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Śląskie genius horti - między ogrodem wyobrażonym a założeniem
urbanistycznym
Sto lat temu na Górnym Śląsku powstało osiedle, w którym miały rozkwitać cnoty
rodzinne i pracownicze. Domy pod wysokimi dachami z gontu stały w jabłoniach,
a jeśli któraś zaczynała marnieć, pracodawca wysyłał anioła, wielkiego mężczyznę
w czarnych kamaszach, który przynosił zdrowy szczep i stawiał przy furtce.
(M. Szejnert, Czarny ogród)

Pod tym samym niebem, ale kilka poziomów poniżej "rajskiego ogrodu"
zapoczątkowanego nie przez pierwszego Adama, ale przez pierwszego Giesche[1], "leży inny
las, czarny. Czasami nawet widać go gołym okiem, wydziera się na powierzchnię wyraźnym
fałdem"[2], jednakowoż bogaty, płodny i gromko domagający się troskliwego gospodarza. Z
tego też powodu, w 1905 roku tajny radca górniczy Anton Utheman, z wyrozumiałością
aprobujący gusty i pragnienia przyszłych "ogrodników", którzy "wolą rudery z ogródkiem i
szopą niż wygodne mieszkania oderwane od ziemi"[3] zaprasza do współpracy braci Georga i
Emila Zillmannów, architektów z Charlottenburga, którzy po przestudiowaniu proporcji,
budulca i układu starych chłopskich chałup na Górnym Śląsku mają za zadanie stworzyć
świeży i nowatorski projekt "miasta-ogrodu"[4].
Przełom XIX i XX wieku był okresem intensywnego przenoszenia idei i doświadczeń
angielskich w dziedzinie projektowania i budowy osiedli robotniczych do Europy. Projekt
Giszowca powstał na początku 1906 roku, czyli wcześniej niż zespół Hellerau pod Dreznem,
traktowany jako pierwsza w Niemczech realizacja idei Ebenezera Howarda (prekursora
wielkiego ruchu "miast-ogrodów")[5], wpisującej się w nurt kulturalistyczny, zakładający, że
miasto miało stać się samodzielną, niezależnie funkcjonującą jednostką (gospodarczą,
przestrzenną, społeczną), uwzględniającą warunki ekologiczne i umożliwiającą powrót
swoich użytkowników do natury przez umieszczenie osiedli mieszkaniowych poza obrębem
wielkich miast[6], będąc tym samym swoistym remedium na mało korzystne a wręcz
szkodliwe warunki bytowania w miastach.
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"Miasto-ogród", które w założeniu miało przywoływać rustykalne wartości w obszarze
miejskim, w symbolicznej warstwie konotuje dom, zacisze, poczucie bezpieczeństwa i
błogostan (to odpowiada oazie szczęścia), ale również miejsce odosobnienia i samotności. W
sztuce staje się on metaforą medytacji, zadumy, zgłębiania tajemnic duszy czy kontemplacji,
co ma związek z pewnym odseparowaniem od świata zewnętrznego, którego w nim często
doświadczamy. Oczywiście równie istotna jest silnie zarysowana symbolika biblijna, która
wydaje się stać w sprzeczności z obrazem ogrodu kreowanym w sztuce. W Piśmie
Świętympojawia się prawzór ogrodu - Eden, utracony raj rozkoszy, szczęścia i
błogosławieństwa - miejsce, które obecnie występuje w roli znaku zaprzepaszczonego przez
pierwszych ludzi stanu niezmąconego dobrobytu i wiecznej radości, ale także nieświadomości
grzechu, a co za tym idzie, nieświadomości własnego człowieczeństwa. Ten pierwotny ogród
nie był zatem miejscem odosobnienia i kontemplacji. Wręcz przeciwnie, wszystko, co się w
nim znajdowało, było z sobą połączone, zespolone w całość. Konotacje biblijne uwypuklają
także fakt, że ogród zawsze był przestrzenią sakralną, obszarem sprawowania obrzędów i
rytuałów[7], terenem wyodrębnionym z profanum dnia powszedniego. Ogród jako miejsce
odświętne staje się także miejscem spotkań. Miejskie parki to często punkty skupiające ludzi i
ogniskujące ich więzi. Zachowania, jakie możemy obserwować w tej przestrzeni, różnią się
od tych, które widzimy w mieście. Są bardziej szczere, intymne, otwarte, ponieważ ogród
