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DEBATA

MURAL PATRIOTYCZNY
– SZTUKA CZY MANIFEST?

Żeby zobaczyć duszę Warszawy – bo Warszawa ma duszę
– wystarczy zmienić perspektywę. Wówczas pod dniami, które tak
szybko tutaj mijają, zobaczymy historię. Historię, która toczyła się
wbrew ruinom i przemocy tego trudnego XX wieku. W czarnej
nocy dwóch totalitaryzmów Warszawa cały czas zachowała swoje
ukryte piękno, które – jak kościół św. Augustyna wśród gruzów getta
– określiło istotę tego miasta. Ten poruszający widok z Muranowa
roku 1945 do naszych czasów przeniósł Mariusz Libel. Na budynku
przy ulicy Górczewskiej namalował spektakularny mural, umieszczając na tle ruin dawny napis: „Kochaj bliźniego swego jak
siebie samego”. Czy pamiętamy o tym prostym przykazaniu? Czy
zawsze o nim pamiętaliśmy? Czy pamiętamy już tylko o miłości do
samego siebie albo tylko – o samym ego?
Prócz muralu na projekt Zmień perspektywę złożyły się florystyczna instalacja artystyczna Ustrojenie w Łazienkach Królewskich (sierpień 2019) autorstwa Dawida Zalesky’ego i Anny
Więcko, która odnosiła się do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II
do Polski, kiedy to warszawiacy spontanicznie układali na trasie
przejazdu papieża dywany z kwiatów; debata Mural patriotyczny
– sztuka czy manifest (październik 2019), której zapis zamieszczamy
na kolejnych stronach, a wreszcie pokaz etiud teatralnych mimów
z Warszawskiego Centrum Pantomimy w przestrzeni miejskiej
(listopad 2019), których motywem przewodnim stały się hasła
„wolność”, „solidarność” i „miłość”.
Jeśli choć na chwilę zmienimy perspektywę, usłyszymy te dawne,
a coraz bardziej nam potrzebne wartości. Usłyszymy też głos Jana
Pawła II. Nie chodzi tylko o wezwanie Ducha na placu Zwycięstwa.
W 1999 roku papież, nawiązując do swojej pamiętnej wizyty
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w Polsce w 1979 roku, powiedział: „Słyszałem wtedy […] od was:
«nie ma wolności bez solidarności». Dzisiaj wypada powiedzieć:
«nie ma solidarności bez miłości». Więcej, nie ma przyszłości
człowieka i narodu bez miłości, bez tej miłości, która przebacza,
choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedolę innych, która nie
szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; tej miłości, która służy,
zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania”.
Do refleksji nad tymi słowami zaprosiliśmy artystów i warszawiaków.
dr hab. Michał Łuczewski
dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II
Marcin Nowak
koordynator projektu
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INSTALACJA
FLORYSTYCZNA

USTROJENIE

Konceptualna praca florystyczna autorstwa Dawida Zalesky’ego i Anny
Więcko w Łazienkach Królewskich nawiązywała do spontanicznego
układania przez warszawiaków kwiatów na trasie przejazdu Jana Pawła II
podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku.
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Mural

Mural autorstwa Mariusza Libla na budynku przy ul. Górczewskiej 141
skłania do refleksji na temat roli miłości i solidarności w życiu indywidualnym i wspólnotowym, o której mówił Jan Paweł II.
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ETIUDY
TEATRALNE
MIMÓW

Etiudy teatralne mimów z Warszawskiego Centrum Pantomimy w przestrzeni miejskiej zostały zainspirowane słowami Jana Pawła II „Nie
ma wolności bez solidarności” i „Nie ma solidarności bez miłości”.

20

21

DEBATA

MURAL PATRIOTYCZNY
– SZTUKA CZY MANIFEST?

Zacznijmy od zdefiniowania pojęć. Czym jest mural patriotyczny? Jak to się
wiąże z pojmowaniem samego patriotyzmu? Czy mural patriotyczny podejmuje
tylko temat walki zbrojnej? Czy też walki na przykład o demokrację? Może
także murale przedstawiające wielkich Polaków należą do murali patriotycznych? Pytanie najpierw kieruję do Marcina Budzińskiego, ponieważ stworzył ciekawe murale, jak na przykład Wspomnienie obrony Poczty Polskiej
w Gdańsku, ale też między innymi mural z wynalazcą kamizelki kuloodpornej.
Te prace traktuje pan jako murale patriotyczne?
Marcin Budziński: Tak, jak najbardziej. Uważam, że mural patriotyczny upamiętnia historię, ale też jakieś postaci, ważnych Polaków, wynalazców, naukowców
oraz wojnę i bohaterów wojennych. Zresztą to idzie w parze, dlatego że w Polsce
mamy bogatą i piękną historię, którą warto uwieczniać na różne sposoby.
Kiedy wpisałam hasło „mural patriotyczny”, w przeglądarce zobaczyłam
przede wszystkim kolorystykę biało-czerwoną, krew i husarię. Żeby znaleźć coś
ambitniejszego, trzeba znać konkretnych twórców. Wpisałam więc na przykład
nazwisko Mariusza Libla, którego znam z grupy Twożywo. Czy pan swoje
murale traktuje jako murale patriotyczne? Zapoznałam się też z nowszymi pana
pracami i jest wśród nich mural przygotowany z okazji jubileuszu sześćsetlecia
Serocka albo Kwiat niepodległości.

