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Chcemy uratować świat i uratować
siebie. A to jedno i to samo. Problemy,
przed którymi stajemy są ogromne, i to na
każdej płaszczyźnie - osobistej, społecznej, globalnej. Nie będę tu ich wyliczać.
Chciałbym przedstawić tezę, że wszystkie
są symptomami jednego i tego samego
problemu, i zaproponować rozwiązanie.
Cel: znaleźć taki sposób życia na Ziemi,
który sprzyja zdrowiu i szczęściu /
pozwala w pełni rozwijać nasz wewnętrzny potencjał, a jednocześnie jest „demokratyczny”, czyli dostępny dla wszystkich
/ nie wiąże się ze zużywaniem więcej niż
wnosimy oraz pozostaje w harmonii
z oczywistym dążeniem biosfery do zwiększania różnorodności, złożoności
i stabilności.
Nasz świat jest niszczony, jak się
w końcu okazuje, przez kompletnie mylne
rozumienie koncepcji szczęśliwego życia
człowieka.
Panujący
niepodzielnie
materializm SKONSUMUJE WSZYSTKO,
bo konsumpcja nigdy nie zaspokoi jego
głodu. Rasa ludzka stała się dla planety
niczym rak, pożerający wszelkie przepływy materii i energii, zatruwający ją naszymi odpadami. Co może powstrzymać tego
potwora?

zasady +
wzorowanie na Naturze +
użycie zasad, strategii i technik

Zasady
TROSZCZ SIĘ O ZIEMIĘ
TROSZCZ SIĘ O LUDZI
OGRANICZAJ POTRZEBY
(bądź skuteczny)

Wzorowane na Naturze
Bioregionalizm / zmiany klimatu
(etnobiologia)
Bioróżnorodność
(siedliska, gatunki,
środowiska, renaturyzacja)
Eksperymentowanie
(systemy otwarte)

Nasze filmy powstają jako
swoiste archiwum i materiały
warsztatowe Biotopu Lechnica.

Także jako rodzaj tropu, którym
można podążać dalej, albo
sygnału kierującego (myślenie)
w dobrym kierunku.
Poza wyjątkami, prezentacja
filmów może odbywać się
jedynie przy udziale autorskim.

Zorganizujcie pokaz
filmów Spitzenberg Studio
(rzutnik, ekran, laptop),
a z radością je udostępnimy
i opowiemy o nich.

Pierwsze trzy numery naszego zina powstały jeszcze w świecie, w którym fragmenty manifestu
Uncivilisation (nasze tłumaczenie najważniejszej części opublikowaliśmy w numerze 3 ) wydawały
się większości z Was pewnym artystycznym przerysowaniem lub prowokacją. Rozmowa z Billem
Mollisonem z numeru 2 to nie było namawianie do ogrodnictwa... może teraz więcej ludzi to
pojmie?
Tym razem mamy szansę obcować ze światem Joe Hollisa, który z radością i zawstydzającym entuzjazmem powitał nasze Nim zainteresowanie. Ten świat ciągle może być też naszym światem, chociaż szanse na to maleją z tygodnia na tydzień... a może odwrotnie, może zwiększają się każdego
dnia zarazy? W numerze 1 zina The Diggers Morning anonsowaliśmy zamierzenia o nazwie Biotop
Lechnica i proponowaliśmy współpracę. Dzisiaj mamy za sobą kilka lat starań, ciężkiej pracy
i widzimy, że to było zamierzenie istotne, że udaje się budować i mimo, że to trudne to było warto.
Zaproszenie jest ciągle aktualne!
Kolejny numer zina uparcie opracowujemy w starej konwencji zapisanego słowami i obrazami
papieru i mamy ku temu swoje powody. Jak zwykle Marcin boryka się z nieco płynnymi tekstami
i koncepcjami, a ja dobieram materiały i wiodące tematy. Jednak pismo nie powstało by bez udziału
znacznie szerszej grupy ludzi. Zin powstaje z rozmów, z przyjaźni, z naszych indywidualnych umiejętności i zainteresowań. Mniej jest już o planach, skupiamy się na tym co zrobione lub r o b i o n e,
na tym co się dzieje.
Nie wiadomo jak potoczą się wydarzenia, stoimy na ruinach tego co musiało się skończyć i jedyne
co warto zrobić, to nie zaczynać wszystkiego od początku i w ten sam sposób. To nieprawda, że nie
było wiadomo jak i brakowało informacji! Wszystko co potrzeba do zmiany jest w zasięgu ręki
i potrzebujemy tylko determinacji i odwagi.
Marek Styczyński
Kraków, 24 marca 2020 roku

Realizacja

Miejsce, materiały, sprzęt

Projekt polega na wykonaniu fotograficznej
uprawy w kształcie leżącej na ziemi postaci
człowieka usypanej na materiale światłoczułym
(papier fotograficzny o rozmaitych rozmiarach)
z miejscowych i dobranych specjalnie roślin
oraz warstwy ziemi naniesionych ręcznie
(to konieczny element akcji) przez uczestników
akcji. Ten pierwszy etap nazywamy – Inicjacją.
Zarówno fizjologiczne płyny roślin jak i mikrobiom ludzi (u Aborygenów to kumpu), a także
bakteria Mycobacterium vaccae odpowiedzialna
za swoisty „ziemisty zapach”, ale także działająca euforycznie (!), posiadają swoisty chemizm
oddziaływujący na papier fotograficzny.
Po założeniu uprawy (w towarzystwie specjalnie
przygotowanej muzyki rytualnej na przeznaczonych do niej i zbudowanych instrumentach
muzycznych – kije kopaczki, kamień, szałaśnicza fujara pasterska, didjeridu, klaskawki,
czuringi) następuje okres Inkubacji (około 24
godzin). Po Inkubacji następuje kolektywne
otwarcie uprawy – Zbiór materiału światłoczułego, zatrzymanie (zawieszenie) procesów
chemicznych i fizycznych na papierze fotograficznym, dokumentacja i suszenie. Pokaz
(obrazy cyfrowe z dokumentacji i oryginalne
fotogramy) powstałych artefaktów połączony
jest z koncertem The Magic Carpathians –
Plantlines.
Projekt zakłada udział około 20-30 osób,
poboczne mikroakcje soundartowe na uprawie
fotograficznej oraz rejestrację filmową i muzyczną, a także portretowanie chętnych muzyków
wraz z ich didjeridu z pomocą camera obscura
(specjalne, zawodowe kamery tego typu).

Specjalnie wybrane miejsce o wyrównanej
powierzchni, wymiar miejsca około 4 x 6 m,
rośliny charakterystyczne dla miejsca (osobne,
swoiste całości ekologiczne: biochora), gleba
pobrana rękami.
Papier światłoczuły dużych rozmiarów, kuwety,
chemia fotograficzna, czarne worki itd.
Zaciemnione pomieszczenie. Rzutnik cyfrowy,
scena/miejsce do zagrania koncertu z nagłośnieniem i ekranem dla prezentacji cyfrowej dokumentacji.

Przy tworzeniu tego numeru zina pracowali: Anna Nacher, Marek Styczyński, Marcin Sarota.
Fotografia na okładce: Marcin Sarota (Tresura Aparatu).
Grafika na ostatniej stronie: Bogdan Kiwak na podstawie fotografii Marka Styczyńskiego
Ośrodek Praktyk Bioregionalnych BIOTOP LECHNICA
www.biotoplechnica.eu
Archiwalne: The Diggers Morning #1 / 2 / 3 dostępne w formie powielonych,
papierowych kopii (czarno-białe, format A5)
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Organizacja i czas
Projekt realizuje zespół autorski: Kiwak,
Nacher, Sarota, Styczyński oraz około 10 osób
uczestniczących w całej akcji (po przeszkoleniu)
oraz 20-30 osób uczestniczącej publiczności.
Przygotowanie polega na omówieniu akcji
z chętnymi, stworzenie grupek inicjalnych,
przygotowanie terenu i zgromadzenie substratu
(około 2-3 godzin), założenie uprawy (około
1 godziny), Inkubacja i mikroakcje (oparte
o założenia soundartu) trwa około 24 godziny,
Zbiór i czynności związane z dokumentacją
i utrwalaniem, suszeniem wstępnym trwają
około 2-3 godziny, finałowy pokaz i koncert
trwa około 1,5 godziny.

Rajskie Ogrodnictwo
Joe Hollis

PLANTLINE PROJECT
Biochora # 1 Biotop Lechnica (maj-czerwiec 2019)
Biochora #2 Wojszyn (Didgeridoo
Fest. Sierpień 2019)

Chcemy uratować świat i uratować
siebie. A to jedno i to samo. Problemy, przed którymi stajemy są ogrom-

Inspiracje

ne, i to na każdej płaszczyźnie osobistej, społecznej, globalnej.

Kiedy wkładasz rękę do ziemi, wtedy do
twojej ręki wnika cała moc przodków i
ich kumpu.

Nie będę tu ich wyliczać. Chciałbym
przedstawić tezę, że wszystkie są
symptomami jednego i tego samego

Ivy Robertson Napangarti, 1997,
Australia
w: Estetyka Aborygenów

problemu, i zaproponować rozwiązanie.
Cel: znaleźć taki sposób życia

/…/ usypany z ziemi ojciec wszystkiego
DARAMULUN /…/

na Ziemi, który sprzyja zdrowiu
i szczęściu / pozwala w pełni rozwijać

Rytuały inicjacyjne bora, Australia
w: Estetyka Aborygenów

nasz wewnętrzny potencjał, a jednocześnie jest „demokratyczny”, czyli
dostępny dla wszystkich / nie wiąże

Songline (dreaming track) – animistyczne wierzenia Aborygenów dotyczące szlaków po ich terytoriach

się ze zużywaniem więcej niż wnosimy oraz pozostaje w harmonii
z oczywistym dążeniem biosfery
do zwiększania różnorodności,

Mycobacterium vaccae - geosmina

złożoności i stabilności.