wyrywa nas z tej codziennej krzątaniny i właśnie takie znaczenia nadajemy dzisiejszym
ogrodom. Często stają się one dla współczesnych ludzi wyróżnionym fragmentem świata, w
którym znajdują spokój pośród darów przyrody. Jest to oczywiście bardzo idylliczny obraz,
który może z pozoru nie przystawać do realiów Śląska, ale który z wielu względów wiernie
realizuje wspomniane wcześniej założenia koncepcji Howarda, ilustrowane przez niego
diagramem trzech magnesów: "Jeden to miasto, ze wszystkimi jego wadami, jak wysokie
czynsze czy brudne powietrze i zaletami: dobrze oświetlonymi ulicami, życiem towarzyskim.
Drugi to wieś, z takimi plusami, jak piękno natury, świeże powietrze, niski czynsz oraz
minusami: brakiem życia towarzyskiego i niskimi zarobkami. Trzeci magnes to właśnie
Town-Contry, zwane "miastem-ogrodem", które łączy wszystkie dobre strony miasta i wsi,
eliminując niedostatki"[8].
Jednak przecież istnieje jakaś szczególna aura miejsca, pewne genus horti tworzące
tożsamość przestrzeni. Składa się na nie przede wszystkim świadomość syntezy tkanki
miejskiej i przyrody założona jako projekt urbanistyczny. Przykłady śląskich "miastogrodów" stanowią unikatowe na skalę światową projekty architektoniczne ze względu na ich
walory utylitarne, estetyczne, a także emocjonalne. Jest to połączenie zabudowy industrialnej,
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która stara się złagodzić swoją "nienaturalną", przemysłową istotę poprzez zabiegi
symulacyjne i swoisty "kamuflaż", mający sugerować "wiejskość" miejsca.
Ogród w przypadku miast regionu nie stanowi wyabstrahowanej jakości, ale raczej
element syntetyzujący przestrzeń. A przy tym jest elementem znaczącym, kształtującym
wyobrażenia estetyczno-topologiczne mieszkańców i stanowi przestrzeń kreowaną poprzez
praktyki i działania osób funkcjonujących w jej ramach. Aktywności te stanowią całe
spektrum zdarzeń od rekreacji po zamieszkanie i zadomowienie, co jest szczególnie widoczne
w przypadku śląskich założeń urbanistycznych Giszowca (Gieschewald) i Nikiszowca
(Nikischacht) - projekt powstały równolegle do budowy kolonii Giszowiec i będący jego
dopełnieniem, a jednocześnie zupełnym przeciwieństwem. Zespoły te zostały połączone ze
sobą uruchomioną w 1914 roku kolejką wąskotorową[9]. Osiedla te zachowały również swój
wyjątkowy i czytelny pierwotny układ urbanistyczny (oprócz Giszowca, który z powodu
znacznego wzrostu potrzeb mieszkaniowych pracowników kopalni został w dużej mierze
wyburzony) w prawie niezmienionym kształcie, ale te dwa zespoły w dalszym ciągu
wymagają prac rewaloryzacyjnych i modernizacyjnych, z uwagi na wiek i stan techniczny
poszczególnych budowli, a także niekontrolowane zmiany i negatywny wpływ nowo
powstającej architektury. Wskazane jest również dalsze uzupełnianie zespołów o kolejne
funkcje o randze lokalnej i ponadlokalnej[10].
"Dany ogród we właściwy sobie i niepowtarzalny sposób buduje przestrzeń
percypowaną zmysłowo stawiając spacerującego przed wyborem drogi, ławki, zakrętu, łączy
z wizytą element przeżycia, odkrywania, rozpoznawania. Każdy ogród pozwala
współczesnemu człowiekowi na powrót do siebie, do swojego ciała w konkretnej przestrzeni a zatem pozwala na ponowne zakorzenienie się, na refleksję nad heideggerowskim byciem w
świecie"[11]. Ogród jest tą częścią miasta, która pozwala na jednoczesne bycie i niebycie w
mieście. Przebywanie we współczesnej aglomeracji związane z nastawieniem na praktycyzm
dnia codziennego pochłania duchowe istnienie i skupia człowieka na błahej krzątaninie.
Paradoksalnie, to niebycie w mieście, dla którego pretekstem może stać się ogród, jest
prawdziwym byciem w rozumieniu heideggerowkim. Ludzie zachowują się w nim inaczej niż
