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Trucizna i lekarstwo to często ta sama 
substancja podawana z inną intencją.
—  Peter Mere Latham
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ZAPACH OPORU
Paweł Mościcki

Krajobraz od dawna jest narzędziem ideologii i władzy, 
a dokładniej – medium projekcji i realizacji imperialnej 
wyobraźni. Każdy akt kolonialnego zawłaszczenia odbierał 
podbijanym ludom nie tylko polityczną i kulturową wolność, 
ale okradał je także z doświadczenia zmysłowego i podpo-
rządkowywał dyktatowi kolonizatorów. Również imperialna 
grabież nie ograniczała się do zasobów naturalnych przy-
datnych do produkcji i konsumpcji towarów, ale obejmowała 
także to, co i jak można widzieć, słyszeć czy czuć. Na ruiny 
imperium składają się w równym stopniu zniszczone domy 
i zdegradowane lub zawłaszczone obrazy, dźwięki, smaki 
czy zapachy. To całościowa kradzież świata, która odciska 
swoje piętno na najbardziej cielesnych i intymnych niedobo-
rach. Pozostałością kolonialnej przemocy są więc przetrą-
cone ludy, niezdolne z powrotem poczuć tego, co kiedyś 
było ich naturalnym środowiskiem, światem oswojonym 
i przeżywanym spontanicznie, „na wyczucie”.

Nowy projekt Karoliny Grzywnowicz skupia się na polity-
kach sadzenia i sposobach znaczenia terytoriów. Artystkę 
interesują „skażone krajobrazy” oraz rośliny, które zostały 
wykorzystane do kamuflowania miejsc naznaczonych prze-
mocą. Przecież kolonialna władza nie tylko niszczy habitat 
podporządkowanych ludów, ale tworzy też nowy; kreuje 
środowisko zastępcze, scenografię podporządkowaną no-
wemu reżimowi i maskującą jego przemoc. 

To, co polityczne i to, co intymne najmocniej przecina się 
ze sobą w zmysłach, szczególnie zaś w powonieniu, wokół 
którego ogniskuje się ten projekt. Jak pokazują dawne 
i nowe filozofie, razem ze współczesną psychiatrią, powo-
nienie zachowuje ślady najgłębiej zapadające w pamięć 
i najszybciej ją uruchamiające. To w zapachach mimowolnie 
manifestuje się zarówno utracone życie, jak i ciężar kolonial-
nego ucisku. Może stać się on narzędziem opresji, ale także 
środkiem jej zwalczania, zmysłem oporu. Grzywnowicz po-
stanowiła więc wyprodukować lecznicze olejki zapachowe 
na bazie roślin używanych przez opresorów do tuszowania 

swych zbrodni. Będą to towary eksportowe, w których prze-
moc polityczna będzie podlegała dezaktywazji i reorientacji 
w ulotnym medium zapachu. Pozwoli zachować pamięć 
o tym, co przemoc ta miała zamazać i wykorzenić. 

Kolonizowane ludy poddane imperialnej inwazji stają się 
uczulone na ich własny krajobraz. Dlatego jedną z możli-
wych praktyk oporu jest odczulanie ofiar przemocy, przywra-
canie im równowagi zmysłów. Tym samym jednak można 
i trzeba ponownie uczulić świadków, aby pamiętali o nie-
sprawiedliwości, którą środowiskowa maskarada imperial-
nych projektów miała z zasady ukryć. Chodzi w końcu o to, 
żeby przemoc można było zastąpić czułością, a jej nowe 
wcielenia ucisku wyczuwać od razu, precyzyjnie, jak drażnią-
cy nozdrza zapach. Ten projekt mierzy wysoko, a zarazem 
trzyma się tego, co najbardziej intymne, najbardziej ulotne, 
najtrudniej nazywalne. W ten sposób chce oddać innym 
możliwość przeżywania wspólnego świata po swojemu.
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„Destylaty — Sobibór, Polska” 
Kolaż,230×310mm, 2022 

„Destylaty — Al-Walaja, Palestyna” 
Kolaż,230×310mm, 2022 
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Studium przypadku 1

Sosna zwyczajna 
(Pinus sylvestris) 

Występuje powszechnie w strefie klimatu umiarkowanego. 
Rośnie dobrze i szybko w każdych warunkach, również na 
ubogich, piaszczystych glebach. Jest odporna na mrozy 
i zanieczyszczenia środowiska, dobrze znosi susze. 