Projekt MOTHER’S HAND TASTE
– SON – MAT

Nasz świat jest niszczony, jak się

Jiwon Woo (Korea)

mylne rozumienie koncepcji szczęśli-

w końcu okazuje, przez kompletnie
wego życia człowieka. Panujący
niepodzielnie materializm SKONSU-

MIKROBIOM
Ed Yong

MUJE WSZYSTKO, bo konsumpcja
nigdy nie zaspokoi jego głodu.

Human Microbiome Project (HMP)
Earth Microbiome Project (EMP)

Rasa ludzka stała się dla planety
niczym rak, pożerający wszelkie
przepływy materii i energii, zatruwa-

FOTOGRAFIA ORGANICZNA
Kiwak / Nacher / Styczyński

jący ją naszymi odpadami. Co może
powstrzymać tego potwora?

Nic. Jedyny sposób to zrezygnować

Nie ma nic wspólnego z wysilaniem

z niego. Najwyższy czas - a jest go

się - na przykład tenis to zwykle

coraz mniej - by porzucić cały nasz

„zabawa” (wyjąwszy profesjonalną

gmach cywilizacji / Państwa /

grę), a siedzenie przed komputerem

Ekonomii i odejść (ale nie biegiem!)

to zwykle „praca”. Praca to zajęcie

do lepszego miejsca - do domu,

wykonywane zamiast tego, na co

do Raju.

naprawdę mamy ochotę. Rajskie
Ogrodnictwo to nie „praca”, tak samo

Raj to przede wszystkim ogród.

jak pracą nie są wypełniające niedźwie-

Ogród, w którym możemy sięgać

dziowi cały dzień zajęcia. Na tym

po wszystko, czego potrzebujemy.

polega dokonywane przez taoistów
rozróżnienie między działaniem

2) A Rajskie Ogrodnictwo

a niedziałaniem. Księga Rodzaju

to sposób życia, który pozwala

nawiązuje do tego samego, gdy stwier-

utrzymywać ten ogród i który jest

dza, że tylko poza ogrodem musimy

przez ten ogród utrzymywany.

pracować na utrzymanie „w pocie

Według Oduma jest to „zarządzają-

czoła”.

cy ekosystemem (...) organizm,
który zużywa niewielki ułamek

4) Rajskie Ogrodnictwo to nie rolnic-

całkowitego bilansu energii,

two. Przejście od rolnictwa stosującego

a w zamian zapewnia usługę, która

chemię do rolnictwa organicznego to

pomaga systemowi funkcjonować

krok w dobrym kierunku, ale to tylko

i podtrzymywać istnienie”.

pierwszy krok. Bądź co bądź, rolnic-

(Ta koncepcja „ilustruje ideał,

two to połowa ciosu, które nas wyrzu-

do którego człowiek powinien

cił z Raju. (Dobrzy) farmerzy z pew-

dążyć w swoich próbach zarządza-

nością kochają przyrodę, ale to miłość

nia ekosystemem naturalnym”.)

człowieka, który orze co roku i planu-

Księga Rodzaju, z typową dla siebie

je, co uprawiać w następnym. Nasze

kompresją mitu, mówi, że umiesz-

przywiązanie do gatunków jednorocz-

czono nas w ogrodzie, abyśmy

nych i zaburzone siedliska skłóciły

„uprawiali go i doglądali”.

nas z głównym nurtem naszej
biosfery (i z nami samymi).

3) Rajskie Ogrodnictwo to nie
praca. Praca to pojęcie subiektywne
- co dla jednej osoby jest zabawą,
dla innej może być pracą.
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A Ziemia cierpliwa i stara

Jak wszystkie istoty żyjące, jesteśmy

środowiska. Specjalistami od różnorod-

matką jest bogom, lecz on ją dręczy

własną niszą. Nasza fizjologia

ności, a nie zaburzania.

orką wytrwałą i nieustanną,

i zaprogramowane zachowania

pługiem jej gleby raniąc co roku.

warunkują rodzaj życia, do jakiego

Ten sposób życia ostatnio przyciąga

się rodzimy. Raj to nasze przyrodzo-

wiele uwagi - w chwili, gdy niszczone

ne prawo i nasz obowiązek.

są jego resztki. Pogląd, że poszukiwanie

Sofokles, Antygona

pożywienia to przystosowanie, które
Każdej wiosny natura ponownie przy-

Jednak zamiast tego zajmujemy niszę

góruje nad rolnictwem, jest mocno

odziewa ziemię w piękno, ten proces

w cywilizacji. Cywilizacja opiera się

ugruntowany w świecie akademickim

następowania po sobie, pierwsze nitki

na założeniu, że jeśli wszyscy będą

i znajduje swoje odbicie również

misternej pajęczyny, odrodzenie Drzewa

niekompletnymi istotami ludzkimi

w literaturze popularnej (np. Ścieżki

Życia. A każdej jesieni zdrapujemy je,

(ja jestem od myślenia, ty od dźwi-

śpiewu Bruce’a Chatwina i Gawędziarz

upychamy w stodołach, wywozimy na

gania), to wszystkim nam będzie się

Maria Vargasa Llosy - obie inspirujące).

sprzedaż. Zwiększamy ludzką różnorod-

żyło lepiej. To obraźliwe założenie

ność i złożoność (rzeźnik, piekarz,

przyświeca nam od tak dawna, że już

Rewolucję w badaniach nad niszą

wytwórca świec...) przywłaszczając sobie

nie zdajemy sobie sprawy, że można

ludzką zapoczątkowało dostrzeżenie

procesy, które miały przynosić pożytek

inaczej. „Pracować na utrzymanie”

faktu, że poszukiwacze pożywienia,

nam wszystkim.

oznacza dla nas „zarabiać pieniądze”.

którzy wbrew temu, co sądzono, wcale

Spędzamy więc najlepszy okres

głodem nie przymierają, mają więcej

Raj to siedlisko i nisza. Eliade mówi

naszego życia oddając się karierze,

czasu wolnego niż ktokolwiek inny

o uniwersalnej „tęsknocie za Rajem”.

stając się częścią raka.

(Lee & deVore, Man the Hunter

Zakodowane w naszych genach wspo-

(Człowiek-myśliwy)).

mnienia naszego miejsca, naszego

Tymczasem wszystko, czego potrze-

dopasowania. Bo jak na przykład ptak

bujemy do pełni człowieczeństwa

Boserup w The Conditions of Agricul-

wybiera miejsce na zbudowanie gniazda?

jest dostępne w naszym otoczeniu -

tural Growth (Warunki rozwoju

Tyle czynników do rozważenia, a tu taki

w ogrodzie i w sąsiedztwie. Możemy

rolnictwa) wysuwa tezę, że nigdy nie

mały mózg! Otóż wybiera on najpięk-

polegać na prawdziwości tego

było żadnych “rewolucji rolniczych”

niejsze dostępne miejsce. Urodził się

twierdzenia, ponieważ „człowieczeń-

w sensie nagłego wynalezienia świetne-

z „wzorcem” Raju. Jak mówi Księga

stwo” to dzieło środowiska, najnow-

go nowego sposobu produkcji żywno-

Pieśni:

szy przejaw koewolucji naszych

ści, lecz że wszelki wzrost produkcji

genów ze wszystkimi istniejącymi

żywności zawsze wymaga zwiększania

„Śpiewający żółty ptaszek, jedwabiście

genami, która ma miejsce od samych

nakładów pracy lub zużycia paliw

połyskująca świstunka, przysiada dla

początków życia na Ziemi. Raczej

kopalnych; że technologie były produ-

odpoczynku w zagłębieniu wzgórza.

niewielka szansa, że wszystko, czego

centom żywności dobrze znane od

Konfucjusz mówi: Przysiada, odpoczywa,

potrzebujemy do pełni człowieczeń-

zawsze, ale opierano się im, dopóki nie

wie, jak odpocząć, jak działać swobodnie.

stwa znajdziemy w mieście albo

pojawiła się presja rosnącej populacji

Czy człowiek przy całym swoim rozumie

dzięki pieniądzom.

(lub domaganie się przez klasy wyższe

ma mniej mądrości niż ten ptak o żółtych

Za naszych ostatnich dni w raju

nadwyżki, „plonu finansowego”).

piórach, by nie znać swojego miejsca

byliśmy poszukiwaczami pożywienia

„Rolnictwo umożliwia bardziej inten-

odpoczynku ani nie umieć wyznaczyć

- myśliwymi i zbieraczami, wszystko-

sywną produkcję żywności dla bardziej

swojego celu?”.