w innych częściach miasta. Trudno przy tym określić, na czym ta inność polega. Być może
jest ona tylko wrażaniem narzucającym się obserwatorowi, który projektuje narzucone mu
przez kulturę skojarzenia związane z ogrodem. W takim wypadku idylliczność miejskich
enklaw zieleni byłaby jedynie złudą wywołaną przez pewne wzory percepcji ukonstytuowane
na bazie symbolicznych odniesień. Wydaje się, że jednak nie mamy prawa odzierać ogrodu z
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ciążącej nad nim symboliki kulturowej, która w pewien sposób modeluje jego
doświadczanie.
Ogród jest zatem miejscem specjalnym, niemożliwym do zastąpienia przez inną
strukturę przestrzenną. Jego wydzielenie z tkanki miasta jedynie podkreśla jego specyfikę. To
granice tworzą ogród, nadając mu pewne ramy. Odgrodzenie jest warunkiem zaistnienia
ogrodu jako miejsca. Tylko wtedy, gdy jest on oddzielony od miasta może stać się inną
przestrzenią, a nawet czasoprzestrzenią. Jednak nie zawsze linia demarkacyjna musi
przebiegać wzdłuż fizycznych granic. Jak zauważa Małgorzata Szafrańska: "Ogród-miejsce
wyróżnia i zamyka czas. Zatem eidos ogrodu, to specyficznie ogrodzone miejsce,
charakterystycznie traktowana natura i czas, który płynie inaczej, "nienaturalnie". To czas
rytualny, rodzący się ze swoistej pamięci miejsca"[12].
Przestrzeń ogrodu manifestuje się jednak w świadomości podmiotu, jako pewien
obszar - wydzielony, niekoniecznie ogrodzony, ale posiadający granice, które zaznaczają jego
inną jakość. Ta jakość zaś jest generowana przez obecność przyrody, która występuje w
funkcji pełnoprawnego obywatela miasta. Posiada przy tym prawo do przebywania w miejscu
swojego aktualnego pobytu. Wszelkie inne przejawy wtargnięcia natury w tkankę miejską są
bowiem tłumione w zarodku przez stosowne formy represji stosowane przez odpowiednie
służby. Właśnie ogrodzenie sugeruje ową "nienaturalność". Wydawać by się mogło, że
przestrzeń ogrodu to sfera dominacji przyrody, tymczasem jest to jedynie pozór. To formacja
roślinna ukształtowana według praw narzuconych przez modę, kanon, ludzką zachciankę. Jest
ona bowiem ustrukturyzowana według historycznie i kulturowo zmiennych wzorców. W
miejskim ogrodzie nic nie wprawi nas w osłupienie ani w wywołany tym osłupieniem
nieoczekiwany zachwyt, nie ma chwastów i nierówno przystrzyżonej trawy. Są to miejsca
chronione przed czynnikami zewnętrznymi właśnie dzięki swojemu "wygrodzeniu",
dokładnie wiemy, czego się po nich spodziewać, dlatego zapewniają poczucie bezpieczeństwa
i bezpośredniego kontaktu z naturą. Tymczasem jest to przyroda zaaranżowana na potrzeby
człowieka, która ma wywoływać w nim idylliczne skojarzenia z utraconym rajem i łudzić
kontaktem z naturą. Miejskie ogrody to enklawy zieleni rozproszone w ludzkich osadach,
sztucznie stworzone wyspy obsadzone trawą i drzewami. Ogród można czytać jako
egzemplifikację przyrody w mieście[13], ale może właściwszym odczytaniem byłaby w tym
wypadku symulacja, zaledwie stwarzająca pozory naturalności.
Paradoksalnie to, że ogrody stanowią enklawy ustrukturyzowanej i zaprojektowanej
przyrody, stanowi o ich istocie. Gdyby zostały pozostawione same sobie stałyby się nibymiejscami, pustymi przestrzeniami[14], nie w sensie braku ich zagospodarowania, ale z
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powodu braku chęci ich aranżacji, co mogłoby z kolei sugerować ich nieistotność i
nieważność. Takie niby-miejsca według Zygmunta Baumana są pozbawione sensu, czyli
właśnie owej pamięci, która jest predestynowana do nadawania pewnych znaczeń. Ogrody
natomiast nigdy nie są semantycznie puste. Nawet, jeśli w świadomości społecznej nie
funkcjonują

