W założeniu ma on
chronić  zjawiskową przyrodę lewobrzeżnej  doliny  rzeki.  Mówi się,  że  takich  widoków nie  ma
nigdzie  w Europie.  W  2017  roku  Wielokulturowy  Nurt  Bugu  został  mianowany  Najlepszą
Europejską  Destynacją  turystyczną  w  konkursie  Komisji  Europejskiej  EDEN.  Rzeczywiście
miejsce przypomina raj.  Jest gdzie oku pobujać, pohulać gdzie łodzi/W tej niezmiernej, po łęgach
rozlanej  powodzi:/Jest  i myśli  gdzie  w skrzydła  jak  czajce  uderzyć,/Jest  się  pieśnią  gdzie
rozbrzmieć i głosem zamierzyć – zachwycała się Maria Konopnicka, kreśląc poetycki wizerunek
rzeki,  kojarzącej  się  z przestrzenią  i wolnością. Ale  pisała  też:   ...Bugu!  Domowa rzeko  moich
rodzicieli!/  Ty  łączysz  ziemie  nasze  —  car  je  tobą  dzieli./  On  chce  cię  zrobić  Letą,  rzeką
zapomnienia,/  Którą Polak przeszedłszy, zaparłby imienia3. Myślę o pasku wijącym się na mapie,
który  swoimi  meandrami  wyznacza  dwa  kraje.  Cienka  niebieska  linia  jest  rozwibrowana  i
zdradliwa,  skrywa wiele  ludzkich  historii.  Niektóre  na  zawsze  zniknęły  w  błękitnej  toni,  inne
wracają  w opowieściach  przekazywanych z  pokolenia  na pokolenie,  jeszcze  inne  przetrwały  w
formie legend o kurhanie Jadźwingów, wspomnień o zamarzniętych brzegach, po których można
było jeździć na łyżwach. 

W  domach  wiszą  czasem  różne  krzyże.  Pamięć  pana  Józefa,  który  jest  wyznania
prawosławnego,  jest  ostra  jak  brzytwa,  mimo przeszło  osiemdziesięciu  lat  na  karku.  –  Chodź,
pokażę ci, gdzie zginął ten żydowski chłopiec. Idziemy, mijamy domy, ogródki, pola, trawy tną mi
kostki. Znajduje. Miejsce nie wyróżnia się niczym szczególnym. A on je pamięta po sześćdziesięciu
latach. Rzeka zapomnienia raz na jakiś czas wytrąca minione zdarzenia. Zdarzają się tacy, którzy
tylko na to czekają, łowią je, filtrują i przetwarzają, nie pozwalając im odejść na zawsze. Czasem
można im w tym trochę pomóc, utrwalając je i przekazując dalej. 

Zmierzch naturalnego ekosystemu

3 Zob. Maria Konopnicka, Unici, wyd. Gebethner i Wolf, Warszawa/ Lublin/ Łódź/ Kraków 1915. 



Niektórzy mówią, że zbliża się północ ludzkości i doświadczamy ostatniego błysku piękna
przed  długą  ciemnością.  Być  może  każda  generacja  przerabia  swoją  wersję  końca  świata.  W
naszym przypadku jednak kryzys klimatyczny jest  realnym zagrożeniem dla istnienia   naszego
gatunku.  Kluczowe  staje  się  zwrócenie  uwagi  na  zasoby  wodne,  drzewa,  miejsca  nie  skażone
jeszcze działalnością człowieka. Świat musi sobie uświadomić, że utrata różnorodności biologicznej
i  spowodowane przez  człowieka zmiany klimatu  to  nie  tylko  problemy środowiskowe,  ale  także
rozwojowe,  ekonomiczne,  społeczne,  dotyczące  bezpieczeństwa,  sprawiedliwości  i  moralności4 –
czytamy  w  raporcie  IPBES  Intergovernmental  Science-Policy  Platform  on  Biodiversity  and
Ecosystem  z  maja  2019  roku.  Naukowcy  policzyli,  że  musimy  posadzić  bilion  drzew  żeby
schłodzić ziemię. Globalna akcja zalesiania pozwoliłaby wchłonąć z atmosfery 205 miliardów ton
dwutlenku  węgla.  Problemy  ekologiczne,  które  trawią  ziemię,  zbliżają  człowieka  na  nowo  do
natury. Szuka w niej ukojenia i nadziei, odpowiedzi na pytania, co będzie z nami dalej. 