Debata odbyła się 15 października 2019 roku w Centrum Myśli Jana
Pawła II w ramach projektu Zmień perspektywę.
W spotkaniu wzięli udział: Marcin Budziński – absolwent gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych, dyrektor kreatywny studia Wakeuptime,
twórca licznych murali; Ewa Gorządek – historyk sztuki, szefowa sztuk
wizualnych CSW Zamek Ujazdowski, kurator wielu wystaw w Polsce i za granicą, m.in. współtwórczyni (ze Stachem Szabłowskim) wystawy Późna
polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku; Mariusz Libel
– współtwórca grupy artystycznej Twożywo. Autor projektów z pogranicza
poezji konceptualnej i grafiki: grafiki użytkowej, murali i akcji społeczno-artystycznych w przestrzeni miejskiej i wirtualnej; laureat Paszportu
„Polityki” (2006) w kategorii sztuki wizualne; Marcin Napiórkowski
– semiotyk, wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego, autor bloga Mitologia współczesna i m.in. książki Turbopatriotyzm. Rozmowę poprowadziła Ewa Kiedio.

Mariusz Libel: To, o czym tutaj mówimy, do czego się odnosimy i co nazywamy
muralem patriotycznym, ja określam jako mural historyczno-edukacyjny.
Dlaczego? Dlatego że patriotyzm jest bardzo specyficznym pojęciem. Łączy
się z tożsamością, a każda jednostka ustawia punkt ciężkości własnej tożsamości
w innym miejscu. Są osoby, które ustawiają tożsamość na poziomie ontologicznym, jak na przykład filozofowie albo buddyści. Są tacy, którzy bardziej
się skupiają na życiu, zwierzętach, ekologii. To jest następna warstwa. Jest też
warstwa gatunkowa, do której należy na przykład humanizm, czyli wspólnota
gatunkowa. Niektórzy twierdzą, że najważniejsza jest płeć i tu mamy na przykład
feminizm. To jest następna kategoria patriotyzmu. Dla innych najistotniejsza jest
geografia lokalna, to, co dzieje się w ich dzielnicy, na ich osiedlu. To jest ultralokalny
patriotyzm. Istnieje też patriotyzm bardziej wielkomiejski, czyli na przykład Kraków
nie lubi Warszawy. Kolejną płaszczyzną jest kwestia narodowa, czyli wspólnota
językowa i historyczna. Idąc dalej, mamy też na przykład Aleksandra Wielkiego,
który proponował kosmopolityzm, czyli koncepcję ustawienia tożsamości bardzo
daleko w punkcie omega. Dlatego tu wprowadzam to rozróżnienie, żeby
pokazać, że dla mnie te murale, o których my rozmawiamy, to jest wąski
aspekt historyczno-edukacyjny, natomiast nie patriotyczny. Tak na przykład
moje murale w Serocku odnoszą się do takiego lokalnego patriotyzmu.
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Ale Kwiat niepodległości ma już szersze znaczenie. Powstał z okazji rocznicy
odzyskania niepodległości. Na płatki kwiatu wpisane zostały takie hasła, jak
„wolna”, „urocza”, „myśląca”, „uczciwa”, „żywa”, „wspólna”, „szczera”,
„niepodległa”. I dopiero to ostatnie hasło bezpośrednio kojarzy się z Polską.
M.L.: Zrobiłem taki lekko infantylny projekt, ponieważ chciałem trochę
odczarować pewne kwestie. W muralach patriotycznych dominuje zestaw
kolorów, czerwony, biały i czarny, czasami szary, zgodzisz się ze mną?
M.B.: Tak, ewentualnie sepia.
M.L.: A ja zastosowałem tutaj naprawdę intensywny niebieski, intensywny
zielony. Zresztą, zaproponowałem ludziom z Serocka kilka projektów. Wybrali
akurat ten. Jest lekki, miły i taki ma być.
To jest też taka Polska, jaką pan by chciał widzieć?
M.L.: Myślę, że te wartości nie są bardzo haniebne. Fajnie, żeby ludzie byli
uczciwi, byśmy się lubili nawzajem.
Jak najbardziej, chętnie bym to wpisała w wizję patriotyzmu.
M.B.: Jeszcze odnośnie do tej kolorystyki chciałbym tylko nadmienić, że to też
jest taka konwencja robienia muralu, która wygląda jak wlepka kibicowska.
Jakby ci wszyscy ultrasi zebrali się, zrobili sobie wlepki na przykład z Piłsudskim
i owlepkowali miasto, zbombardowali wszystko tym samym. Wyszli teraz na mury
i w tej konwencji starają się robić mural, który tak naprawdę nie do końca jest
muralem. Bardziej przypomina zwykłe kibicowskie graffiti. Tego jest najwięcej