ogólne

znaczenia

z

nimi

związane,

to

indywidualne

wspomnienia

poszczególnych użytkowników budują sensy tworzące ducha tych miejsc.
Ogród zawsze zatem znaczy. Jak zauważa Gernot Bohme: "W przyrodzie współgranie
głosów, form i kolorów (...) wytwarza charakterystyczne atmosfery, w których obecność
poszczególnych przedmiotów naturalnych staje się specyficznie odczuwana (...), atmosfery te
mogą stać się przedmiotem analitycznego poznania i syntetycznego działania"[15]. Tym
samym przestrzeń ta dzięki swoim walorom estetycznym ma tendencję do nasycania się
indywidualnymi lub społecznymi walorami i zapełniania narracjami pamięci osobistej lub
grupowej. W efekcie powstają "miasta-ogrody", stanowiące syntezę przestrzeni miejskiej
sensu stricto i przyrody wykreowanej przez człowieka na potrzeby jego egzystencji.
Należy jednak zaznaczyć, że przyroda w charakterze zieleni miejskiej nie stanowi
wcielenia idei powrotu do natury i raju utraconego. Założenia "miast-ogrodów" nie mają
takich celów. Stanowią one projekty, mające sprzyjać kreowaniu przestrzeni dla
zrównoważonej ludzkiej egzystencji, której przyroda jest jedynie elementem wspierającym,
tworzącym atmosferę miejsca, budującym ogólne poczucie bezpieczeństwa i przychylności
otoczenia. Miejska zabudowa - szczególnie w jej industrialnym wydaniu, mino swojej
funkcjonalności i utylitarnego wymiaru, wydawać się może obca i nieoswojona, co jest
związane z jej amorficznością. Fortelem, dającym okazję do jej neutralizacji i poniekąd
również asymilacji jest wprowadzenie w jej obręb poddanych stałej i ścisłej kontroli
elementów przyrody, co ma na celu uniemożliwienie jej przerodzenia się w naturę. Stąd też
obecność akcji społeczno-kulturowych tj. sadzenie drzew w okolicy czy też "okraszanie"
balkonów katowickiej "Superjednostki" donicami pełnymi kwiatów. Podobne manifestacje
symbiozy miasta i ogrodu stanowią znak rozpoznawczy ludzkiej tendencji do ucieczki z
przestrzeni nieoswojonej.
Idea ta jest obecnie kontynuowana poprzez szerzący się ruch permakultury, który
zyskuje coraz większą popularność w obszarze zarządzania przestrzenią życia w aspekcie
estetycznym

i

architektoniczno-urbanistycznym.