Stare  drzewa  są  bardzo  ważne.  Przez  wiele  dekad  magazynowały  dwutlenek  węgla  i
produkowały tlen. Niosą ze sobą informację,  jakie zmiany zachodzą w ekosystemach na skutek
zmian klimatu. Puszcza Białowieska jest jednym z takich naturalnych laboratoriów, gdyż tamtejszy
las jest najbliższy pierwotnym puszczom, które przed wiekami porastały europejskie niziny. Gdy
ich  powierzchnia się  zmniejsza,  zmienia  się  cała  struktura  krajobrazu.  Drzewa znikają  także w
okolicach Podlaskiego Przełomu Bugu, w 2017 roku pięćdziesiąt przydrożnych lip w Starym Bublu
zostało przeznaczonych do wycinki. Dolina granicznego Bugu wciąż jest unikalnym obszarem o
przewadze naturalnych  cech środowiska.  Wciąż  znajdują  się  tu  mateczniki,  rdzenne,  pierwotne
obszary  leśne.  Rzeka  meandruje  swobodnie,  corocznie  wylewa  na  rozległe  nadbużańskie  łąki,
podcina brzegi. To właśnie na tych zamarzających rozlewiskach dawni mieszkańcy Starych Buczyc
i Bubla-Łukowisk jeździli  na łyżwach. Zdjęcia satelitarne pokazują starorzecze jako przepiękny
układ  koncentrycznych  pierścieni,  które  zwężają  się  w  stronę  głównego  nurtu  Bugu.  Tereny
podmokłe  w  dolinach  rzeki,  tak  ważne  ekologicznie,  powoli  zanikają.  Osuszaniu  mokradeł
towarzyszy też często niszczenie lasów łęgowych i zanieczyszczenie wody. Mieszkańcy i miłośnicy
tych terenów próbują temu przeciwdziałać. Corocznie organizują Operację Czysta Rzeka,  której
celem  jest  sprzątanie  Bugu  z  ogromnych  pokładów  śmieci  w  zaroślach  i  zagajnikach,
przylegających do koryta rzeki. 

Festiwal  Land Art,  który od pięciu lat  odbywa się  na tych terenach w znaczący sposób
przyczynia  się  do  rozwijania  świadomości  ekologicznej  i  kulturowej  wśród  mieszkańców  i
przyjezdnych. Pokazuje, że obok tego skrawka natury nie można przejść obojętnie, gdyż zatrzymuje
i zapładnia wyobraźnię. Sztuka i natura współistnieją i eksponują się wzajemnie, jest w tym dialogu
niezmienna równowaga. Land Art wskazuje, że krajobraz i zagnieżdżona w nim sztuka są źródłem
wielu doznań, od których zależy nie tylko jakość życia ale i stosunek ludzi do otoczenia, w którym
przebywają. 

Hasło przewodnie 9. edycji  Land Art – Ogród – jest wyrazem tendencji powrotu do natury,
którą  człowiek  kształtuje  w  sposób  twórczy.  Ogród  oznacza  bezpieczną,  wyraźnie  oddzieloną
przestrzeń fizyczną, którą wypełniają rośliny. Zawiera w sobie sprzeczność. Z jednej strony jest
wynikiem dążenia do bezpieczeństwa, z drugiej zaś do wolności. Kojarzy się z enklawą i potrzebą

4 Zob. raport  międzynarodowej organizacji Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services, Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services, stan na 
6.05.2019, https://www.ipbes.net, dostęp: 9.09.2019



wyciszenia. Jest wydzielony z miejskiego zgiełku,  otacza  domy, wiejskie chatki i pałace. Człowiek
od najdawniejszych czasów oswaja dziką naturę, podporządkowując ją swojej woli, próbując nadać
jej  określony  porządek  i  użyteczność.  Flora  uładzona  ludzkimi  rękami  układa  się  w określone
kompozycje:  sady  owocowe,   jagodniki,  winnice,  warzywniki,  szparagarnie,  ogrody  ziołowe,
ananasarnie,  rosaria,  pola  lawendowe,  aleje  słonecznikowe. W ogrodach pojawiają  się  rozmaite
odmiany owoców, warzyw, drzew i  krzewów, ale  żadne z  nich nie  znalazło  się  tam w sposób
samoistny. To sztuczny twór w naturze. Rosario Assunto, włoski badacz, który zajmuje się estetyką
ogrodu, uważa, że bez względu na to, czy się go uprawia, czy jedynie zwiedza, jest „przedmiotem”
doświadczanym.  Podkreśla,  iż  w  ogrodach  dochodzi  do  styku  kultury  i  natury5.  Jest  on  także
przestrzenią,  której  linie  demarkacyjne  stają  się  reprezentacją  granic  i  ewolucji  ludzkiej
świadomości. Cały świat może być naszym ogrodem. W tym znaczeniu jawi się zatem jako rezultat
konceptualizacji świata. Jego funkcja zmysłowo-symboliczna znacznie wykracza poza botaniczne
ramy. 