Duże drzewo iglaste, osiągające wysokość do 45m. Kora 
ceglastoczerwona, łuszcząca się. Igły na końcu sztywne, 
sinozielone, o długości 6-8cm. Po roztarciu wydzielają 
intensywny, balsamiczny zapach. Kwiaty rozdzielnopłciowe 
powstają na pędach jednorocznych. Z czasem kwiatostan 
żeński drewnieje i zmienia się w dużą stożkowatą szyszkę. 
Niedojrzałe szyszki są zielone, potem stają się zdrewniałe 
i brązowe. Po wysypaniu nasion szyszki opadają na ziemię.

Ze względu na powszechne występowanie w Europie 
Wschodniej, brak wymagań glebowych oraz szybki wzrost 
sosna zwyczajna doskonale nadawała się do kamuflażu. 
W trakcie II wojny światowej służyła nazistom do maskowa-
nia krematoriów i komór gazowych w obozach Auschwitz 
i Birkenau. W Sobiborze, Treblince i Bełżcu po rozbiórce 
budynków, ogrodzeń i wież strażniczych zasadzono młode 
drzewka sosnowe, które miały w krótkim czasie całkowicie 
zatrzeć ślady zbrodni. 

Sosna zwyczajna, Sobibór, Polska, 2022 
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Studium przypadku 2

Sosna alepska 
(Pinus halepensis) 

Występuje w strefie klimatu śródziemnomorskiego o łagod-
nych zimach i gorących, suchych latach. Ma małe wymaga-
nia siedliskowe i jest niewrażliwa na suszę. 

Średniej wielkości drzewo iglaste, dorasta do 20m wyso-
kości. Grubość pnia osiąga do 60cm. Korona dorosłych 
okazów jest nieregularnie piramidalna. Kora początkowo 
jest szara, z czasem staje się pomarańczowoczerwona. 
Igły zebrane w pęczki po 2, żywozielone, jaśniejsze niż 
sosny czarnej czy zwyczajnej, o długości 6-12cm. Są mięk-
kie, cienkie i giętkie. Szyszki są błyszczące, brązowożółte, 
z lekko wystającymi wypustkami. Otwierają się wolno, na 
przestrzeni kilku lat. Proces przyspiesza wystawienie na 
działanie ciepła np w czasie pożaru lasu. 

Sadzenie sosen na masową skalę było częścią syjoni-
stycznego planu przekształcania historycznego krajobra-
zu Palestyny. Sosny miały odebrać mu arabski, a nadać 
środkowo-europejski charakter, co miało zachęcić Żydów 
do osiedlania się w Palestynie. Sosny zasadzone w miejsce 
drzew oliwnych na tarasowych wzgórzach miały zacierać 
ślady obecności Palestyńczyków, wspierając tym samym 
narrację syjonistów o zajmowanej ziemi niczyjej. Od czasu 
ogłoszenia państwowości w 1948 r. Izrael zasadził ponad 
250 milionów sosen w celu zakamuflowania wysiedlo-
nych i zrównanych z ziemią palestyńskich miejscowości. 
Ponieważ sosny zakwaszają glebę, wygnani ze swojej ziemi 
Palestyńczycy, nawet gdyby powrócili do domów, nie byliby 
w stanie jej uprawiać.

Sosna alepska, Palestyna, 2019 
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Surowiec zielarski:

Pączki sosny — zbioru dokonuje się pod koniec zimy lub bar-
dzo wczesną wiosną, zanim zaczną pękać. Najbardziej war-
tościowe są pączki szczytowe z młodych drzewek. Można 
je suszyć w zacienionym i przewiewnym miejscu, rozło-
żone płasko, w temperaturze poniżej 35°C. Po wysusze-
niu pączki powinny być pokryte żywicą, gorzkie w smaku. 
Wyciągi z pączków mają działanie wykrztuśne, odkażające 
i moczopędne. 

Młode pędy sosnowe — w okresie wiosennym zbiera się 
pędy mające długość do 5cm. 

Kora — zbiera się z młodych części pnia i gałęzi, suszy w wa-
runkach naturalnych. Wyciągi z kory mają działanie ściąga-
jące i przeciwbiegunkowe. 

Igły — olejek występuje w igłach, szyszkach, korze i drew-
nie, najwięcej jednak uzyskuje się z igieł. Wydajność olejku 
wynosi 0,2-0,3% w zależności od jakości i terminu zbioru. 
Olejek można wytwarzać przez cały rok, jednak najwięcej 

uzyskuje się w kwietniu, a następnie w sierpniu i wrze-
śniu, najmniej w lipcu. Działa wykrztuśnie, bakteriobójczo, 
rozkurczająco i rozgrzewająco. Stosuje się wewnętrznie 
i zewnętrznie w chorobach górnych i dolnych dróg odde-
chowych. Działa rozgrzewająco w bólach reumatycznych 
i przeciwbakteryjnie na drogi moczowe.