w kategorii muralu patriotycznego.
M.L.: Przepraszam, będę bronił wlepki, ponieważ się z wlepki też wywodzę.
Można z tej wlepki wymeandrować w różne kierunki.
M.B.: Można, tylko ja mówię, w którą akurat to idzie stronę: patriotyczną.
Czy mogą panowie wskazać różnicę między muralem a graffiti? Nie dla
wszystkich jest to oczywiste.
M.B.: Jest między nimi cienka granica. Na przykład w Gdańsku są grafficiarze, którzy kiedyś malowali jakieś charaktery, twarze, postacie. Jeszcze
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pięć, dziesięć lat temu to było graffiti. Teraz już malują murale. I to chyba
dlatego, że to społecznie lepiej wygląda.
M.L.: A nie lepiej tak prosto sprowadzić sprawę do technologii? Graffiti
– do etosu puchy, a mural – do etosu wałka?
M.B.: Nie, nie.
M.L.: Ja to tak załatwiam i dobrze jest mi z tym.
M.B.: Ja maluję i sprayami, i pędzlami, i wałkami. Tak naprawdę to jest tylko
technika, tylko narzędzie, więc nie ma znaczenia.
Pani Ewo, jak pani to widzi? Czy poza tematem jest coś, co wyróżnia
murale patriotyczne? Istnieje formalnie jakiś łączący je element wspólny?
Czy może pomiędzy poszczególnymi realizacjami jest ogromna przepaść,
jeśli chodzi o jakość, wartość artystyczną?
Ewa Gorządek: Jeżeli będziemy dążyć do oceny estetycznej, to rzeczywiście,
jest olbrzymi rozziew między muralami. Niektóre można klasyfikować już jako
wysokiej jakości dzieła sztuki, na przykład można do nich zaliczyć twórczość
Twożywa czy Mariusza.
Wrócę jeszcze do tego, co mieści się pod pojęciem muralu patriotycznego.
Dlatego że patriotyzm, jak wskazuje źródłosłów, to jednak jest miłość ojczyzny.
Może ona przejawiać się naprawdę na najrozmaitszych polach. W naszej
sferze publicznej, przestrzeni miejskiej od parunastu lat pojawia się zmasowane
działanie na murach, patriotyczne właśnie. To jest sfera bardzo jednoznacznie
formułowana, czyli wojna, walka, militarne wydarzenia, bohaterowie wojenni,
przegrane, powstania. Dla mnie to jest tylko fragment myślenia w kategoriach
patriotyzmu. Może też być przecież polska sztuka. Kompozytorzy, wybitni
pisarze, nobliści stworzyli coś dobrego dla naszej ojczyzny. Mówienie o tym czy
pokazywanie ich jest częścią patriotyzmu. Oczywiście, pojawia się ta tematyka
w przestrzeni publicznej, na przykład często powstają murale o Chopinie.
Innym nurtem jest tradycja, etnografia. Istnieje bardzo ciekawa grupa Etnograf.
Jej członkowie malują murale, które nawiązują do tradycji Podlasia i w bardzo
ciekawy sposób łączą tradycję z na przykład problemami ekologicznymi, takimi
jak ginące ptaki. Jeżeli więc mówimy o muralu patriotycznym, to nie zawężajmy
tematu do żołnierzy wyklętych czy powstania warszawskiego. To jest tylko
fragment. Oczywiście, najbardziej dominujący w przestrzeni publicznej, ale
może warto zwrócić uwagę na to, co jest nie dominujące, lecz znacznie bardziej
przyjemne w myśleniu o patriotyzmie.
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Co ciekawe, mam wrażenie, że istnieje pewna korelacja między tematem
a wartością artystyczną. Mam na myśli to, że bardzo trudno było mi znaleźć murale pojmujące patriotyzm w sensie walki zbrojnej, które byłyby
ciekawe artystycznie, natomiast bardzo dużo jest interesujących prac na
temat szerzej pojętego patriotyzmu, o którym pani mówiła przed chwilą.
E.G.: Rzeczywiście, murale patriotyczne najczęściej kojarzą nam się z tymi
militarno-wojenno-ofiarniczymi. One bardzo często prezentują niski poziom
artystyczny. Być może wynika to z tego też, że malowaniem tych murali
zajmują się nie artyści, lecz amatorzy, rozemocjonowani ludzie, którzy
chcą pewne sceny umieścić w przestrzeni publicznej. Są też oczywiście
murale o wyższym poziomie artystycznym. Na przykład, co mi się wydaje
ciekawe, we wsi Wizna powstało już osiem murali na temat bitwy pod Wizną
w 1939 roku. Bitwę tę określa się mianem polskich Termopil, ponieważ tam