Ogród rozkoszy ziemskich

Tradycja ogrodów sięga m.in. starożytności Babilonu, Grecji, Chin i Japonii oraz ogrodów
arabskich. Wiąże się z formami życia pałacowego i z wiarą religijną, jak obecny w Biblii w Księdze
Rodzaju  ogród  Edenu,  w  mitologii  greckiej  ogród  Hesperyd.  W  najbliższej  nam  wyobraźni
kulturowej najbliższy jest biblijny Eden, rajski ogród stworzony przez Boga dla ludzi. Panowała w
nim harmonia i ład. Księga Rodzaju przedstawia go jako miejsce niewinności, szczęścia i nadziei na
nieśmiertelność, nietknięte złem i zepsuciem. Pierwsi ludzie ośmielili się naruszyć ten porządek i
już nigdy do niego nie wrócili. Wciąż jednak tkwi w nas tęsknota za boskim ogrodem. W ogrodach
arabskich,  w  których  wszystko:  ciepło,  woda,  kwiaty,  dająca  cień  roślinność  i  piękne  kobiety
stanowiły nagrodę pośmiertną dla wyznawców Allacha, przybierały postać ogrodów pałacowych6.
Ogród jako forma życia z czasem stał się sztuką. Jej szczególny rozwój w Europie przypada na
XVII  i  XVIII  wiek,  kiedy  powstawały  znane kompozycje  w stylu  włoskim (ogród Boboli  za
florenckim pałacem Pitti), francuskim (ogrody Wersalu) i angielskim (Kensington Gardens). One
też nadały kierunek rozwoju różnym typom ogrodów, które utrwaliły się w określonej konwencji i
przenikały w tej formie do różnych krajów. Ogrody romantyków udawały dziką naturę, lecz były
pozbawione  jej  naturalnych  napięć.  Nie  miały  nic  wspólnego  z  idylliczną  wizją  szczęścia,
obrazowały niepokój,  żywioły i ścieranie się demonicznych sił.  Były próbą przełożenia pejzażu
wewnętrznego na zewnętrzny. Ogrody we Francji  przybierały zdecydowanie inną estetykę. Król
Słońce narzucił  im dyscyplinę,  podobnie jak swojemu dworowi. Park w Wersalu miał stanowić
pałac pod otwartym niebem i przylegać do pałacu murowanego jako jego dopełnienie. Podziały na
ogrody angielskie i francuskie z czasem zaczęły się zacierać. 

Przestrzenie  mentalne  XX-wiecznych  ogrodów  są  elastyczne,  niejednorodne  rodzajowo,
łączą styl angielski ze stylem francuskim, ogrodem przydomowym, parkiem, pejzażem, a także
cmentarzem i śmietnikiem7. Herbert afirmował ogród sztuki, po ogrodzie życia u Stachury hulała
szarańcza. Jonasz Kofta śpiewał: pamiętajcie o ogrodach przecież stamtąd przyszliście, odwołując

5 Rosario Assunto, Filozofa ogrodu, przeł. M. Salwa, wyd. Przypis, Łódź 2015, s. 12.

6 Bożena Tokarz, Ogrody transwersalne, w: Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury, red. G. Gazda, M. Gołąb, wyd. 
Universitas, Kraków 2008, s. 15. 

7 Tamże, s. 22. 



się do nostalgicznej pamięci o korzeniach tego wszystkiego, co czyni człowiek. Ogród Kofty jest
ogrodem  kultury,  która  odpowiednio  do  zmieniających  się  potrzeb  jednostki  i  zbiorowości
„przystrzygła”  naturę,  mówiąc  o  człowieku,  swoim ogrodniku.  Iwaszkiewicz  pisał  o  ogrodach-
wspomnieniach, które przynależą już do przeszłości:  Co dawniejsi poeci widzieli nie tylko jedno
drzewo. Widzieli zbiorowiska drzew, którym nic nie groziło, widzieli lasy, widzieli ogrody. Może już
wkrótce nie będzie ogrodów. Ogromne połacie ziemi pokryją martwo błyszczące szklarnie i kwiaty,
jak wszystko inne będą płodem zorganizowanej produkcji, nic z improwizacji, nic z niespodzianki8.
Ogród  w  poezji  jest  figurą  myśli,  określa  granice  poznania  i  bycia,  lecz  jest  również  figurą
estetyczną  piękna.  Dla  przypadkowego  odbiorcy,  ogrody  nie  są  już  przypisane  do  konkretnej
kultury  lecz  stanowią  mentalną  przestrzeń,  na  którą  składa  się  zamknięcie  i  otwarcie,  piękno
harmonii i chaos form, kultura i natura. 