Żywica — uzyskuje się po nacięciu pni. Poprzez destyla-
cję i ratyfikację żywicy uzyskuje się olejek terpentynowy, 
stosowany tylko zewnętrznie, łagodnie rozgrzewa i działa 
odkażająco. Pozostałością po procesie destylacji jest ka-
lafonia wykorzystywana do produkcji plastrów, a także jako 
dodatek do mydeł. Ma działanie bakteriobójcze, przyspie-
sza gojenie ran.

Drewno — otrzymywany w trakcie suchej destylacji drewna 
dziegieć sosnowy działa silnie odkażająco i przeciwgrzy-
bicznie. Używany w chorobach skóry objawiających się 
silnym swędzeniem. 

Destylacja sosny z Sobiboru Destylacja sosny z Sobiboru
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Żywioł: ogień

Działanie ochronne i oczyszczające. 
Pomaga w określeniu granic. 
Witalność, siła życiowa, energia, finanse.

Działanie magiczne: 
–  szyszki sosny należy nosić przy sobie by zachować siłę 

i pogodę ducha
–  spalanie szyszek i igieł oczyszcza pomieszczenia
–  umieszczenie gałęzi sosny pod łóżkiem chroni przed 

chorobą
–  trumna sosnowa wykonana z desek bez sęków zmarłym 

dawała spokój wieczny, a żyjącym pewność, że zmarły nie 
zabierze ich za sobą

Receptury: 
Na kaszel i dolegliwości dróg oddechowych: 
Pączki i miód połączyć w proporcji 50:50, gotować do za-
wrzenia, przecedzić. Podawać 3 x dziennie po 1 łyżeczce do 
herbaty.

Na reumatyzm:
Młode pędy lub igliwie (3 garście) wrzucić do garnka, wlać 
3 litry wody, przykryć i gotować na małym ogniu przez 
10 min. Odstawić na 15 min, przecedzić i wlać do kąpieli. 
Czas kąpieli do 20 min. 

Na przeziębienie, chrypkę, ból gardła, kaszel:
1 łyżeczkę suszonych pąków zalać wodą i gotować na 
małym ogniu przez 3 min. Napar pozostawić pod przykry-
ciem przez 15 min, a następnie przecedzić. Podawać 3 razy 
dziennie 1-3 łyżek stołowych. 
za A. Chrzanowska, „Święte zioła polskich znachorek”

Syrop Pini: 100g rozdrobnionych młodych pędów umie-
ścić w dużym, zamykanym naczyniu. Następnie wlać 100g 

spirytusu 60%, zakręcić i odstawić na 12 godzin często 
wstrząsając. Odkręcić i wlać 1 litr przegotowanej gorącej 
wody. Ponownie zakręcić i odstawić na kolejne 6 godzin. 
Przecedzić, odcisnąć, następnie dodać cukier, najlepiej 
na zimno. Na każde 100g wyciągu 180g cukru. 
za B. Byczkiewicz, „Sosna zwyczajna w preparatyce galenowej”

Olejek sosnowy:
wykorzystywany ze względu na właściwości wykrztuśne, 
bakteriobójcze i rozkurczowe. Stosuje się do inhalacji przy 
chorobach górnych dróg oddechowych, kaszlu, nieżycie 
krtani, gardła i nosa. Masaż olejkiem działa rozgrzewająco. 
Jeden z najczęściej stosowanych olejków w aromaterapii. 
Relaksuje, regeneruje ciało i umysł, pomaga w leczeniu 
apatii i depresji. Zwiększa odporność organizmu. 

Można łączyć go z olejkami: eukaliptusowym, lawendowym, 
cedrowym, rozmarynowym, szałwiowym, miętowym i ko-
rzennymi, szczególnie z goździkowym i cynamonowym.

W perfumach:
w kompozycjach zapachowych balsamiczno-korzennych 
jest składnikiem nuty głównej w połączeniu z olejkiem 
cedrowym, goździkowym, cyklamenowym, szałwiowym, 
tymiankowym, kolendrowym, bylicowym, geraniowym. 

w kompozycjach chypre w połączeniu z olejkiem san-
dałowym, cedrowym, paczulowym współtworzy nutę 
drzewno-leśną

w kompozycjach fougere łączony jest z olejkiem goździko-
wym, geraniowym, cedrowym, jaśminowym, cynamonowym 
i z drzewa różanego.
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