pomimo dużej dysproporcji między siłami niemieckimi a polskim armia
polska odniosła sukces. Tam właśnie pionier murali, czyli Rafał Roskowiński,
jeździ ze studentami i maluje na ścianach budynków sceny związane z tym
wydarzeniem historycznym. To jest takie reprezentacyjne, figuratywne, przedstawiające, ale moim zdaniem to akurat ma sens. To jest miejsce, które oni
upamiętniają. Wszystko tam pasuje. Temat trzyma się formy, historii, jednego wydarzenia.
Pan Marcin Napiórkowski, badacz mitów współczesnych, pisze na swojej
stronie: „Badam mity współczesne i te, które są szkodliwe, staram się
obalić”. Czy mural patriotyczny niesie w sobie takie mity, które pan chce
obalać? Zjawisko murali patriotycznych w ostatnich latach chyba się
nasiliło. Czy nie jest to związane z przemianami politycznymi, konkretnie
z tym, kto dochodzi do władzy?
Marcin Napiórkowski: Czy to pytanie jest tezą?
Ja stawiam tezy, a pan je może obalać.
M.N.: Trudno odpowiedzieć na to pytanie w oryginalny sposób. Odpowiedź
jest bardzo oczywista. Oczywiście, tak.
Ale naprawdę może się pan sprzeciwić.
M.N.: Kiedy tak jest. Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, warto
zadać sobie pytanie, czy mural jest w jakiś sposób szczególny pod względem
ujęcia tematyki patriotycznej? Gorączka patriotyzmu rozprzestrzenia
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się wszędzie. Kiedy mówiliśmy o bitwie pod Wizną, przypomniałem
sobie, że ta bitwa wśród młodych ludzi zdobyła niezwykłą popularność za
pośrednictwem muzycznej interpretacji. Obok muzyki patriotycznej mamy
komiks patriotyczny. W zasadzie nie ma chyba takiej dziedziny sztuki czy
kultury, która nie przeżywałaby teraz transformacji na fali tej gorączki. Kiedy
więc próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym polega specyfika muralu,
to myślę, że to pytanie o różnice między muralem a muralem patriotycznym jest
jednak inne niż pytanie o różnice między kinem a kinem patriotycznym. Pytanie
sformułowane w ten sposób: „Czym się różni mural od muralu patriotycznego?”
jest podstępne. Jest pytaniem z tezą, ponieważ prowokuje do odpowiedzi,
że różnica jest taka jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Mamy skłonność
do tego, żeby dodanie przymiotnika uznawać za zawężenie, zawłaszczenie.
W przypadku sztuki, jak mi się wydaje, jesteśmy na to wrażliwi szczególnie. Sztuka,
która staje się jakaś – patriotyczna, socjalistyczna, użytkowa – traci wiele z tych
przymiotów, które sztuce chcielibyśmy przyznawać. Tymczasem mural zawsze
jest jakiś. Jego specyfiką, jako sztuki w przestrzeni publicznej, jest to, że zawsze tworzony jest z myślą o pewnej wspólnocie. Często przez tę wspólnotę dla
samej siebie, ale tu mamy do czynienia z bardzo różnymi formami. W związku
z tym mural patriotyczny jest może znacznie bardziej uczciwy od innych form
muralu, ponieważ uczciwie przyznaje, kto, do jakiej wspólnoty się zwraca. I tym
łatwiej przyszpilić nam, namierzyć tę gorączkę, która była, i tym łatwiej nam
dostrzec patriotyczność muralu. Wydaje mi się jednak, że za tym stoi coś więcej.
Kiedy słyszałem tutaj wymienione przez pana Mariusza rodzaje wspólnot, które
mogą mówić za pośrednictwem na przykład muralu, bardzo mi się podobało
to zakreślanie kolejnych kół. Wydaje mi się, że w tym jest coś bardzo ciekawego,
ponieważ mural w przeciwieństwie do innych, bardziej kameralnych kół, na
przykład do rzeźby ogrodowej albo filmu kinowego, zawsze jest tworzony
z myślą o oddziaływaniu w przestrzeni publicznej na pewną wspólnotę. Zawsze
jest przedmiotem pewnych negocjacji. Zawsze jest ktoś zamawiający i te podmioty zamawiające są bardzo ciekawe i różne: na przykład organizacje kibicowskie, rządy.
M.L.: Pragnę nadmienić, że pojawia się tutaj coś nowego, korporacje
zaczynają robić murale.
M.N.: Korporacje? W ramach społecznych odpowiedzialności biznesu.
M.L.: Do siedzib, do firm wewnętrznych.
M.B.: Wykonywałem mural dla firmy Energa.
28