Coraz częściej jest ona odbierana jako przestrzeń zagrożona, ostatni bastion piękna. Poeci
piszą o odchodzących w przeszłość ogrodach, artyści malują oniryczne pejzaże, eksperymentują z
materią, wracają do lasu, wędrują. Działaniom twórczym w stronę natury towarzyszy także nowa
filozofia  przyrody.  „W  ostatnim  ćwierćwieczu  XX  wieku  filozofia  przyrody  nie  może  być  ani
spekulatywną fizyką, tak jak u Schellinga w XIX wieku, ani filozofią nauk o przyrodzie, tak jak to
było dotąd w XX wieku. Podstawowe pytanie filozofii  przyrody: Czym jest przyroda? motywowane
jest dzisiaj przez tak zwany problem  środowiska naturalnego, to jest przez to, że człowiek ponownie
sobie uświadomił, że w nieunikniony sposób sam jest przyrodą oraz że musi żyć w przyrodzie i z
przyrodą9 –  mówi  Gernot  Böhme.  Nowy  namysł  nad  przyrodą  motywowany  jest  zatem
ekologicznie.  Niemiecki  filozof  postuluje  potrzebę  utworzenia  i  rozwijania  dyscypliny,  którą
nazywa  ekologiczną  estetyką  przyrody.  Zauważa,  że  wbrew  złudnym  nadziejom  ekologów
współczesnej przyrody nie można traktować jak czego danego – samoistnego, niezależnego bytu
(natura  naturans).  Dziś  mamy  do  czynienia  ze  społecznie  ukonstytuowaną  przyrodą,  tzn.  na
każdym zakątku ziemskiej przyrody człowiek odcisnął swoje antropogeniczne piętno (szkodliwe
związki chemiczne docierają nawet do Arktyki czy Antarktydy). Innej przyrody nie ma i już nie
będzie. Nie oznacza to jednak całkowitego jej zawłaszczenia dla ludzkich potrzeb, estetycznych i
materialnych. Według Böhmego ekologiczna estetyka przyrody chce uszanować także to, co istnieje
i działa samo z siebie. Musi w tym celu przekroczyć ograniczenia ekologii i klasycznej estetyki.
Böhme wysunął koncepcję ogrodnictwa krajobrazowego, sztuki w przymierzu z przyrodą, w której
chodzi o to, aby zrobić miejsce dla przyrody jako przyrody. Człowiek pojawia się w niej jako istota
cielesna, zmysłowa, czująca, a przez to nie oddzielona od swego otoczenia. W rozumieniu badacza
człowiek również jest przyrodą. Nowa ekologia zostaje wpisana w ramy antropologii. Podziały na
nauki o człowieku i nauki przyrodnicze przestają mieć rację bytu. Wszyscy jesteśmy elementami
tego samego ekosystemu, który nas trzyma przy życiu. Być może ideał przyrody jako ogrodu będzie
miał  wpływ na  rozwiązanie  a  przynajmniej  złagodzenie  naszych  współczesnych problemów ze
środowiskiem. 

Czym jest  ogród w doświadczeniu człowieka? Etymologiczne znaczenie tego wyrazu w
języku polskim (grodzenie, zamykanie), podobnie jak w angielskim (enclosure, piece of land, yard)

8 Jarosław Iwaszkiewicz, Ogrody, wyd. Czytelnik, Warszawa 1974, s. 27-28. 

9 Gernot Böhme, Przestrzeń ogrodu – przestrzeń mediacji, w: Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury, wyd. Universitas,
Kraków 2008, s. 42.



nakazywałoby zaliczenie ogrodu do miejsc, z drugiej strony ogród bywa czymś bardziej otwartym
niż  dom,  który  zawsze  musi  być  architektonicznie  zamknięty.  Ogród  jest  obszarem  mediacji
pomiędzy  przestrzenią  i  miejscem,  między  wolnością  i  bezpieczeństwem10.  Cykle  ogrodu  są
związane z naturą, jej odwiecznymi prawami, nieuchronną naprzemienną powtarzalnością znikania
i odradzania się. Ogród jest także metaforą tego, co w człowieku najbardziej cenne i kruche, jego
wartości,  indywidualności,  uczuć.  Niesie  ukojenie,  oddala  od  codziennych  problemów,  tworzy
przestrzeń do medytacji. Przypomina o obecności boskiego pierwiastka w każdym z nas. W pełni
manifestuje się to  w japońskich ogrodach zen,  usypanych przede wszystkim ze żwiru,  piasku i
kamieni,  które  wykorzystują  proste  formy  z  natury.  Okazuje  się,  że  oddziałują  one  na
podświadomość człowieka nie poprzez widok kamieni, ale dzięki pustym przestrzeniom pomiędzy
nimi.  To  właśnie  prześwity  stanowią  stymulację  dla  wyobraźni.  Takie  wykorzystanie  wolnych
przestrzeni  nawiązuje  do   filozofii  mahajany,  która  głosi  między  innymi,  że  wszelkie  byty  są
jedynie zawirowaniami pustki. Artyści zaproszeni do udziału w festiwalu Land Art 2019 mierzą się
z pojęciem ogrodu w różny sposób, wykorzystując dostępne media i podszepty intuicji. 

Jarek Koziara | Gorejące drzewo

Na małej wysepce na Bugu stoi drzewo, jest oddzielone od innych i ma uschnięte gałęzie. Koziara
pokrył je tekstylnymi płomieniami, które wykorzystując energię odnawialną świecą w nocy. Wy-
gląda jakby płonęło. Wprowadzam elementy scenografii do natury. W pewnym sensie ją teatralizu-
ję. Próbuję sobie wyobrazić, jaki będzie nasz koniec. Czeka nas piękna katastrofa – mówi artysta.
Instalacja widoczna z daleka budzi w ludziach emocje, są i tacy, którzy rzucają się płonącemu drze-
wu na ratunek. Gorejące drzewo stoi na samym skraju Europy jak oskarżenie rzucone w twarz de-
cydentom, ignorującym problemy klimatyczne,  profetyczny symbol płonących amazońskich lasów.