żernym, oportunistycznym gatun-

zagęszczonej populacji i większych

kiem wykorzystującym rozmaite

jednostek społecznych, jednak
4

Korzystanie wyłącznie ze zmodyfikowanych, sztucznie „ułatwionych” instrumentów, zmienia praktykę muzyczną,
wyobraźnię i swoistą kreatywność, jaka
się pojawia w trakcie pierwszego
badania indywidualnie potraktowanych
instrumentów, wytworzonych
w tradycyjny sposób
i z poszanowaniem drewna. Zarówno
w przypadku „didjeridu”, jak i rodziny
fletów z bzu czarnego, tracimy w ten
sposób nie tylko unikalne konstrukcje
ze specjalnie pozyskiwanego
i spełniającego bardzo subtelne wymogi
drewna, ale sporą część obszaru
kreatywnego, indywidualnego i satysfakcjonującego procesu tworzenia
muzyki lub rytualnej przestrzeni
zbudowanej z tkanki dźwiękowej.
Energia muzyki nie ma jednego źródła
i nie pojawia się na zawołanie po
odtworzeniu szeregu zadanych nut.
Brzmienie, które „kroczy przed
muzyką”, to znacznie bardziej złożone
zjawisko o podstawowym znaczeniu dla
ambitnych twórców.
Instrumenty tradycyjne nie zostały
stworzone dla precyzyjnego realizowania zamierzeń nieznanego nam kompozytora, który napisał (lub zapisał jak
potrafił) nuty znacznie upraszczające
sferę brzmienia, techniki wykonawcze
i w konsekwencji całą muzykę.
W przypadku tradycyjnych instrumentów o indywidualnym wyrazie, muzyk
jest zarówno kompozytorem jak
i wykonawcą, a do tego ma warunki
dla tworzenia utworów muzycznych
w czasie rzeczywistym oraz sferę satysfakcji trudnej do porównania z czymkolwiek poza chwilami duchowego
wglądu.
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Dlatego trudno się pogodzić
z zarzutami, że tradycyjne instrumenty, wytwarzane technikami
znanymi od setek, a nawet tysięcy
lat są „gorsze”, bo nie tak gładkie
i nie tak dobrze przystosowane do
oczekiwań i mentalnych możliwości
masowego odbiorcy.
Każdy niech robi to, co uważa za
słuszne i uczciwe, ale trochę wiedzy,
zastanowienia i refleksji zawsze
i wszystkim się przydaje. Z pewnością uda się wypracować bardziej
zadawalający stan wiedzy o prawdziwym znaczeniu i wartości tradycyjnego wytwarzania instrumentów
i ich właściwego zastosowania, nikt
na tym nie straci, a zyskamy wszyscy.
Mamy wielu wspaniałych budowniczych pięknych kopii i nowych
typów instrumentów (a kilku z nich
wie, że zawsze ich wspierałem
i szczerze podziwiam efekty ich
pracy) i chodzi jedynie o realne
formy, jakie powinny się pojawić
w konsekwencji autentycznego
szacunku dla źródeł.
Aby nie sprawiać wrażenia, że
praktyki tego rodzaju dotyczą
jedynie didjeridu lub fletów z bzu
czarnego, wymienię inne, które
doskonale pasują do opisanego
schematu: bębny „szamańskie”
(w tym „szamańskie bębny wegańskie” z membranami z papieru,
a nie skóry!), afrykańskie bębny
„djembe”, misy pocierane „niby
z Tybetu” w wersji kryształowej,
fletnie, ksylofony, lamellophony,
a także wiele prostych instrumentów
strunowych i smyczkowych.

Poza wszystkimi kwestiami kulturowymi, technicznymi i aktualnie
modnymi nurtami światowej
pop-kultury, pozostaje kwestia
zwykłego szacunku dla ludzi,
do których przynależy przejmowana przez nas kultura. Gdyby nas
to obchodziło, gdybyśmy studiowali źródła i kontaktowali się
z twórcami czy spadkobiercami
oryginalnych kultur, to z pewnością moglibyśmy znaleźć pola do
współpracy. Współpracy, a nie
zawłaszczania.
Pierwszym krokiem na drodze
właściwie pojętej współpracy,
mógłby być szacunek okazany
przez uporządkowane nazewnictwo, nie odwoływanie się w celach
reklamowych do tradycji nam nie
znanych i nie praktykowanych,
pomoc ludziom i instytucjom
wspomagającym kultury źródłowe
znajdujące się w stałej opresji.
Może uda się nam wspólnie zrobić
krok w dobrą stronę?
Marek Styczyński,
Biotop Lechnica / Kraków,
wiosna 2019

Bardzo Was przepraszam i zapewniam,
że nie ma nic osobistego w tym co
piszę, ale to jest jakieś kuriozalne
nieporozumienie!
Wszyscy doskonale znają się na tonacjach, hercach i gęstości drewna,
wymyślają insajderskie „gwarowo-folkowe” nazwy instrumentów i praktyk
muzycznych, ale nie wiedzą, co właściwie produkują i na czym grają?
A nie dotyczy to przypadkowego fletu,
a fujary pasterskiej, wpisanej na listę
UNESCO jako słowacki, narodowy
wkład w tradycyjne źródła kultury
świata! To jest zajmowanie się muzyką
i instrumentami „etnicznymi”?
Bo rozumiem, że niezbyt trafne, ale
jakże w Polsce popularne i zdawało by
się oczywiste (?) określenie „etniczny”,
odnosi się do pochodzenia instrumentu z jakiejś konkretnej kultury?
Jakiś czas temu, inny miłośnik, rzecz
jasna także „etnicznych” instrumentów, podzielił się na FB swoją bardzo
krytyczną opinią na temat kilku
rodzajów fletów wykonywanych
w porozumieniu ze mną w sposób,
który odtwarza najstarsze sposoby
postępowania z drewnem (tzw. drewno
księżycowe) i wykonywanymi instrumentami (ręczne techniki tradycyjne),
oraz sposoby gry na nich. Według
niego nasze instrumenty nie spełniają
parametrów technicznych, co czyni je
trudnymi lub bezużytecznymi, a więc
nadającymi się wyłącznie do wyrugowania z obiegu.
Zdecydowanie twierdzę, że tradycyjne
instrumenty, nie były w swych początkach tworzone dla udawania fabrycznych, zachodnich fletów o innym
przeznaczeniu i technologii wytwarzania. Jeżeli tak się stało, to raczej nie
w obrębie źródeł ich pochodzenia,
a stworzonych znacznie później,
wymagań rozrywkowych kapeli
i solistów, którzy chcieli / musieli (?),
pogodzić klasyczne, uważane za
„prawdziwe” instrumenty z ozdobnikami w postaci „etnicznych” stylizacji.

Herce i idealne strojenia nie są
przeszkodą, ale nie były też celem aż do stworzenia rynku, na którym
sprzedaje się wszystko, co jest dostatecznie „etniczne”, ale i zmodyfikowane do grania, wymyślonej stosunkowo niedawno muzyki.
Jeżeli ktoś chciałby użyć argumentu
o zapisach muzycznych Kolberga
i innych tego typu badaczy z tego
samego okresu historii badań etnomuzykologicznych, to wyjaśnijmy
natychmiast, że są to uproszczone
(albo może ubarwione?) zapisy
pojedynczych interpretacji, zasłyszanych kiedyś w trudnych do odtworzenia warunkach i zanotowane
w języku nutowym, który jest
produktem całkiem innego kręgu
kulturowego niż ten z jakiego pochodzi muzyka i interpretacja muzyczna.
Polskie kapele tzw. góralskie, pełnymi
garściami i od zawsze czerpały
z muzyki zasłyszanej na Słowacji,
budując na niej swoją tożsamość,
co obecnie wielu świadomych
i uczciwych muzyków z tego kręgu
przyznaje otwarcie. Taka samoświadomość daje nadzieję i otwiera drzwi
do budowania autentycznej kultury
pogranicza. Niestety, nie wszyscy
uczymy się na dawnych błędach
i swoista swoboda w przywłaszczaniu
sobie każdej rzeczy, o której zdecydujemy, że się nam „przyda”, albo że się
szybko sprzeda, zaczyna dotyczyć
wyjątkowych instrumentów muzycznych.
Aby było jasne: jestem zdania,
że konstruowanie instrumentów,
w tym instrumentów modyfikowanych i zupełnie nowych, nie jest
zabronione, ba, jest nawet wspaniałym doświadczeniem, które może
wzbogacać kulturę na wiele sposobów, ale tylko w sytuacji prawdziwego szacunku dla źródeł, wzorów
i zasobów, które nie my stworzyliśmy.
Autentyczne instrumenty - w rodzaju
fujary pasterskiej - były instrumentami osobistymi i solowymi.

Granie zespołowe, o ile miało kiedykolwiek miejsce, było rzadkim rytuałem, a wzmocnione lub wywołane
zostało poprzez sytuacje, jakie stworzono sztucznie organizując wielkie
festiwale, koncerty i wszelkiego
rodzaju imprezy muzyczne. Wiele
instrumentów tego typu ma drobne
skazy materiałowe, pewne zawirowania tonacyjne, mocną „górę” lub „dół”
oraz kilka cech specyficznych i niepowtarzalnych. Należą do nich: wyjątkowa śpiewność, skłonności do przegłosów uzyskiwanych w nietypowy
sposób i wiele innych aspektów, które
poznaje się przez muzyczną praktykę
trwającą wiele lat.
Każdy muzyk szuka swego idealnego
instrumentu, bywa, że latami. Myślicie, że chodzi o herce, gęstość drewna,
menzury, cienkość ścianek albo
idealne strojenie z elektronicznym
stroikiem? Może chodzi o zastąpienie
drewna szkłem, plastikiem lub metalem, a dłuta i ręcznego świdra tokarką
lub laserem? Zdecydowanie - nie!
Zamieniając ciężkie, czasem nieco
chropowate, ale i zaskakujące brzmieniem, tradycyjnie i mozolnie wytwarzane w małych ilościach instrumenty,
na seryjnie wytwarzane matematyczno-fizyczne „ideały”, dobre na każdą
okazję, nie tylko fałszuje się tradycję,
ale i zmienia reguły gry. Wszyscy
zaczynają brzmieć tak samo, bo sklepy
muzyczne i internetowe giełdy, pełne
są tego rodzaju wytworów, mających
jedynie ubarwiać świat „profesjonalnej” muzyki z poszufladkowanych
nurtów o handlowych i mylących
nazwach.
W wyniku tych procesów, autentyczni
twórcy źródłowych instrumentów
i muzyki, odstawiani są do przegródki
z muzyką pierwotną, trudną do
słuchania, nie tak sprawną i wesołą,
a więc są ponownie i niejako prewencyjnie okradani z tego co stworzyli.