29

M.N.: Puentą tego może być też pytanie o różnice między muralem a graffiti.
Oczywiście, możemy to rozróżniać przez pryzmat stosowanych technik.
Puszka kontra wałek. Pójdę jednak tym tropem etosu, że to jest ważne. Graffiti
to sztuka, która przynajmniej pierwotnie, w zamierzeniu była partyzancka,
oddolna, robiona przez tych, którzy na własnym terenie nie mogli poczuć się
gospodarzami. Tam, gdzie tworzymy mural, który wymaga dni pracy, pokrywa
metry kwadratowe ściany, udowadniamy, że my, tutaj, jesteśmy gospodarzami.
Wydaje mi się, że to jest klucz do spięcia wcześniejszych wypowiedzi – kto tutaj
czuje się gospodarzem. Jaka wspólnota opowiada o tym terenie, tworzy jego
narrację, zaprasza.
Pan Marcin Napiórkowski zwrócił uwagę na to, jak szeroka jest gama
podmiotów zamawiających. To stwierdzenie przeczyłoby opinii, że nasilenie się
zjawiska murali patriotycznych ma związek ze zmianami politycznymi. Przecież
zamawiający mogli zamawiać tak samo, zupełnie niezależnie od tego, kto jest
w tej chwili przy władzy.
M.L.: To jest sprzężenie, to są naczynia połączone. Ludzie obserwują to, co
dzieje się na zewnątrz, i sami na swoich odcinkach działań, pracy, tam, gdzie
podejmują decyzje, odnoszą się kontekstualnie do tego, co mają robić. Tak
jest. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która naprawdę bardzo mnie drażni
w przestrzeni publicznej. To jest tak zwany stopień perswazyjności. Jesteśmy
bardzo mocno przeczołgani przez reklamę. Moment, w którym mural staje się
kolejną tubą propagandową, jest dla mnie naprawdę strasznie smutny. Kiedy
my zaczynaliśmy tworzyć murale, nikt nam nie mówił, o czym mają być. Teraz
znaleźć miejsce, środki, żeby ktoś pozwolił ci zrealizować swój projekt na ścianie i nie chciał wpływać na to, co jest na obrazie, to jest sztuka. Myślę, że paru
sobie może poradzić z tym, ale to są ci najlepsi. Większość ludzi jest skazana
na finansowanie właśnie i to finansowanie narzuca również kierunek. Opowiem
moją ulubioną anegdotę, która tak naprawdę rozpoczęła muralozę w tym
kraju. To działo się w pierwszym albo drugim podejściu do władzy Bronisława Komorowskiego. Chłopaki malowały sobie spokojnie gdzieś w Łodzi
mural. Nagle, kiedy oni pod tym muralem w koszu siedzieli, znikąd pojawił się
prezydent Komorowski i cykał sobie fotki z muralem w tle. Oni byli totalnie
zdziwieni tym, co się działo. A on po prostu wykorzystał to jako część kampanii,
ponieważ chciał odmłodzić wizerunek. Każdy obóz władzy, niezależnie
od fatałaszków, w które się ubiera, traktuje twórczość instrumentalnie. Używa
jej jako tuby.
Proponuję w swojej twórczości zawsze tak zwane dzieła problemowe, to znaczy takie, które zmuszają człowieka, żeby sam się zastanowił, pomyślał. Nie
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daję odpowiedzi, nie narzucam tezy. Stawiam pytanie, na które każdy sam
sobie powinien odpowiedzieć. To nie jest uderzenie, nie jest przekonywanie.
Zmierzamy w niedobrą stronę do propagandy. A tak nie powinno być.
A jak to, kim jest zamawiający, wpływa na poczucie twórcy, na to, jaki
mural powstanie?
M.B.: Z tym jest różnie. Często bywa tak, że zamawiający narzuca swoją narrację.
Czasami bywa i tak, że zrobi się projekt i to jest trafione w stu procentach. Już
nic nie musimy zmieniać, wszystkim się podoba. Niejednokrotnie jest też tak, że
jakieś elementy się nie podobają. To jest prawo zamawiającego. Klient płaci i my
