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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Ogród proboszcza wobec estetyki stacji benzynowej 

Czy będzie to świeży nabytek, czy resztówka postszlachecka, postplebejska, 
park, czy działka, Polak chciałby mieć kawałek własnej ziemi. I jesteśmy w tym 
podobni do Francuzów, Niemców czy Brytyjczyków. Nowością jest fakt, że po 
okresie lekceważenia już nie wstydzimy się do tego przyznać. Lubimy wieś. 

Serce rośnie i duma rozpiera, gdy patrzy się na przystrzyżone trawniki, wypielęgnowane rośliny i 
wygrabione ścieżki. Polska wieś jest schludna i zadbana. A jednak mam mieszane uczucia. Bo to 
niewątpliwe przecież zadbanie ewoluuje w stronę, której za chwilę będziemy żałowali.  

W nowych ogrodach dominuje estetyka stacji benzynowej. Żywopłoty z tui tworzą szachownice 
działek. Inwazja iglaków podsypanych korą daje efekt przemysłowego chłodu. A, gdy mróz lub 
choróbsko zniszczy kilka drzewek, całość wygląda jak groteskowo szczerbaty uśmiech. Nie darmo w 
tradycyjnych polskich parkach (poza górami) iglaków nie sadzono prawie wcale. Polska moda na iglaki 
wzięła się z naśladowania zieleni miejskiej - tej sprzed supermarketów i stacji benzynowych. Stale 
zielone mają swoje zalety, ale sadzimy je bez opamiętania, a często i bez sensu.  

Tymczasem ogrodniczych alternatyw jest mnóstwo. Bez wielkiego udziału właścicieli kwitną już w 
ogrodach serduszka. Za chwilę ruszą rododendrony. Potem będą bzy, irysy, róże i piwonie, jaśminy i 
niebieskie klematisy, dalie zwane georginiami, wonne floksy, zgrzebna maciejka i pachnący groszek 
pnący. Astry i chryzantemy wyznaczą jesień, a w zimie od śniegu odcinać się będą purpurowe gałązki 
derenia.  

Ja między kwiatami sadzę modrą kapustę, bo zdobi oraz zioła, bo pachną i zawsze są pod ręką.  

Takie tradycyjne wiejskie ogródki, skromne i wdzięczne, mieszające kwiatki, zioła i jarzyny Francuzi 
nazywają ogrodem proboszcza. U nas ten styl ogrodu nie ma własnej nazwy, a szkoda, bo chyba 
najbardziej odpowiada dzisiejszym czasom i potrzebom.  

Lansuje go zresztą Michelle Obama, kiedy własnoręcznie - z pomocą córek - na oczach 
fotoreporterów sadzi sałatę obok Białego Domu.  

Ogród uczy pokory. Przynosi tyle porażek, co sukcesów. Ale chińskie przysłowie radzi: "Chcesz być 
szczęśliwy przez godzinę - napij się; chcesz być szczęśliwy przez rok - ożeń się; chcesz być 
szczęśliwy całe życie - załóż ogród". Jest tylko jeden problem: by powstał naprawdę piękny ogród 
potrzebny jest kawałek ziemi i... wieczność. Bo ogród musi trwać. Potrzebuje czasu.  

A z polskiej wsi znikają stare krzewy i drzewa. Znikają lipy, wiązy i jarzębiny wzdłuż dróg. Znikają 
drzewa owocowe - jabłonie, wiśnie i grusze, o smakach dziś już niespotykanych. Tak gminy, jak 
obywatele wycinają je pod byle jakim pretekstem. I niech nikt mi nie mówi, że były chore. Za tą 
masową wycinką stoi jakiś podejrzany biznes lub prymitywizm gustu. Ratujmy więc stare drzewa, nie 
pozwalajmy na durną hekatombę. Bo stare gatunki zapewniają bioróżnorodność. Bo są stare. Bo są 
piękne. Bo budują klimat i odróżniają wieś małopolską od wielkopolskiej, kielecką od toskańskiej.  

 