Małgorzata Wasilek, Maciej Połynko | Lampyris Cyberis #13

Lampyris Cyberis to gatunek świetlika, który występuje nad Bugiem, przesiaduje na łąkach i nad
wodą. Został stworzony przez duet artystów, którzy realizują wizualno-dźwiękowe i interaktywne
instalacje  oraz  projekty  scenograficzne.  Są zafascynowani  organizmami robakoształtnymi,  które
stanowią  dla nich estetyczny punkt wyjścia do dalszych przekształceń. Obiekt, który przygotowali
na Land Art przypomina poczwarkę w skali makro. Jej łukowato wygięty korpus został pokryty na-
turalnymi tkaninami w organicznych kolorach, jutą, postrzępionymi kawałkami materiału. W ciągu
dnia niemal wtapia się w otoczenie. W nocy ulega transformacji. Farba luminescencyjna i panele
fotowoltaiczne ożywiają ją i nadają jej psychodeliczny wygląd.  

Zuzanna Sadowa, Play Garden

Ogród mój to Ziemia.
To ten Teren. 
Ukształtowany przez siłę wody, prąd starej rzeki Bug, która kiedyś tędy płynęła.
Kształtowany dawno temu i nadal kształtowany. 
Żywy. To Ciało.
Jest naczyniem, kołyską dla powietrza, światła, przestrzeni.

10  Anna Gomóła, Przestrzeń ogrodu – przestrzeń mediacji, w: Przestrzeń ogrodu, dz. cyt., s. 42. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mahajana


Ma swoje wklęsłości i wypukłości. Górki i dołki. Niże i wyże. 
Grzbiety. Fałdy.
Tu fałda za fałdą promieniście wyznaczają centrum niegdysiejszego kolistego wiru.
Nakłuwam powierzchnię terenu, dotykam punktami i barwą, które rozmieściłam w zagłębieniach
fałd.
Takimi punktami jesteśmy uczestnicząc przechadzając się po jej wzniosłościach i wgłębieniach, po
jej powierzchni, po ziemi. Falujemy.
To nazywam ogrodem. Play garden.

Zuzanna Sadowa postrzega ogród jako ziemię, naznaczoną przez czas, wodę i powietrze. Artystka
pracowała w starorzeczu Bugu. Wędrówki nurtu rzeki ukształtowały koncentryczne wzniesienia,
układające  się  w  formie  pierścieni.  Podmokłe  łąki  mają  falistą  strukturę,  wzniesienia  i  doliny.
Artystka  zauważyła  w  tym  podobieństwo  do  ludzkiego  ciała  z  jego  fałdami  i  zagłębieniami.
Performance drogi, który zaprezentowała podczas wernisażu uwidocznił kształt terenu oraz skalę
ludzkiego ciała. Człowiek staje się badaczem tej przestrzeni, akupunkturą, która ją naznacza. W
zagłębieniach łąk artystka umieściła kolorowe kamienie.  

Magdalena Kleszyńska | Szafa

Stara,  drewniana  szafa  stanęła  na  łąkach  w  okolicy  Pałacu  Biskupiego,  w  wyimaginowanym
pokoju.  W środku znajdowały się  ręcznie wykonane „ubrania” i  „obuwie” utkane z lnu i  traw.
Szkatułowa realizacja odwraca pojęcie tego, co wewnętrzne i zewnętrzne. W środku szafa okazuje
się  white  cube’m,  białą,  sterylną  przestrzenią,  która  została  wywinięta  na  drugą  stronę.  Obiekt
odwraca znaczenia i  funkcje,  bada granice dychotomii:  stare-nowe,  naturalne-sztuczne,  otwarte-
zamknięte. Szafa wyizolowana z właściwego sobie miejsca wydaje się przynależeć do świata form
organicznych,  a  jednocześnie  ujawnia  swój  kubiczny charakter,  sterylne  wnętrze  ekspozycyjne,
przypominające mikro-galerię. 