wykonujemy. Miałem okazję robić fajne projekty dla klientów, które były przez
nich narzucone. Przychodzili z gotowym pomysłem i widziałem, że to jest fajne,
cieszyłem się, że mogę to zrobić. Jestem także wykonawcą, nie tylko artystą.
Nigdy nie czułem się nawet jak duży artysta. Bardziej czuję się jak rzemieślnik,
również realizujący autorskie projekty, ale dużo też rzeczy robię na zlecenie.
To jest tak jak tutaj, w Warszawie, robi się reklamy, na tej samej zasadzie
pracujemy w Gdańsku. Jako taki rzemieślnik miałem też okazję robić koszmarne
projekty, które były narzucone z góry i opłacone przez klienta. Oczywiście
musiałem sobie postawić pytanie: czy to zrobię, czy nie.
Klient płaci, klient wymaga. Czy to, że pan zaczął robić murale patriotyczne
w ostatnim czasie, to jest właśnie wynik zamówień czy jednak potrzeby wewnętrznej? Bo w grupie Twożywo takich murali nie mieliście.
M.L.: Oczywiście, że mieliśmy i to bardzo dużo.
Takie, które zakwalifikowalibyście jako patriotyczne?
M.L.: Oczywiście. Zrobiliśmy trzy murale dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Być może dlatego, że nie były w tej typowej estetyce, nie wychwyciła ich
pani. Na przykład Jeszcze świadomy był wykonany na zlecenie i finansowany przez
Muzeum Powstania. Ale akurat dyrekcja Muzeum i koordynatorzy tego projektu
mieli do nas zaufanie i byli otwarci na to, z czym przychodzimy. Czuliśmy
się więc doskonale, robiąc ten mural. Trzeba też pamiętać, że mural staje
się częścią tkanki miejskiej i definiuje przestrzeń. Ludzie się orientują,
patrzą. Są trasowcami, pokonują te same drogi codziennie i mural wpisuje
im się w mapę, której nawet nie rozpoznają. Warto uwzględnić sąsiedztwo
– szkołę, szpital, cmentarz. Zadanie muralisty polega też na tym, żeby się
rozejrzeć dookoła, co tam się dzieje.
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M.B.: W Gdańsku na przykład artysta, pochodzący chyba z Portugalii,
namalował mural diabła przy kościele.
M.L.: Na zasadzie kontry?
M.B.: Nie, w ogóle nie zrobił researchu, co jest dookoła.
Pan Marcin mówił nam wcześniej o tym, że mural zawsze odpowiada na
jakieś zapotrzebowanie i jest kierowany do konkretnego odbiorcy. Jak
zatem mural świadczy o współczesnych Polakach, obywatelach?
M.N.: Czuję, że za tym pytaniem znowu kryje się teza, że to Polacy,
dlaczego nie możemy mieć ładnych rzeczy...
Ale to nie było pytanie „czy?”, tylko „jak?”. Bardzo otwarte.
M.N.: Fajnie by było może docenić, że kryje się za tym w ogóle chęć, żeby
te murale były. Mam bardzo duży sentyment do rzeczy robionych takimi
metodami quasi-partyzanckimi i potrafię z dużą dozą sympatii patrzeć na nieudane Kubusie Puchatki i koślawe Myszki Miki narysowane na murach
szpitali dziecięcych. Prawdę mówiąc, tej sympatii starcza mi nawet na żołnierzy wyklętych malowanych równie koślawo przez bardzo chętnych
kibiców na murach szkół. Może to o czymś ciekawym nam jednak mówi?
Wyraża się to w tym, a nie innym języku, ponieważ tak nas przygotowuje
szkoła, lista lektur. Tak nas przygotowuje to, co politycy mówią w przestrzeni
publicznej. Ale może to jest po prostu głód, żeby obecność w przestrzeni
publicznej zaznaczyć sztuką. Ta spontaniczność, chęć ekspresji może się
wyrażać w takiej trochę na pozór konformistycznej formie.
M.L.: Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Uważam, że ci wszyscy żołnierze
wyklęci, wszystkie te tematy, które były zakazane w komunizmie – one powinny