28

kosztem niższej jakości diety [mniej-

David Harris w serii artykułów

jako kompletny dar - ogrodu dla nas,

szy wybór różnorodnych produk-

badał „alternatywne podejścia do

nasz dla ogrodu.

tów], mniejszej pewności zbiorów

rolnictwa”. Szczególnie warto

[jajka w mniejszej liczbie koszyków]

zwrócić uwagę na jego rozróżnienie

Ale to przyszłość. Teraz potrzebujemy

i równego lub prawdopodobnie

między „agrokulturalną manipulacją

prowadzącego do tego celu procesu,

nawet większego nakładu pracy na

a transformacją”. „Agrokulturalne

który ma własne uzasadnienie. Skupie-

jednostkę żywności. (...) Rolnictwo

użytkowanie może prowadzić -

nie się na idealnym Rajskim Ogrod-

nie jest koncepcją trudną, jest łatwo

a jeśli jest odpowiednio intensywne,

nictwie stwarza pokusę wybrania drogi

dostępne dla grup myśliwych

prowadzi - do przekształcenia

na skróty, powtarzania starego wzorca

i zbieraczy” (Mark Cohen, The Food

naturalnego ekosystemu w system

wyprzedawania teraźniejszości na rzecz

Crisis in Prehistory (Kryzys żywno-

w dużej mierze sztuczny, zastąpienie

jakiejś wyimaginowanej „lepszej”

ści w prehistorii)).

tropikalnego lasu deszczowego

przyszłości. „Żaden czyn nie jest

plantacjami, lasu strefy umiarkowa-

słuszny, jeśli jego słuszność nie jest

Rolnictwo pozwoliło z kolei na

nej polami pszenicy. (...) Ale rolnic-

w nim natychmiast widoczna. Działa-

szybszy wzrost populacji. Wszelkie

two może rozwijać się poprzez

nie, które usprawiedliwia się odwoła-

próby naśladowania stylu życia

proces manipulacji, w którym

niami do jakiegoś wyższego dobra tak

poszukiwaczy w świecie współcze-

zmieniane są wybrane elementy

naprawdę odwołuje się (...) wszystkie

snym wyglądałyby na interesujące,

naturalnego systemu zamiast zastę-

odwołania do rozsądku, względów

ale kompletnie pozbawione znacze-

powania go w całości. W tej meto-

praktycznych i konieczności nawiązują

nia zajęcia typu „wioska historycz-

dzie uprawy dzikie gatunki zastępuje

do tej samej siły, która obraca w ruinę

na”. Teza, że nie ma powrotu, to

się w odpowiednich niszach ekolo-

wszelkie ideały. Trzeba mieć odwagę

tylko truizm. Jej głosiciele chcą

gicznych preferowanymi udomowio-

i wolę podejmowania ryzyka”. (Wil-

powiedzieć, że nie można zmienić

nymi gatunkami, symulując struktu-

liam Thompson, Evil and World

kierunku, że postęp może odbywać

rę i dynamikę funkcjonalną natural-

Order (Zło i porządek świata)).

się tylko w prostej linii - od pierwot-

nego ekosystemu”. Harris niedawno

nego domu w świecie natury do

zredagował zbiór artykułów From

Ekologia uczy nas, że “pionierskie”

świata całkowicie ludzkiego, oswojo-

Foraging to Farming (Od poszuki-

(zaburzone) środowisko faworyzuje

nego, uprawianego.

wania do uprawiania), w którym

formy życia, które szybko się rozwijają,

W tym miejscu chciałbym przefor-

rozwija myśl, że „wiele >ludów

lecz żyją krótko, rozprzestrzeniają się

mułować „problem”, od którego

nierolniczych< w rzeczywistości

szeroko i są „żarłoczne” - przystosowa-

zaczął się ten esej: W jaki sposób

stosowało intensywne i wymyślne

ne do maksymalnego wykorzystania

możemy, biorąc pod uwagę nasze

praktyki upraw, które nie mieszczą

światła słonecznego i wolnej przestrze-

współczesne upodobania i poziom

się w naszej koncepcji rolnictwa”.

ni. Ale w końcu na ich miejsce poja-

populacji, żyć i współistnieć jako

wiają się drzewa, które z racji inwesto-

poszukiwacze pożywienia (zarządcy

Naszym celem jest „naturalizacja”

wania energii w wytwarzanie drewna

ekosystemu)? „Schwytani w diabel-

nas w środowisku. To będzie ozna-

z początku rosną wolniej. Są za to

ską pułapkę”, jak możemy “wrócić

czało zmianę nas samych i zmianę

bardziej stabilne i żyją dłużej, a później

do ogrodu” (Joni Mitchell, Wood-

środowiska - zmierzanie ku „dopaso-

rosną szybciej i stają się górującym nad

stock)?

waniu”.

otoczeniem i bardziej wpływowym

Proponowaną tu strategię Rajskiego

Idealne dopasowanie oznacza łatwy

„gatunkiem dominującym”.

Ogrodnictwa można określić jako

i swobodny przepływ materii

“zintensyfikowane poszukiwanie”.

i energii między nami a środowi-
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skiem, życie przeżywane

Rozprzestrzeniliśmy się na Ziemi

Klucz do samouzasadniającej się

w rezultacie możliwości dla nowych

i wykorzystaliśmy lub spaliliśmy prawie

natury procesu taki: Rzeczy wykona-

gatunków - szeroka gama roślin, róg

wszystko, co łatwo wpadło nam w ręce.

ne lub wyprodukowane przez profe-

obfitości* niedostępny poprzednim

Wiek chciwców dobiega końca (choć

sjonalistów lub maszyny mogą

pokoleniom.

o tym jeszcze nie wiedzą). Możemy mieć

technicznie przewyższać owoce

nadzieję, że „konkurencyjną przewagę”

własnego wysiłku jednostki, ale

Znany biolog proponuje „planowe

uzyskają wreszcie ludzie praktykujący

zwykle brak im pewnej jakości, którą

wzbogacanie biotyczne”. „Jest w mocy

ciągłość, zakorzenienie, powolny rozwój

za Castanedą nazwę „sercem”. Zado-

nauki [mocy twojej i mojej] nie tylko

i stabilne gromadzenie, wertykalny

wolenie z kupionych przedmiotów

zatrzymać ginięcie gatunków, ale nawet

rozwój ludzkiego ducha w obszarach

zwykle jest najwyższe w momencie

odwrócić ten proces. Jednym z naczel-

niezbadanych lub od dawna zapomnia-

zakupu, a potem szybko opada.

nych tematów w dzisiejszej ekologii

nych. Drzewo czerpie zadowolenie

Potrzeby zaspokajane dzięki naszym

zbiorowisk, będącym przedmiotem

z uzyskanych widoków.

interakcjom z naturą są zaspokajane

intensywnych badań, jest problem

na głębszym poziomie, a po drodze

zagęszczenia gatunków. (...) Teoretycz-

W procesie Rajskiego Ogrodnictwa

napotkać można na cudowne niespo-

nie można zaplanować ambitne równo-

wyróżnić można:

dzianki. To oczywiste dla każdej

wagi, które przewyższają wszelkie

osoby, która kiedykolwiek wykonała

występujące w naturze. Można sprowa-

- Uwolnienie naszego systemu podtrzy-

coś „od zera”. Natomiast rzadko

dzać gatunki z różnych stron świata”

mania życia z okowów cywilizacji /

zdajemy sobie sprawę (ktoś nie chce,

(Edward Wilson, Applied Biogeo-

Ekonomii (mówiąc wprost - pieniędzy)

żebyśmy to sobie uświadomili),

graphy (Biogeografia stosowana)).

i przyłączenie go na powrót do natural-

że na tej zasadzie może opierać się

Wilson dalej omawia “stworzenie

nego świata ogrodu i sąsiedztwa.

całe życie.

nowych (biotycznych) zbiorowisk”
i „manipulację ekosystemem - ostatecz-

To będzie proces stopniowy, wymagający realistycznej analizy naszych potrzeb

- (Re)integracja potrzeb - nie udaje-

ną grę (...). Sam rozmiar światowej

i wydatków. Na przykład samochody

my się po żywność na bazar,

flory i fauny stanowi wyzwanie,

i benzyna to nie potrzeby, lecz środki do

po ćwiczenia do spa, po leczenie

na które potrzeba badań wielu poko-

zaspokojenia potrzeb. Rozwiązaniem nie

do lekarza, po rozrywkę do kina,

leń. Możliwości manipulacji ekosyste-

jest paliwo alkoholowe, lecz ogranicze-

po naukę do szkoły, po możliwość

mem (...) pozwalają na pracę twórczą

nie potrzeby podróżowania (którego

tworzenia do studia, po inspirację

o skali większej o wiele rzędów wielko-

celem zwykle jest zdobywanie i wydawa-

do kościoła i tak dalej; udajemy się

ści”.

nie pieniędzy). Jak mówi Tao Te Ching:

do ogrodu po to wszystko naraz.

„Sąsiedni kraj może leżeć tak blisko,

- Praca wykonywana własnymi rękami.

że słychać z niego pianie kogutów

- Wzbogacanie ogrodu dzięki natura-

Wszyscy mamy dwie ręce, jedno życie,

i szczekanie psów, lecz ludzie starzeją się

lizowaniu pożytecznych i pięknych

24 godziny każdego dnia. To czynniki

tu i umierają, nie próbując nawet go

gatunków i uczenie się, jak włączyć

„demokratyczne”. Pracując osobiście

odwiedzić”. (Rozdział 80. Patrz “poli-

je w nasze życie. Zaczynamy oczywi-

na małym kawałku ziemi możemy

tyczny program taoistów - powrót do

ście od istniejącej i potencjalnej

stworzyć raj, z którego skorzystamy

spółdzielczego prymitywizmu”

roślinności naturalnie występującej,

wszyscy. Pieniądze i maszyny nie

w Needham, Science and Civilization

do której można dodawać gatunki

doprowadzą nas do niego szybciej;

in China (Nauka i cywilizacja

z podobnych obszarów świata;

w rzeczywistości nie doprowadzą nas

w Chinach), tom II).