Przemek Branas | Bez tytułu. Instalacja olfaktoryczna

Instalacja powstała w oparciu o zapach oraz kilkanaście elementów znalezionych w okolicy pałacu.
Kamienne i betonowe formy wchodziły ze sobą w relacje i tworzyły konkretną strukturę. Została na
nich rozpylona wyjątkowa kompozycja zapachowa, złożona z ponad trzydziestu substancji natural-
nych i syntetycznych. Punktem wyjścia do stworzenia aromatu były rośliny rosnące na wschodzie
Polski na terenie graniczącym z Białorusią i Ukrainą, głównie na Podlasiu, m.in.: pio un, arcydził ę-
giel, kosodrzewina a tak e ekstrakt z grzybów, mchów i wosku pszczelego.ż  W wielu kulturach nadawa-
no im w a ciwo ci magiczne i postrzegano je jako cznik mi dzy cz owiekiem a kosmosem. Instalał ś ś łą ę ł -
cja  przestrzenno-zapachowa powsta a w hotelowym pomieszczeniu,  male kim pokoiku, który nosił ń
lady architektonicznych transformacji, widocznych w strukturze cian i elementów wokó . ś ś ł Wszystko,

co pachnie na zewn trz zosta o sprowadzone do jednej ma ej klaustrofobicznej przestrzeni. Cz owieką ł ł ł
jest w niej nieobecny, zostaje po nim jedynie lad. Wo  wiata zewn trznego: wyci gi z kwiatów, grzyś ń ś ę ą -
bów i mchów zosta y skondensowane w kamienno-podobnych flakonach. Pojawia si  pytanie: ł ę jak bę-
dzie pachniał świat, gdy nie będzie już ludzi? 

Jan Sajdak i Ewa Dąbrowska | Ślad

Para  artystów stworzyła  pracę  w autorskiej  technice  skręcania  rzeźb  z  naturalnych  materiałów



znalezionych w lesie. Dwie postaci uwite z kijów zostały umieszczone na nadbużańskich łąkach
naprzeciwko siebie. Jedna z nich uosabia wibrującą energię, pęd, dynamikę, zostawia za sobą cień
bujnej zieleni. Jest patronką życia, które może się rozwijać. Druga, ciemna, podpalana, jest obrazem
niszczącej siły,  zostawia za sobą martwy, czarny ślad.  Dwie figury są odbiciem dwóch silnych
tendencji  w podejściu  do  natury:  ochrony  i  bezmyślnej  degradacji.  Zmierzają  w  swoją  stronę,
szykując  się  na  ostateczne  starcie.  W  tej  grze  o  bardzo  wysoką  stawkę  będzie  tylko  jeden
zwycięzca. 

Karin van der Molen | Nie w moim ogródku 

Artystka ułożyła instalację z pni drzew, które pokryła dywanami. Jej praca dotyczy zmian, jakich
człowiek dokonuje w naturalnym ekosystemie. Interesuje ją w jaki sposób formy architektoniczne
przenikają krajobraz: rury wodociągowe wynurzające się z ziemi, transgraniczne gazociągi i różne
formy  industrialnego  pejzażu  współistnieją  z  elementami  miejskiej  architektury  oraz  naturalną
przestrzenią.  Karin  van  der  Molen  dokonała  „udomowienia”  obcych  form,  świat  zewnętrzny
połączył  się z  wewnętrznym. Artystka postrzega cały świat  jako ogród – w tym sensie  jest  on
środowiskiem  naturalnymi  i  sztucznym  jednocześnie.  W  swojej  pracy  wykorzystała  zarówno
elementy zaczerpnięte z natury jak i te, które zostały stworzone przez człowieka, ale do niej się
odnoszą. Dywany, które pokryły drewniane konstrukcje pochodzą z Iranu i z Podlasia. Pokrywają je
floralne i ornamentalne wzory. 

Bettina Bereś | Ogród wspomnień 

Artystka wytyczyła ścieżkę przez łąki prowadzące ze Starych Buczyc nad Bug. Znajduje się na niej
sześć przystanków, składających się z delikatnie ozdobionych ornamentem drewnianej ławeczki i
tablicy. Na każdej z nich widnieje jedno zdanie odnoszące się do zasłyszanej historii i wspomnień
ludzi,  mieszkających w pobliskiej  wiosce.  Bettina Bereś odbyła wiele  rozmów z mieszkańcami
Starych Buczyc. Poznała ich losy, dowiedziała się, że kiedyś na nadbużańskich łąkach wypasały się
setki krów, a zimą gdy podmokłe tereny zamarzały, można było jeździć na łyżwach. Bug nieraz
okazywał  się  zdradliwy  i  zabierał  brawurowych  pływaków.  Artystka  uwieczniła  kilka  z  takich
opowieści, nadała im subtelną, medytacyjną formę – każdy może przysiąść na ławeczce i przywołać
własne skojarzenia, myśli, obawy, nadzieje i marzenia. 

Tomasz Górnicki | Just for fun

Tomasz  Górnicki  uprawia  rzeźbiarską  partyzantkę  w  dużych  miastach.  Jego  działania  można
określić jako sztukę społecznie zaangażowaną. Precyzyjnie rzeźbione figury umieszcza w różnych
miejscach  w  przestrzeni  miasta  po  to,  aby  zakomunikować  swój  sprzeciw  wobec  nienawiści,
ignorancji,  taniej  dewocji.  W okolicach zamku biskupiego również dokonał  interwencji.  Wśród
betonowych bloków pozostałych z budowy umieścił gipsowy odlew świni naturalnych rozmiarów,
która  otoczył  cienkim  drutem  kolczastym.  Rzeźba  została  zainspirowana  prawdziwą  historią  i
pokazuje mroczną relację człowieka z naturą, polegającą na bezmyślnym wykorzystywaniu jej do
własnych celów. 