wybrzmieć w latach dziewięćdziesiątych. To powinno się wydarzyć wtedy.
To za długo czekało i trochę to się teraz nawarstwiło. Na przykład nasze
wyposzczone społeczeństwo po komunizmie rzuciło się na konsumpcję, na nowe
produkty, na nowe towary, ponieważ tego nie miało. W przypadku tematów
patriotycznych panowała też taka zasada. Nie mówiono o tym, to było tabu,
a teraz nagle można, trzeba i to eksploduje jak gejzer. To moim zdaniem prędzej
czy później się musi skończyć. To przeminie, trzeba to przetrwać.
Życzę muralowi przede wszystkim tego, żeby nie podzielił losu tak zwanej
sztuki sakralnej, czyli nie zamknął się. Mówię o tym, co się dzieje w kościołach
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– tam sztuka się zupełnie nie otwiera na nowe estetyki i jest zaklęta w dziewiętnastowiecznym myśleniu o estetyce religijnej. Uważam, że w muralu musi się
pojawić eksperyment. Bo tylko to jest w stanie odświeżyć i utrzymać żywotność
tego medium. Jeżeli nie będzie eksperymentu, nie będzie poszukiwań, nie
będzie rozwoju. Nie ma znaczenia, czy poszukiwania będą w przeszłości, czyli
w reprodukcjach rycin, drzeworytów, czy przyszłości – poprzez awangardy,
używanie współczesnej technologii czy technik. Ale to musi wyjść z tego
zaklętego kręgu estetyki przedstawieniowej: żołnierz, karabin, flaga, orzeł.
Wszystko namalowane mniej lub bardziej podobnym stylem.
Widzę jednak dość istotną różnicę między niezdarnym malowaniem prosiaczków
a niezdarnym malowaniem rycerzy i wilków, ponieważ bardziej czuję się zagrożona
w tym drugim przypadku, także tym myśleniem, które znajduje tak szeroki odbiór.
O jakich obecnych stanach duszy polskiej to świadczy?
E.G.: Pewnie właśnie jedni malują, a potem przychodzą socjologowie, badacze
kultury czy antropologowie i na podstawie tego, co znajdują w tej przestrzeni
miejskiej, będą analizować stan społeczeństwa polskiego w latach 1990–2020.
Pewnie odczytają te emocje społeczeństwa. To wzmożenie patriotyczne, ale
właśnie w tym wymiarze militarnym, jest zawsze dla mnie trudne do zaakceptowania. Jest nawet trochę strasznie, że tamci żołnierze się pojawiają w takich
ilościach i że ciągle przypominają o wojnie. Jakbyśmy byli w stanie zagrożenia
i jakby trzeba było mobilizację przeprowadzać i ducha w narodzie do wojny
szykować. To jest jedna sprawa, a druga – to fakt, że to jest naprawdę bardzo
brzydkie malarstwo. Faktycznie czasem takie bazgroły dziecinne są usprawiedliwione, na przykład w przypadku szpitali, ale nie tylko. Jest taki bardzo ciekawy
mural Łukasza Surowca w Katowicach Tato, nie płacz, który dotyczy historii
Polski, to znaczy czasów transformacji. To jest mural na podstawie rysunku córki
górnika, pięcioletniej Zosi. Narysowała ona portret swojego taty, który płakał,
ponieważ zamknęli jego kopalnię i on został bez pracy i nie miał na utrzymanie
rodziny. Artysta tę malutką kartkę w kratkę, na której Zosia narysowała swego
płaczącego tatę w mundurze górnika, powiększył do skali monumentalnej.
Tego rodzaju bazgroły mi nie przeszkadzają, ponieważ one wyrażają coś
autentycznego. Mówią także o historii tego kraju. Wolę tego typu twórczość
niż żołnierzy biegających z karabinami i przypominających nam o ofiarach
setki tysięcy ludzi.
M.L.: A nie przypomina ci to trochę zimnej wojny, trzymania nas w przekonaniu,
tak jak w komunie, że tu już zaraz Amerykanie przyjadą i nas zastrzelą?