następnie lekkie modyfikacje środo-

tam w ogóle, lecz zwiodą na manowce.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Zbliża się czas Festiwalu, który w swej
nazwie odnosi się do korzeni, rozumianych jako obszar źródeł kultury. Główna
bohaterka Festiwalu to trąba Aborygenów, nazywana przez nas:
d i d j e r i d u,
co zapisujemy na kilka sposobów,
z których ani jeden nie jest poprawny,
bo wszystkie mają swoje źródło
w nazwie nadanej przez białych kolonizatorów Australii, a nie w oryginalnych
nazwach miejscowych.
Festiwal Dźwięki z Korzenia, nigdy się
nie zamykał na swobodne łączenie
stylów i wzbogacone instrumentarium,
a o ile pamiętam, także fujary pasterskie
i rozmaite inne instrumenty znajdowały
na nim swoje właściwe miejsce.
Do pewnego stopnia Festiwal jest też
spotkaniem producentów instrumentów, które potocznie przyjęto w Polsce
nazywać „etnicznymi”, a często jest tak,
że budowniczowie instrumentów także
grają na nich publicznie, bywają też
prawdziwymi artystami.
Wydało mi się to świetną okazją na
zaproponowanie Wam / Nam wszystkim, chwili zastanowienia i ewentualnie
dyskusji podczas Festiwalu nad kilkoma
spostrzeżeniami i faktami, które przypominają o zjawisku, którego najwyraźniej
nie wszyscy są świadomi. Jestem przekonany, że taka refleksja pomoże nam
wypracować jeszcze lepszą formułę dla
Festiwalu i stale go doskonalić w pozytywnym kierunku, czyli ku formom
pełnym wiedzy, uważności i szacunku
dla źródłowych kultur, z których świadomie lub nie - stale czerpiemy.
Trąby Aborygenów narodziły się
w części Australii, gdzie w czasach
archaicznych rosły eukaliptusowe lasy
i żyły termity, a także pewne gatunki
pszczół, bez których to elementów
pozaludzkich, tradycyjne trąby i techniki gry nie mogłyby się pojawić
w formach, jakie znamy.

wiska - udoskonalanie mikrosiedliska;
6
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Ich konstrukcja, brzmienia, zastosowanie, zdobienia, kultura muzyczna
i duchowa, związane są z tysiącami
lat historii rdzennych mieszkańców
Australii, których – podobnie jak ich
trąby – nazywamy stale mianem
nadanym przez kolonizatorów.
Aborygeni to określenie wywiedzione z łacińskiego określenia –
„od początku”, a więc aborygeni,
to wszyscy „ci, którzy byli tu od
początku”, a Aborygeni (pisani
z dużej litery) to rdzenni mieszkańcy
Australii, których historia w Australii
- licząc bardzo ostrożnie - ma ponad
50 tysięcy lat. Dane te są stale
weryfikowane in plus.
Nie wiem, czy wszyscy jesteście
świadomi, ale tzw. Aborygeni
(a w istocie wiele rozmaitych klanów
o własnych nazwach) zostali okradzeni z ziemi i kultury, podlegali
systematycznej zagładzie, a biali
kolonizatorzy uprowadzali im dzieci
i wychowywali po swojemu. Skutek
tego procederu nazwano Utraconym
Pokoleniem.
Aborygenów zaliczano do stworzeń
zamieszkujących Australię, nie do
ludzi. Ten czas to kolonializm.
Później zmieniły się nieco metody:
okradanie Aborygenów weszło
w fazę neokolonializmu, odbywa się
nadal, ale już nieco inaczej. Relacje
pomiędzy rdzennymi mieszkańcami
Australii a potomkami kolonizatorów to ciągle bardzo trudne problemy, a ich stan jest daleki od zadowalającego.
Ponieważ - jak się okazało - jestem
w dużej mierze odpowiedzialny za
popularyzację trąb Aborygenów
w Polsce, to mam powód do zawracania Wam głowy wątpliwościami,
co do stanu naszej świadomej
praktyki muzycznej, dotyczącej
części kultury jaką przejmujemy
(z całym Zachodem, Wschodem
i Północą świata…) od Aborygenów.

Chodzi mi o używanie nazw (czyli
powoływanie się na źródło) na nowe
instrumenty, których sposób wykonywania nie ma nic wspólnego
z tradycją, oryginalnym budulcem
i kompleksem ekologicznym z jakich
biorą się trąby rdzennych mieszkańców Australii.
Autorzy i współautorzy (zarówno
ludzie, jak rośliny i zwierzęta)
długiej i fascynującej tradycji trąb
z Australii stale tam żyją i stale ich
używają, chętnie też (przynajmniej
w pewnym zakresie) dzielą się swoją
kulturą na wiele sposobów (nagrania, pokazy, koncerty, festiwale,
książki, sklepy itp.). Co więcej, mają
już tylko swoją kulturę, bo resztę im
ukradziono i bardzo niechętnie
przyznaje się Aborygenom prawo
do swobodnego dysponowania
ziemią, łamiąc przy okazji także
pozamaterialne podstawy ich animistycznej kultury.
Czy nie powinniśmy sytuacji tej
przemyśleć i znaleźć sposoby, aby
oddać coś kulturze, z której tak
swobodnie czerpiemy? Szczególnie
dotyczy to form zorganizowanych,
a przecież i Stowarzyszenie i Festiwal
są takimi formami. Pierwszym
dobrym krokiem byłoby może
przybliżenie wiedzy o Aborygenach
i ich kulturze?
Ci z Was, którzy wiedzą sporo na
temat o jakim piszę, a wydaje się im,
że dotyczy jedynie bardzo odległych
nam kultur i zjawisk, na jakie nie
mieliśmy wpływu, niech posłuchają
innej opowieści. Dotyczy ona bardzo
bliskiej (w sensie geograficznym
i kulturowym) nam tradycji, bo
instrumentów i muzyki naszych
południowych sąsiadów – Słowaków. Kilka dni temu przy wymianie
zdań na FB, polski producent
całkiem udanych fujar pasterskich,
a do tego mieszkający na Słowacji
(szukający jednak zbytu w Polsce),
wyjawił mi, że nie wiedział, że fujara
jest instrumentem słowackim.

Żyjemy w epoce wąskiego „okna

Ten artykuł powstał około 20 lat

powszechnie znane - zwłaszcza specjali-

możliwości”. Zrozumiawszy wresz-

temu (stąd niektóre przestarzałe

stom od marketingu. Również

cie, że konieczna jest rewolucyjna

źródła) jako rezultat kilku zim

powszechna chęć dorównania pozycją

zmiana w świadomości i stylu życia,

spędzonych na lekturze, a jego celem

i majątkiem sąsiadom jest odbiciem tej

zorientowaliśmy się, że mamy na to

było sformułowanie filozofii leżącej

zasady. Warto podchodzić do tego

tylko kilka pokoleń, zanim będzie

u podstaw rozpoczętego wcześniej

śmiało - konsumpcja to komunikacja,

za późno na przemianę (zdegrado-

projektu zakładania ogrodu.

chodzi o przekazanie, kim jesteśmy,

wane środowisko, wyczerpane

Nie mam serca pisać go na nowo,

naszego statusu, naszych wpływów.

surowce, wymarłe gatunki, gleby

ale w międzyczasie dowiedziałem się

Ale przecież istnieje jakiś sposób

zerodowane / zanieczyszczone,

kilku rzeczy, które wzmacniają moją

komunikowania się, który nie wymaga

dwa razy większa populacja...).

argumentację, więc tu je dodaję:

spalenia domu?

Co napędza (nad)konsumpcję?

„Cywilizacja opiera się na podbojach

Naszym przeciwnikiem jest papierowy tygrys, który nie jest w stanie

na zewnątrz i represjach wewnątrz

dostarczać dóbr. Świat czeka na
przykłady. Trzeba mu pokazać

Cywilizacja (w oryginalnym łaciń-

kraju. Każdy jest aspektem innego. (...)

lepszą drogę, a nie tylko o niej

skim rozumieniu tego słowa wywo-

Politycznie >słabsze< narody stawały

mówić. Rajskie Ogrodnictwo jest

dząca się z civitas, czyli państwo)

przed jednym zestawem alternatyw.

bez porównania bardziej doniosłe

naśladuje naturalny ekosystem.

(...) Ten fakt historyczny [podboje] jest

niż eksperyment z „biodomem” -

Weźmy „piramidę troficzną” - wielka

następnie opisywany jako prawo

i wszyscy mogą włączyć się do tej

biomasa pierwotnych producentów,

rozwoju; w miarę jak cywilizacja

gry.

nad nią mniejsza masa konsumentów

przyspiesza, jego zwolennicy projektują

Odkładaliśmy to przez zbyt wiele

pierwszego rzędu, nad nimi jeszcze

swoją teraźniejszość historyczną jako

pokoleń.

mniejsza grupa konsumentów drugie-

postępowe przeznaczenie całej rasy

go rzędu i tak dalej. Bardzo wiele

ludzkiej. (...) Nieważne, jak daleko

Otóż piękno mojej propozycji jest

roślin służy mniejszej liczbie krów,

sięgamy w czasie i przestrzeni,

w tym

które służą jeszcze mniejszej liczbie

od Teotihuacan po Angkor Wat

że nie trzeba czekać na powszechną

lwów... Wersja cywilizowana to

opowieść jest zawsze ta sama. (...)

rewolucję

chłopi i robotnicy na dole, a wyżej

Historia cywilizacji powtarza się nie

Nawołuję do rewolucji jednoosobowej

coraz mniejsze warstwy administrato-

jako farsa (...) ale jako tragedia.

Jedynej, jaka nadchodzi

rów i kupców, przywódców politycz-

W cieniu tej tragedii osiągnięcia

nych i kapitalistów.

cywilizacji zostają zredukowane do
swoich właściwych proporcji. Zostały

Robert Frost, Build Soil (Przygotuj
Konsumpcja (poza pomniejszym

zaplanowane na użytek i ku przyjem-

składnikiem „podstawowych potrzeb

ności garstki nielicznych, kosztem

*Cornucopia (Róg obfitości),

ludzkich” - cokolwiek to może

umiejętności i pracy wielu”.