Podejście

permakulturalne

(od

ang.permanent agroculture) odnosi się przede wszystkim do organizacji przestrzeni życia
ludzkiego w harmonii z otoczeniem naturalnym, czyli symbiozy przestrzeni mieszkalnej oraz
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przyrody. To w ewidentny sposób zbliża permakulturę do założeń projektów urbanistycznych
Howarda[16] i legitymuje jej rację bytu w postmodernistycznym mieście.
Ogrody i parki wraz z ich architektoniczną zabudową konstruują pewną specyficzną
trójwymiarową przestrzeń, stanowiącą środowisko życia człowieka. Innymi słowy tworzą
krajobraz. A krajobraz to "twór umysłu - widok, który ofiarowuje, jest skonstruowany na
równi z warstw geologicznych, jak z pokładów pamięci"[17], a także zbudowana na
materialnej bazie wizja miejsca determinująca jego charakter i konstytuująca jego odbiór.
Ogrody mogą być w dużej mierze odczytywane jako soczewka skupiająca historię związaną z
danym obszarem. Nieprzypadkowo przecież miejskie ogrody czy parki to przestrzenie, w
których eksponowane są pomniki, monumenty czy tablice pamiątkowe, niejednokrotnie stając
się najwłaściwszymi miejscami do przywoływania wydarzeń nie tylko z zakresu historii
zbiorowej, ale także tej jednostkowej, indywidualnej i osobistej, co związane jest również z
pojmowaniem ogrodu jako miejsca skłaniającego do refleksji i zadumy. Przyroda bowiem,
nawet jeśli jest jedynie symulacją, ma moc wyzwalania pokładów pamięci i tworzenia
specyficznego rytmu czasu.
Wszelkie czynności dziejące się w obrębie ogrodu odciskają swoje piętno na jego
tkance, generując inną jakość miejsca, która może być odczytana jedynie przez ludzi
mających świadomość owych czynności - tzn. ich autorów lub odbiorców. Tym samym ogród
staje się indywidualną przestrzenią sacrum wykreowaną przez zindywidualizowane
mikroobrzędy pojedynczych jednostek, a to z kolei powoduje, że owo doświadczenie
estetyczno-topologiczne "miasta-ogrodu" nosi znamiona pewnej osobistej tajemnicy, którą
mogą odczytać jedynie wybrani.
Z tej perspektywy Gieschewald (z charakterystyczną dla siebie malowniczością), jako
funkcjonująca w przestrzeni Katowic egzemplifikacja "miasta-ogrodu", intryguje od blisko
stu lat, wyważenie balansując między "wiejskim skansenem dla robotników wielkiego
przemysłu", wcielającym w życie panującą na przełomie XIX i XX wieku "modę" na
etnografię[18], a magicznie zatrzymanym już tylko na starych pocztówkach doskonałym
świadectwem historycznym epoki i ikonograficznym źródłem[19]. I choć wydawać by się
mogło, że po powoli obracającym się w nicość zabytkowym osiedlu pozostaną jedynie
fotografie i pożółknięte papierowe kartoniki, ślady dawnego Giszowca można w dalszym
ciągu odnaleźć w obrazach, które miały w zamyśle dokumentować to, co utracone: "(...)
każdy dom ma portret. Ewald Gawlik odnalazł najgłębsze powołanie. Kasperczykowie
dostają od niego portret domu przy ulicy Agaty, Lubowieccy portret domu przy ulicy
Kwiatowej. Koło domów kwitną słoneczniki, a przed furtką jednego z nich stoi krzesło, lekko
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koślawe, jak znane krzesła Van Gogha; ale z siedzeniem drewnianym, nie słomianym, na
którym leżą trzy jabłka"[20].
Artysta z powodu pyłu z rozbiórki i budowy, który przylepiał się do farby olejnej i
rujnował obraz, nie był w stanie namalować mordu na kolejnej z ulic[21], więc na następnych
obrazach zignorował bloki i konsekwentnie wykreślił je z pejzażu[22], tworząc w swych
obrazach wizję utopii. Na płótnie nie mógł odcisnąć się najmniejszy nawet ślad problemów i
rozterek nękających mieszkańców podlegającego drastycznym przemianom osiedla: "Środek
każdego obrazu zajmuje grupa tych samych domów - twierdza Giszowiec, która jest wieczna.
Gawlik pomnożył tę wizję przez cztery, żeby pokazać jej siłę i powab. Wiosna to świeżo
uprana pościel powiewająca na przedpolach tej fortyfikacji, lato - zielone kopki skoszonej
trawy, jesień - ogniska w ogrodach, zima - szare dymy nad białymi pagórkami dachów"[23].
Mieszkańcy "ogryzka" dawnego Giszowca i blokowiska Osiedla Staszica[24] musieli bowiem
zwalczać już "zmory" nowe: "lęk o dom i ogród, o rozproszoną rodzinę, o własne miejsce w
świecie, który się odmienił i nie wiadomo, w jakim pójdzie kierunku"[25], z żalem obserwując,
jak starzy mieszkańcy osiedla, "wyrwani z korzeniami" z miejsca, w którym spędzili całe
swoje życie, wkrótce odchodzą, nie mogąc znieść utraty domu i przeprowadzki do blokowisk,
co

niezwykle

obrazowo

przedstawił

Kazimierz

Kutz

w

filmie Paciorki

jednego

różańca (1979).
W ogólnym rozrachunku jednak, "genius loci odrzuca to wszystko, co w bedekerach
jest najistotniejsze, a co jest niczym więcej niż jedynie "pozłotką" (gild), dzięki której miejsce
"znajduje swoje miejsce" w ustalonym porządku kultury"[26] i ocala to, co najcenniejsze,
uprzytamniając nam, że "kultura jest obcowaniem ze stratą (lost city); nie celebruje
poszczególnych lokalizacji i osób, lecz anonimowy trud oraz dokumentuje równocześnie i
obraz, i potęgę, i słabość ludzkiej wspólnoty"[27].
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