Daisaku Ueno | Border tea room



Artysta zbudował chatkę z cienkich pędów bambusa i gliny. Umieścił ją tuż nad rzeką. Kiedy zoba-
czyłem to miejsce, poczułem coś wyjątkowego, ponieważ w Japonii granicę wyznacza tylko morze,
jest niewidzialna – mówił – Wyobraziłem sobie, że za tą rzeką jest Eurazja, Azja i Japonia. Miejsce,
które stworzył jest przygranicznym pawilonem do picia herbaty. W Japonii ceremonia parzenia her-
baty jest bardzo ważna i jednocząca, łaczy artystyczną kreatywność, wrażliwość na przyrodę, myśl
religijną i wymianę społeczną.  Jednym z podstawowych czynności w tradycyjnym obrzędzie jest
skupienie na gościach, dlatego odpowiednia organizacja miejsca i detali jest kluczowa. Jeśli grani-
ca dzieli ludzi, powinien przy niej istnieć pokój herbaciany – mówi Daisaku Ueno. 

Takashi Ikezawa | I – bóbr – Existence and Consciousness

Takashi Ikezawa stworzył dwuczłonową pracę, jedna z nich znalazła się na nabrzeżu Bugu, druga
pod  Zamkiem Biskupim.  Łączy  je  materiał  –  drewno oraz  kolory  –  biel  i  czerwień.  Punktem
wyjścia dla minimalistycznej instalacji nad rzeką były typowe dla Podlasia zwierzęta: bóbr i bocian.
Wzdłuż Bugu stoi wiele suchych, martwych drzew, których korzenie i pnie nadgryzły bobry. Druga
strona rzeki jest dzika i kipi bujną roślinnością. Wokół można dostrzec żeremia bobrowe utkane z
gałęzi  drzew  i  miękkiej  roślinności.  Artysta  długo  i  wytrwale  obserwował  siedliska  gryzoni.
Nadbużańska instalacja nawiązuje do domków bobrów. Takashi mówi: W regionie, w którym żyją
bobry, jest mniej pestycydów i innych szkodliwych substancji zaś tamy bobrowe przyczyniają się do
usuwania zanieczyszczeń. Uważa, że w jego pracy najważniejsza jest obecność korzeni i skrzydeł,
stąd nawiązanie do bobra i bociana. Biel i czerwień, subtelnie znacząca cienkie gałązki nad Bugiem
oraz belki drewna, leżące na dawnej fosie pod zamkiem odnoszą się także do kolorów flagi Polski i
Japonii. Oba kraje obchodzą 100-letnią rocznicę stosunków dyplomatycznych. 

Irena Nawrot | Eden 

Eden  to  biblijny  raj  stworzony  przez  Boga  dla  pierwszych  ludzi,  po  hebrajsku oznacza  ogród
rozkoszy. Zrywając owoce z drzewa poznania dobra i zła Adam i Ewa przypieczętowali swój los.
Od tej pory nie mieli wstępu do ogrodu. Nadal jednak jest on naznaczony obecnością człowieka,
jego ciała i tego, co po nim zostaje. Ogród Ireny Nawrot wypełniają kolorowe kwiaty, jednak gdy
podejdzie  się  do nich bliżej,  okazuje się,  że  są przypięte  do barwnych czaszek.  Artystka snuje
opowieść o człowieku przez pryzmat ogrodu. Przywołuje kontekst meksykańskiej czaszki, symbolu
Dia de Los Muertos (święta zmarłych). Przed trzema tysiącami lat,   gdy Amerykę zamieszkiwali
Aztekowie  i  Majowie,  na  ziemiach  dzisiejszego  Meksyku  odbywały  się  kolorowe  rytuały
poświęcone zmarłym. Opiekunką owych uroczystości była  bogini Mictecacihuatl, czyli Królowa
Śmierci, która zmarła w dniu swoich urodzin. Przez cały miesiąc, znany pod nazwą „Narodziny
kwiatów”,  oddawano  cześć  tym,  którzy  umarli.  Meksykańskie  czaszki  są  piękne,  kolorowe  i
przystrojone  kwiatami.  Stały  się  także  częścią  popkultury.  Ogród  kwietnych  czaszek  to  gra  z
symboliką śmierci i kiczem. Ułożone symetrycznie w formie piramidy rabatki to słodko-gorzkie
memento mori. 