Stephen Facciola, Kampong Pub.,

znaczyć) wiąże się z definiowaniu

Stanley Diamond In Search of the

1870 Sunrise Dr., Vista CA 92084.

miejsca (statusu) jednostki w cywili-

Primitive: A Critique of Civilization

Niesamowita publikacja.

zacyjnej hierarchii. Konsumpcja to

(W poszukiwaniu prymitywnego:

Trzy tysiące jadalnych gatunków,

komunikacja. To spostrzeżenie

krytyka cywilizacji).

jeszcze więcej tysięcy odmian,

zawdzięczam książce Świat rzeczy

źródła dostaw i informacje przy

(The World of Goods) Mary

każdej pozycji.

Douglas, choć obecnie jest

glebę)

Pień bzu czarnego z Bzów na Kurhanach, Lechnica, 2020, foto: Bogdan Kiwak
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“Prymitywne” ludy nigdy z własnej
woli nie ulegają “akulturacji” (nie
cywilizują się) - mają zbyt wiele do
stracenia - ale osoby cywilizowane po
zetknięciu się z „prymitywnymi”
czasem „wracają do natury”.
Po dwudziestu latach nadal żywię
głębokie przekonanie, że najlepszy
sposób na globalne ocieplenie, utratę
różnorodności i inne problemy naszej
planety, najlepszy sposób na wojnę,
niesprawiedliwość i inne problemy
społeczne, i najlepszy sposób na takie
życie człowieka na tej planecie, które
pozwoli mu w pełni realizować swój
potencjał fizyczny, umysłowy i duchowy - to jeden i ten sam sposób. Rajskie
Ogrodnictwo to próba wcielenia tej
teorii w życie - jesteśmy aktorami
w „wizjonerskim spektaklu ekologicznym”.
Od Redakcji BIO::FLOW:
Wiele filmów opisujących Górski ogród
Joe Hollisa i rośliny jakie w nim rosną
można bez trudu odszukać na You
Tube, bieżące informacje i relacje
fotograficzne ze staży, warsztatów i prac
Joe Hollisa znajdziecie na stronie:
http://mountaingardenherbs.com/paradise.html
Manifest Joe Hollisa za pozwoleniem
autora był opublikowany na stronie
www.etnobotanicznie.pl wiosną 2014 r.
i został wykorzystany w cyklu Bio::Flow
w Bunkrze Sztuki w Krakowie. Wersja
polska powstała dzięki tłumaczce
Agnieszce Zych na prośbę autora blogu
MS i w konsultacji z nim.
Szlaki owiec i krów na stromej łące pastwiskowej, Lechnica 2020, foto: Kiwak/Sarota

(przyp. Marek Styczyński)
8
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PERMAKULTURA BIOTOPU LECHNICA - PODSTAWY

7) „Plantline” (sierpień 2019 r.); czas: 10:33, lato 2019
Rejestracja filmowa projektu bazującego na kilku elementach będących stale w centrum zainteresowania Biotopu
Lechnica – fotografii organicznej, ludzkiego, naturalnego zestawu bakterii żyjącego w naszych organizmach, bakterii glebowych i ich znaczeniu w hortiterapii, starych praktyk w postaci sypania ziemnych postaci Pra-Matki/Ojca
i bazowania na siłach witalnych bioregionu i sferze dźwięków wywiedzionej z praktyki kontaktu z roślinami. Film
zrealizowano ze spontanicznym udziałem uczestników Festiwalu Dźwięki z Korzenia w Wojszynie. Muzyka została
specjalnie skomponowana i zarejestrowana przez Michała Prochownika z udziałem Marka Styczyńskiego.

PERMAKULTURA:
zasady + wzorowanie na Naturze + użycie zasad, strategii i technik
Zasady
TROSZCZ SIĘ O ZIEMIĘ
TROSZCZ SIĘ O LUDZI
OGRANICZAJ POTRZEBY
(bądź skuteczny)

Wzorowane na Naturze
Bioregionalizm / zmiany klimatu
(etnobiologia)
Bioróżnorodność
(siedliska, gatunki, środowiska, renaturyzacja)
Eksperymentowanie
(systemy otwarte)

Użycie zasad, strategii, technik w BIOTOP LECHNICA
Z
Matecznik Nie-Tylko Ludzki
Skupienie na MIEJSCU
Równowaga (niezależność – współpraca – społeczność - zasoby)
S
Stabilizujące
Dywersyfikujące
Cykliczność
Relacje i obiegi
Poza systemami
T
Kolekcja roślin / szkółka drzew / bank nasion
Ogród roślin pokarmowych / kuchnia ogrodowa
Warsztaty / pokazy / kursy /ceremonie
Biblioteka
Sztuka / rezydencja kreatywna / eksperymentowanie
24
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MONOKULTURA

vs

POLIKULTURA

6) „Obrońcy” (październik 2018 r.); czas: 4:39; nagrania: październik 2018 r.

+ M o n o k u l t u r a : rolnictwo przemysłowe (w tym ogrodnictwo „specjalistyczne” i leśnictwo
z przewagą tzw. „lasów gospodarczych”, rośliny jednoroczne i uprawa oparta o mechaniczne i chemiczne wytwarzanie nietrwałego niby-siedliska), praca dla korporacji, współzawodnictwo, jedna
idea, jeden zawód, jedno źródło utrzymania, ekonomia niedoboru, czas narzucony, stres wynikający
z nie-wolnictwa, zależność, potrzeby zastępcze - z zewnątrz

Rejestracja budowy instalacji plenerowej – Obrońcy. Trzy elementy starej inżynierii wernakularnej malowane na
kolor błękitny – uznawany za obronny i najstarszy kolor świata (był zanim pojawiło się życie na ziemi) zestawiono
w grupę pionowych elementów wpasowanych w krajobraz. Instalacja powstała w hołdzie Władysławowi Hasiorowi i jest żywym i celebracyjnym sanktuarium rytów obronnych przed złymi wpływami w zgodzie do praktyk
magicznych Celtów. Z posadowieniem instalacji jest związane badanie i wyznaczanie azymutów ze środka
podwórka Biotopu Lechnica do wybranych miejsc na świecie: Krakowa, Kathmandu, Santa Fe, Monastyru
Rylskiego i innych. Wyznaczanie azymutów zostało wykreślone zawodowo z pomocą technik GIS. Stalowe zęby
Obrońców są skierowane w odpowiednim kierunku.

+ + + + + + + + + O + + + + + + + + + + + 50 lat temu + + + + +O + + + + + + + + + + + + + + +
O + + + + + + + + + + + + + + + + + + +O wczoraj + ++ + + + + + + + + + O + +/O+ + +O++
+++ + O/+ ++++ OOO + + + + + + + + + + + O dzisiaj + + + + + + + + +OO + + + + + +
OOO+
++ + + + OOOOOOOOO + + + + + + + + OOOOOOOOOOOOOO jutro + + + + + + + +
+OOO+
OOOO jutro + + OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO +++ + OOO +
OOOOOOOOOO
O +/O O O O O O O O O O O O O za 10 lat O O O O O O/+ O O O O O O O/+ O O O
O OO/x
O O O O O O O/x O O O O O O O O O O O ? O O O O O O O O O O O O O/+ O O O O
OOOO

O P o l i k u l t u r a : trwałe ogrodnictwo oparte o samoregulujące się środowiska podtrzymujące
różnorodność przyrodniczą (permakultura, ogrodnictwo biodynamiczne, regeneracyjne, lasy i
zadrzewienia karmiące, rośliny wieloletnie i biogrupy odpowiadające siedliskom, miasta jako bogate
systemy przyrodnicze… praca na rzecz zmiany), idee różne – działania wspólne, wiele zawodów /
rodzajów pracy, stałe uczenie się, działania dla dobra społeczności, dywersyfikacja źródeł dochodu,
naturalne rytmy czasowe, ścieżka „reniferowego szczęścia” – ekonomia obfitości, swoboda decyzji,
potrzeby realnie rozpoznane

O + schemat – skala globalna

10
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/ … / w projektowaniu permakul4) „Ludzie to lubią” (marzec 2018 r.); czas: 1:20; nagrania: styczeń 2018 r.

turowym kryje się cała gama
rozwiązywań dla wielu palących

Impresja filmowa zarejestrowana w Szczawnicy na styku karpackiego rezerwuaru kultury tradycyjnej (twórcy
filmu nie myślą w tym miejscu o tzw. folklorze!) i turystycznej pop-kultury uznanej za konieczny element strefy
turystycznej i rekreacyjnej.

problemów ekologicznych naszej
współczesności. Oferują one przy
tym tryb postępowania niezwykle
wyczulony na kontekst i warunki
konkretnych ekosystemów,
a zarazem wolność od sztywnych
dogmatyzmów i pragmatyczną
elastyczność, przy jednoczesnej

system sympoietyczny

dbałości o solidne podstawy
etyczne, budowane na etyce troski,
ale rozumianej w sposób wykraczający poza ograniczenia związane

/…/

z gorsetem tradycyjnych ról

Sympoiezę definiuje Haraway

płciowych. Permakultura uciele-

(za M. Beth l. Dempster) jako „wspólno-

śnia przy tym transdyscyplinarny

towo produktywne systemy, które nie mają

obieg wiedzy, krążącej między

autodefiniowalnych granic czasowych czy

interdyscyplinarną podbudową

przestrzennych. Informacja i kontrola są

teoretyczną i naukową a nader

5) „Śmierć” (listopad 2018 r.); czas: 9:21; nagrania: lipiec 2018 r.

rozproszone w ich komponentach. Takie

namacalną i materialną praktyką

Wyjątkowa realizacja filmowa będąca ilustracją do autorskiej interpretacji tekstu Józefa Czechowicza pt. Śmierć w
wykonaniu Anny Nacher oraz instrumentalnego wsparcia Marka Styczyńskiego (Moog synt.) i Andrzeja Widoty
(elektronika) z The Magic Carpathians / Karpaty Magiczne, a poświęcona pamięci Roberta Brylewskiego (1961-2018). Muzyka, niezależnie od filmu, ukazała się na winylowej płycie w 2019 roku.

systemy są zdolne do ewolucji i mają

pracy z ziemią, która wyciąga

potencjał do zaskakującej zmienności.

wnioski z klęsk rolnictwa przemy-

/…/

słowego. Dlatego warto przyjrzeć
się jej nie tylko jako jednej
z odmian alternatywnego rolnic-

Cytat z artykułu Anny Nacher

twa, ale także jako szerszej kulturo-

pt. Las – wspólnota sympoietyczna?

wej formule "misji bez misji" oraz

Czas Kultury, nr 3/2017

sposobowi prowadzenia refleksji
sympoietycznej, nieco (czasem
dosłownie) bliżej ziemi/Ziemi niż
w mocno już spetryfikowanej
refleksji wokół antropocenu.
Jest też permakultura swoistym
rewersem tej debaty - oferującym
nadzieję, w rozumieniu nie tyle
kulturowej fantazji o zbawieniu,
ale raczej "nadziei w mroku" / … /

Fragment tekstu Anny Nacher
pt. Obserwuj, reaguj, odkrywaj.
Permakultura przeciw agrologistyce
( Prace Kulturoznawcze, Wrocław
2019, tom XXIII, nr 2-3.Kultura
Misji)
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Strefy / Warstwy / Gildia + Biogrupa
Sześć stref, do których uzyskania / utrzymania należy dążyć projektując i realizując
permakulturę:

Siedem warstw, do których uzyskania/utrzymania
należy dążyć projektując i realizując permakulturę:
1 - korony drzew (najwyższych)

0- dom, jego funkcje
1- strefa przylegająca do domu: grządki
z roślinami przyprawowymi, sałatami itd.,
szklarenka przy ścianie domu… taras /
pomost / piwnica / strych / gospodarka
wodą i energią / kuchnia letnia inne?
2 - sad i rośliny trwałe
3 - uprawy główne (np. ziemniaki, fasola,
bób, dyniowate, zboża)
4-strefa półdzika (okrajki, strefa ekotonowa
sadu…

2 - niskie drzewa (u Roberta Harta*, to owocowe
drzewka karłowate)
3 - krzewy i krzewinki (rośliny wieloletnie)
4 - rośliny zielne

3) „MondHolz” (czerwiec 2018 r.); czas: 7:33; nagrania: styczeń-maj 2018 r.
W tradycyjnych kulturach Karpat znano pojęcie drewna księżycowego czyli drewna pozyskanego w specjalnych
porach roku, dnia i faz księżyca, mającego wyjątkowe własności. W tradycyjnej ścieżce budowy instrumentów
z drewna bzu czarnego zachowało się tego typu podejście i odpowiednie drewno pozyskuje się jedynie w przeciągu ok.
2 tygodni w roku. Film pokazuje zwyczajową formę corocznej wyprawy po drewno bzu, którą kultywuje się w Biotopie Lechnica we współpracy z Domową Manufakturą Instrumentów z Bzu Czarnego od kilku lat. W narracji wykorzystano stare ryty związane z celebracją energii końca zimy w postaci kukerów – postaci w maskach, które odnoszą
się do witalnych sił odrodzenia, a także do wierzeń na temat magicznych właściwości bzu czarnego i jego strażników.
Wykorzystano także zbiór interesujących form gałęzi stworzonych samorzutnie przez bzy czarne, niektóre z nich przypominają symbole z dawnych, zapomnianych częściowo alfabetów drzewnych. Muzyka jest komponowana i zarejestrowana w czasie realnym w studiu nagraniowym z wykorzystaniem jednego z instrumentów wykonanych z drewna
bzu czarnego – fujary pasterskiej.

5 - warstwa gleby urodzajnej (korzenie, bulwy,
kłącza )
6 - powierzchnia ziemi ( u Roberta Harta*, to
rośliny płożące, w BL np. bluszczyk kurdybanek)
7 - warstwa pionowa (pnącza, u Roberta Harta*
pnącza na podporach naturalnych)

5-dzika przyroda (w jakimś stopniu…)

Strefy można wyznaczać także kierując się
czasem jaki musimy poświęcić („obecność”
w strefie) na zajmowanie się daną strefą:
0 i 1 – strefa codziennej obecności/pracy,
2 i 3 – strefy pracy kilka/kilkanaście dni
w roku, strefy 4 i 5 – obecność/praca sporadyczna.
Strefy opisano za Billem Mollisonem*, ale
w modyfikacji BL traktujemy strefy 0 i 1
jako jedną strefę „1”, a strefy 4 i 5 są często
odwiedzane jako źródło ziół i innych pożytków, a także teren warsztatowy i obserwacyjny. Ponadto w BL strefy 0,1,2,3 traktujemy
jako wzbogaconą strefę 4 realizując własny
program Macierz Nie-Tylko Ludzka.

*Bill Mollison – trzy pierwsze podręczniki permakultury
R. Hart – pierwszy podr. ogrodnictwa leśnego
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2) „Life Strategy” (listopad 2017 r.); czas: 9:04; nagrania: lipiec-październik 2017 r.

BIOGRUPA i GILDIA

Na realizację filmu wybrano zachodnią granicę Zamagurza – rzekę Białkę Tatrzańską i jej przełom pod Krompachami. Film alegorycznie ilustruje rozmaite strategie życiowe, odnosząc się do tradycyjnych, żartobliwych opisów,
typu: „w mętnej wodzie łowi się grube ryby”, „nie zawracaj Wisły/rzeki kijkiem” itp., które zawsze jednak prowadzą
do mniej czy bardziej sensownego „przenoszenia wody z oceanu za pomocą szklanki” (powiedzenie z kręgu kultury
buddyjskiej na nigdy nie kończące się wysiłki pracy ze swoim umysłem) gdzie oceanem jest falujący strumień energii bez początku i końca.

W strefach i warstwach rośliny sadzimy / popieramy w formie biogrup i gildii

Biogrupa – grupa osobników tego samego gatunku rosnących blisko
siebie i spełniających różne funkcje w grupie ( np. biogrupa u jodły –
część drzew spełnia funkcje ochronne dla drzew dominujących),
w ogrodnictwie monokulturowym zwalcza się (lub ignoruje) tendencje
do tworzenia biogrup, w permakulturze wspiera się biogrupy poprzez
łączenie różnych gatunków i odmian oraz wspieranie samosiewów.

Gildia – grupa roślin różnych gatunków wspierających się wzajemnie
poprzez uzupełniające się potrzeby ekologiczne ( np. rośliny lubiące
słońce osłaniają gatunki wymagające ocienienia, albo jak w klasycznym
układzie tradycyjnych upraw np. w Ameryce Środkowej i Południowej:
kukurydza, dynia i fasola – wspierają się fizycznie -podpory- i chronią
glebę przed wysychaniem)

20

13

PRZEMYŚL....………. swoje wybory

SPITZENBERG STUDIO
Nasze filmy powstają jako swoiste archiwum i materiały warsztatowe Biotopu Lechnica. Także jako
rodzaj tropu, którym można podążać dalej, albo sygnału kierującego (myślenie) w dobrym kierunku.

O D M A W I A J…….. jednorazowego użycia

W Spitzenberg Studio autorem zdjęć jest Marcin Sarota i także on nadaje filmom ostateczną formę.
Zamysł, scenariusze i opisy pochodzą od Marka Styczyńskiego.
Poza wyjątkami, prezentacja filmów może odbywać się jedynie przy udziale autorskim. Zorganizujcie
pokaz filmów Spitzenberg Studio (rzutnik, ekran, laptop), a z radością je udostępnimy i opowiemy
o nich.

ZMNIEJSZ………....……… (własną) konsumpcję

UŻYWAJ PONOWNIE…………. wszystkiego

1) „Liście na Wiatr” (październik 2017 r.); czas: 4:10; nagrania: wrzesień 2017 r.
Dobrowróżbne ofiarowanie liści bzu czarnego i celebracja wiatru jako jednego z ważnych postaci żywiołu powietrza.
Wykorzystano inspiracje kulturą Celtów w miejscu ich niegdysiejszego osiedlenia. Lecznicze siły bzu czarnego (oleum
viride suszone, wiosenne liście, jagody) wykorzystywano w rytuałach błogosławienia. Na miejsce rytuału wybrano
grzbiet pod szczytem Szpicy, góry wznoszącej się ponad wsią Lechnica na słowackim Zamagurzu. Dla podkreślenia
świadomości wielu warstw kultury Karpat w warstwie dźwiękowej wykorzystano oryginalne nagrania głosów ptaka –
pardwy mszarnej, gatunku, który w czasach prehistorycznych zamieszkiwał ten teren, a wraz ze zmianami klimatu,
przeniósł się na tereny północne Europy.

REMONTUJ……. stare

NAPRAW…………….. zanim wymienisz na nowe

MODYFIKUJ….. twórczo zmieniaj (prze)znaczenie

UTYLIZUJ………... gdy nie ma już innego wyjścia

Za: Recycled, Restored, Repurposed, Reused http://www.facebook.com/upcycletheworld/
Tłumaczenie Biotop Lechnica 2019
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8 form kapitału

Etnobotaniczne Wyprawy Biotopu Lechnica
Po latach prowadzenia warsztatów etnobotanicznych i permakulturowych,
pojawiła się spontanicznie potrzeba stworzenia innych okoliczności dla
spotkań osób zaprzyjaźnionych i pojawiających się w rozmaitych okolicznościach w Biotopie Lechnica. Chodziło o stworzenie sytuacji, dzięki której
rosnąca z roku na rok grupa osób, które poznały się w BL, mogłaby odnowić swoje kontakty i pogłębić znajomości. Mamy wielkie szczęście utrzymywać kontakty z interesującymi i twórczymi ludźmi, a wszyscy potrzebujemy
inspiracji, nauki, wymiany doświadczeń i chociaż kilku dni w otoczeniu,
dla którego nasze fascynacje i zainteresowania nie wydają się „dziwne”.

1.

Kapitał intelektualny – wiedza

2.