Tomasz Domański | Kierat medytacji 

Kierat  medytacji  na  nadbużańskich  łąkach,  powstał  jako  instalacja,  którą  trzeba  uruchomić
samodzielnie. Mechanizm obrotowy starej maszyny rolniczej, z wykorzystaniem przekładni z pionu
na  poziom,  umożliwia  zagrabianie  ziemi  w  symetryczne  bruzdy  przypominające  faliste  wzory
suchego ogrodu zen.  Z perspektywy drona rysunek wygląda jak olbrzymia płyta gramofonowa.
Kierat medytacyjny pomaga nam uwolnić się od natręctw codziennego projektowania sekwencji
czynności i  planowania,  pomaga wrzucić jałowy bieg niemyślenia.  Najłatwiej osiągnąć ten stan
poprzez skupienie się na monotonnej, powtarzalnej czynności, która wymaga fizycznego wysiłku.
Pozornie bezcelowe działanie, polegające na zagarnianiu ziemi w nieskończoność jest początkiem
drogi ku medytacji - do środka nicości. Obiekt ten jest kolejnym „Pomnikiem czasu”, należącym do
cyklu  monumentalnych  rzeźb,  których  celem  jest  próba  „jego”  wizualizacji.  Nakręcając  kierat
rysujemy kręgi na ziemi w których zatrzymuje się czas.   

Anna Tyczyńska | Annopole

Artystka  umieściła  instalację  z  barwnych,  dekorowanych  pali  w  miejscu,  gdy  leżały  wielkie,
wycięte  drzewa.  Posępne  cmentarzysko  martwych  pni  kontrastowało  z  witalną,  zieloną  łąką.
„Annopole”  dopełniło  ten  krajobraz,  nadając  mu  dodatkowy,  wertykalny  wymiar.  Przestrzeń
nasyciła  się  feerią  barw  i  ruchem  powiewających  na  wietrze  wstążek.  Artystka  nawiązała  do
pierwotnego  kultu  natury,  związanego  z  celebracją  świętych  drzew  i  gajów  oliwnych.  Dawne
wierzenia  zostały  zaabsorbowane  przez  chrześcijaństwo  i  tradycję  ludową,  święte  pale  (hebr.
aszerah) stawiano na środku wsi jako falliczny symbol dobrobytu. Po dziś dzień drewniane słupy
majowe,  wyrzeźbione  najczęściej  z  klonu,  brzozy,  głogu  są  elementem wiosennych  obrzędów.
Przystraja  się  je  proporcami,  wstęgami  i  girlandami  kwiatów.  Symbolizują  pępek  świata,  axis
mundi, oś umożliwiającą podróże między światami. Na Podlasiu można znaleźć wiele kapliczek
pełnych kwiatów i wstążek, zapraszających do kontemplacji.  „Annopole” jest hołdem złożonym
drzewom,  wyrazem  pierwotnej  potrzeby  komunikacji  z  naturą  i  próbą  pokazania  ciągłości,
nieuświadomionej symbiozy człowieka z otaczającym światem. 

Pat van Boeckel | Fartuch / Na wsi

Pat van Boeckel zbudował nad Bugiem grotę z drewnianych skrzynek na owoce i warzywa. W
środku  umieścił  figurę,  odzianą  w  kobiecy  fartuch  roboczy,  jej  twarz  została  wyrzeźbiona  z
cienkich  kawałków drewna,  pochodzących ze  skrzynek.  Kobieca  postać  w masywnym szałasie
przypominała  Madonnę  w  grocie.  Obiekty  piętrzyły  i  nawiarstwiały  się  nad  rzeźbą,  tworząc
dynamiczną konstrukcję. Artysta pragnął w ten sposób uhonorować opiekunkę domowego ogniska,
która  dba  o  rośliny,  opiekuje  się  plonami  od  zasadzonego  ziarna  po  przygotowanie  posiłku  z
zebranych  plonów.  Między  drzewami,  na  drodze  przez  las  Pat  van  Boeckel  powiesił  fartuchy,
będące zapowiedzią jego pracy. Instalacji nad Bugiem towarzyszy film, zrealizowany na kanwie
wiersza Józefa Czechowicza „Na wsi”. Senna, poetycka impresja o nadrzecznym pejzażu ukazuje
lokalną przyrodę, ślady ludzkiego życia i umierania.  



Ogród wartości | Mały Land Art

Warsztaty Mały Land Art opierały się na działaniach twórczych związane z przyrodą połączonych z
ćwiczeniami  mindfulness.  Punktem  wyjścia  dla  zajęć  był  ogród  humanistycznych  wartości,
ważnych wszystkich dla ludzi  bez względu na wiek,  m.in.:  miłość,  spokój,  akceptacja,  zmiana.
Najważniejsza z nich, wolność, została pokazana w formie instalacji, którą prowadzące: Agnieszka
Chwiałkowska i Agnieszka Grzywacz, stworzyły wspólnie z dziećmi. Na przeciętych w poprzek
gałęziach  pojawiły  się  lusterka,  zostały  one  połączone  sznurem  i  stworzyły  litery.  „Wolność”
została  ułożona  na  skarpie  pod  Zamkiem  Biskupim.  Okrągłe,  maleńkie  lustra  odbijają
rzeczywistość, pokazując, w jakiej kondycji jest obecnie wolność.  