Kapitał żywy – gleba, zwierzęta, rośliny i inne organizmy żywe, woda, tlen… wszystko to, co stanowi

prawdziwe podstawy życia na Ziemi

Naklejka z logotypem EWBL, projekt Paweł Sky

Bardzo cieszy mnie ta organiczna, rozwijająca się na rozmaite sposoby forma wzajemnych kontaktów i z wielką przyjemnością przygotowuję propozycje nowych tras, celów i miłych warunków pobytu. Wybieram intrygujące miejsca i trasy
w taki sposób, aby w kluczowym momencie wszyscy uczestnicy wyprawy byli w równej mierze odkrywcami nowych
obszarów i nowych historii. Unikam w ten sposób funkcji „oprowadzacza”, co wymaga też od uczestników wspólnych
decyzji. Tytułowe określenie „ekspedycja” nawiązuje do dziecięcych marzeń o wyprawach i odkryciach, ale także wskazuje
na całkiem realny pierwiastek eksploracji, jaki zawsze jest obecny podczas naszych wspólnych wypraw. Już sama interdyscyplinarność kolejnych, wyprawowych ekip powoduje, że odkrywamy razem rozmaite i zaskakujące aspekty interesujących miejsc i zjawisk.
Wyprawy są niekomercyjne, a kilkuosobowa grupa powoduje, że noclegi i koszty paliwa są niższe niż przy indywidualnych
wycieczkach. Już samo przepakowywanie się z pięciu samochodów w trzy lub dwa na początku wyprawy, ma swój ładunek
symboliczny.
Dotąd udało się zorganizować cztery tego typu wyprawy i wszystkie były niezwykle interesującymi podróżami w znakomitym towarzystwie. Czwarty numer zina przygotowujemy na koniec marca, aby jego premiera mogła nastąpić podczas
kolejnej, 5. Etnobotanicznej Wyprawy zaplanowanej na 20-22 marca 2020 r.
Pierwsza ekspedycja (2017) zawiodła nas do unikalnego ośrodka sztuki niezależnej o nazwie Periferne Centra (Peryferyjne
Centra), które prowadzi artystyczne negocjacje z krajobrazem nazywane przez Andrieja Polaka – landarchem. Rozległe
krajobrazy wokół wsi Dubravica, traktowane są jak olbrzymia galeria sztuki i od wielu lat ekipa PC realizuje tam bardzo
interesujący program artystyczny, społeczny i osobisty.
Druga wyprawa (2018) zaprowadziła nas do kaldery olbrzymiego mezowulkanu i bajecznego miasteczka – Bańska Szczawnica. Uczestniczyliśmy tam w corocznej celebracji Salamandrowych Dni, które upamiętniają zwyczaje pierwszej na świecie
Akademii Górniczej (!). Napotkaliśmy tam ślady nadwornego fotografa The Beatles (!) i wpadliśmy na kilka innych
tropów. Po drodze szukaliśmy legendarnego Trąbiącego Kamienia i dębowego lasu pastwiskowego Gavurki. Do Kamienia
nie udało się nam dotrzeć, ale Gavurki odwiedziliśmy i spędziliśmy tam kilka chwil, jakby poza czasem.
Trzecia ekspedycja miała za cel dotarcie do krainy wygasłych wulkanów i gigantycznej strefy ekotonowej pomiędzy Karpatami (bioregion alpejski) i bioregionem panońskim. To co zastaliśmy w tym regionie zaskoczyło nawet najbardziej wybrednych i wracamy tam w marcu 2020 roku!
Czwarta wyprawa zaprowadziła nas tropem intrygującego drzewa – oskoricy vel jarzębiny domowej vel Sorbus domestica
w rejon pogranicza Slowacko- Czeskiego (Slovacko na Morawach) i była wspaniałym warsztatem permakulturowym.
Miejscowe wino i kilka sadzonek jarzębiny domowej było jedynie małym, materialnym dowodem na powodzenie Wyprawy.

3.

Kapitał kulturowy – ściśle związany z uczestniczeniem w kulturze (życiu) społeczności

4.

Kapitał społeczny – wpływy i powiązania społeczne

5.

Kapitał doświadczalny – kapitał gromadzony w trakcie realizacji wspólnych projektów

6.

Kapitał duchowy – praktyka duchowa, religijna, praca z (własnym) umysłem, samodoskonalenie duchowe

7.

Kapitał materialny – przedmioty, nieruchomości

8.

Kapitał finansowy – pieniądze (środki płatnicze), ubezpieczenia, instrumenty globalnego systemu finanso-

wego

8 form kapitału – ich ekwiwalenty („waluta”) i główne sfery działania
1.

Kapitał intelektualny – wiedza, idee – sfera działania to obrazy, słowa, brzmienia, sprawność intelektualna

2.

Kapitał żywy – tlen, woda, zasoby środowiska – sfera działania to gleba, organizmy żywe (i ich ekosystemy*)

i tzw. usługi ekosystemowe
3.

Kapitał kulturowy – pieśni, opowieści, rytuały – sfera działania to społeczność

4.

Kapitał społeczny – powiązania – sfera działania to związki, sfera wpływów

5.

Kapitał doświadczalny – przedsięwzięcia (akcje, interwencje…) – sfera działania to mądrość, urzeczywistnia-

nie doświadczenia
6.

Kapitał duchowy – modlitwy, intencje, karma, walka o (w sensie konsekwentnego dążenia do* …) – sfera

działania to duchowe urzeczywistnienie
7.

Kapitał materialny – substancja (w sensie: obiekty) – sfera działania to przedmioty, budynki, nieruchomo-

ści, infrastruktura
8.

Kapitał finansowy – pieniądze (środki płatnicze) – sfera działania to system instrumentów finansowych

Piąta Wyprawa przed nami… tym razem już w specjalnie zaprojektowanych koszulkach z logotypem Wypraw.
UWAGA. W ekipie Wyprawowej można się znaleźć w bardzo prosty i jedyny sposób: trzeba mieć za sobą minimum jeden
klasyczny warsztat w Biotopie i utrzymywać z nami kontakt, a także chcieć ruszyć na Wyprawę.
(ms)

Za: 8 Forms of Capital, Ethan Roland & Gregory Landau, 2011 (tłumaczenie, kolejność form kapitału i oznaczone
gwiazdką – moje MS)
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Ankieta

(ankieta była zbierana w 2019 roku)
1.

Czy zauważasz samodzielnie (widzisz, czujesz…) oznaki katastrofy / kryzysu / zniszczenia środowiska natu-

9.

Czy wiesz, że w ostrym kryzysie samochód staje się szybko nieprzydatny – czy wiesz co oznacza wielokilo-

ralnego / zubożenia zasobów / dzikiego życia wokół siebie / obniżenia jakości dóbr środowiskowych? Co to jest?

metrowy zator drogowy „korek”?

2.

10.

Czy zauważasz, czytasz, wiesz o informacjach na temat katastrofalnych zmian klimatycznych, wymierania

Czy jesteś w stanie przejść pieszo z zapasami w plecaku (masz? Walizka na kółkach nie będzie wygodna…) –

zwierząt i roślin, zubożenia otoczenia przyrodniczego, ograniczenia zasobów?

5 km, 10 km, 15 km, 20 km, więcej niż 20 km dziennie? Skąd to wiesz, czy sprawdziłeś/ łaś?

3.

11.

Czy kiedykolwiek spędziłeś/łaś dobę poza domem/mieszkaniem/hotelem w nowym, nieznanym otoczeniu?

12.

Czy znasz zasadę: trzy minuty, trzy dni, trzy tygodnie?

13.

Czy poza internetem, stosujesz inne sposoby porozumiewania się na odległość?

14.

Ilu / czy masz - sprawdzonych przyjaciół i/lub rodzinę?

15.

Czy byłbyś/ łaś zainteresowany/wana działaniem w grupie samopomocowej, czy raczej, w razie kryzysu,

Czy zastanawiasz się co zrobisz gdy – zabraknie wody „z kranu”, elektryczności w „kontaktach”, jedzenia

w sklepach? Czy masz jakiś plan awaryjny, strategię przetrwania?

4.

Czy masz jakikolwiek sprzęt pomagający w przetrwaniu poza domem np. w wędrówce: buty sportowe lub

górskie, plecak, maszynkę gazową i butle z gazem, zapas zapałek i innych źródeł ognia, ciepłe okrycie i czapkę,
rękawice, płaszcz przeciwdeszczowy, namiot, lekki materac, świece i latarki z bateriami, nóż, turystyczny zestaw
sztućców, termos i pojemnik na wodę, naczynia do gotowania, filtr do wody, chemię do odkażania wody, maski
antysmogowe, zapas podstawowych produktów: sól, cukier, kasza, suche zupy, makaron…, podstawowe lekarstwa
i opatrunki…?

będziesz działać indywidualnie lub z najbliższą rodziną?
5.

Czy masz dokąd pójść jeżeli mieszkasz w mieście lub innym miejscu nie zapewniającym dostępu do wody,

paliwa, żywności?

6.

7.

16.

Czy liczysz, w razie totalnego kryzysu, na jakąkolwiek zorganizowaną pomoc państwa?

17.

Czy traktujesz te pytania wyłącznie jako zabawę?

Czy potrafisz czytać mapę, szkic topograficzny, czy jesteś w stanie rozpoznać kierunki świata?

Odpowiedzi na pytania/zagadnienia z Ankiety najlepiej podpowiedzą gdzie jesteśmy jeżeli chodzi o stan świadomo-

Czy znasz rośliny i grzyby jadalne, czy wiesz gdzie je szukać i co z nimi zrobić?

ści, reakcje i plany związane z wyzwaniami jakie stawia przed nami globalna zmiana klimatu i jej lokalne formy…
Proszę o bardzo zwięzłe odpowiedzi: tak lub nie, nie wiem, lub dwa-trzy słowa wyjaśnienia.

8.

Czy potrafisz zapalić ognisko, czy kiedykolwiek i cokolwiek ugotowałeś/łaś na wolnym ogniu?
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