34

E.G.: Dlatego właśnie mówiłam, że stwarza się wrażenia, jakbyśmy potrzebowali pobudzenia militarnego. Tego typu murali nie nazwałabym patriotycznymi,
tylko militarystycznymi. Karabiny, żołnierze, krew, granaty, wilki. Rozumiem,
że można przejść w jakąś konwencję i nawet jest taki mural w Trójmieście,
przedstawiający żołnierzy wyklętych w postaci komiksowych bohaterów,
niczym Avengersów.
M.L.: Ale to nie jest za dobry mural akurat.
E.G.: Tak, ale mówię, że nawiązuje on do pewnej stylistyki, estetyki znanej
z komiksów. Ale to też nie załatwia sprawy, ponieważ nadal jest militarystyczny.
Mówi pani o muralu Rafała Roskowińskiego.
E.G.: Tak.
Także miałam z tym problem. Niby forma jest inna, nie została przedstawiona
walka, jest w tym jakiś dowcip, ale jednak ta tematyka...
E.G.: Ci bohaterowie są jednak w gotowości, jakby co, to się zrywają.
Cały czas zastanawiam się nad tą tematyką. Żołnierze walczyli i trzeba ich
upamiętnić. Za nas walczyli ostatecznie, co mam więc przeciwko? Chodzi mi
tutaj o nadwyżkę tego typu treści, nadmierne ich promowanie, ale może się
mylę. Może to jest moje zupełnie złudne wrażenie, że tych murali jest więcej?
Może jest równie dużo murali przedstawiających wielkich Polaków albo przemiany demokratyczne, albo patriotyzm pojęty jako na przykład działanie na
rzecz czystego środowiska, żeby nam się dobrze żyło tutaj przez wiele lat?
M.N.: Co ja mogę powiedzieć o tym militaryzmie? Książkę o tym napisałem.
Jak kogoś ciekawi, to może przeczytać. Nasza zbiorowa wyobraźnia jest zorganizowana obsesją niepodległości, czyli poczuciem, że niepodległość jest nie
tylko wartością najwyższą, lecz także nieustannie zagrożoną. Jest to obsesja niezwykle szkodliwa i te murale niewątpliwie są jej wyrazem. Ale ta konstatacja jest
trywialna. To jest kompletnie oczywiste, że warto poskrobać głębiej, w te głębsze warstwy, które tam są.
Widzę tu cały szereg rzeczy. Mural z Kubusiem Puchatkiem nas nie irytuje,
ale jeśli się nad tym zastanowić, jest on przykładem tego, jak wyobraźnią
naszych dzieci czy rodziców zawładnęła disneyowska, zresztą tandetna w wielu
aspektach, estetyka i wyobraźnia została zaprzęgnięta w proces nieustannego
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reprodukowania, naśladowania i uznawania, że doskonałe jest tylko to, co zrobił
Disney. A to równie niepokojące. I ta reprodukcja żołnierzy wyklętych jest
swoją drogą bardzo podobna. Widzieliśmy pewien ideał, jakiś fajny obrazek
w Internecie się spodobał, który na koszulce można kupić i chcielibyśmy mieć
to samo na murze u siebie na podwórku albo w wielkiej skali ufundowane przez
samorząd. Druga rzecz to muraloza. To hasło już tu padło, cieszę się, że nie
jestem pierwszy, który go użył.
Głos z sali: Muranopolo.
M.N.: O! Muranopolo. Tego nie znałem. Jest to objaw czegoś, co dzieje
się w ogóle z naszą kulturą, to znaczy podporządkowaniem jej grantozie,
rocznicom. Mamy kaskę do wydania. Trzeba coś zorganizować. Może byśmy
tutaj namalowali mural. Albo mamy budżet na CSR, społeczną odpowiedzialność, jesteśmy odpowiedzialną firmą. Co się spodoba naszym konsumentom? Może uratujemy gniazdo orła bielika, a może walniemy wielkich
żołnierzy wyklętych, no bo to jest trendy i patriotyzm się sprzedaje. Swoją
drogą wielcy Polacy mnie niepokoją, ponieważ zawsze podpadają pod drugą
kategorię. Jest jakaś rocznica, trzeba ją upamiętnić, zróbmy mural. Nie wiemy,
co zrobić, to zróbmy mural. Ale to nie wynika z potrzeby, z jakiejś intencji,
z pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. To jest często diabeł przy
kościele, że tak przekuję wspomniany wcześniej przykład w przysłowie. Natomiast trzecia rzecz, która wydaje mi się tutaj wyjątkowo ważna, to łatwość,
z jaką okazujemy klasową pogardę tym słabym muralom. Chcielibyśmy czegoś
więcej – sztuki, wartości. Ci żołnierze wyklęci są przez kogoś konkretnie
rysowani, robieni. Chciałbym się do tej opowieści o górniku odnieść, ponieważ
mi się zakręciła łezka. Widziałem, że niektóre osoby z naszej publiczności też
się wzruszyły. To wzruszenie jest złe, niepokojące i niebezpieczne. Spędziłem
sporo czasu na rozmowach z byłymi górnikami i to nie jest ich opowieść.
To jest opowieść fajnego gościa z Warszawy, który znalazł wzruszającą historię
o górniku... Nie mówię o sobie. To jest perspektywa z zewnątrz. Być może tak było,
że przypadkowa smutna dziewczynka narysowała taką kartkę. I ta dziewczynka
akurat, również przypadkowo, narysowała też górnicze insygnia. Nie mogę udowodnić, że tak nie było. Może tak było. Ale pozorna spontaniczność tej historii,
że oto wyniesiemy, powiększymy stukrotnie smutek pewnej dziewczynki po zamknięciu kopalni też jest łatwym narzędziem maskowania pewnych rzeczy.
E.G.: Ale to jest jeden taki mural, a nie setki tysięcy. To jest pojedyncze. Może
należy znajdować jakieś inne elementy, które są ciekawe do przedstawienia,
a nie w kółko to samo. Ta dziewczynka jest jedna i ona zostanie wyjątkowa,
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w przeciwieństwie do pięćsetnego żołnierza wyklętego czy tysięcznego powstańca warszawskiego.
M.N.: Dokładnie o tym mówię. Ludzie, którym my byśmy chcieli wlepić nasze
dziewczynki, opowiadają sobie ten świat Kubusiem Puchatkiem i żołnierzami
wyklętymi. Zamalowując im ten świat czymś innym, możemy zamalować
problem, ale ci żołnierze wyklęci i Kubuś Puchatek dalej będą głęboko tkwić
w sercach tych ludzi.
E.G.: To jest też przykład trochę innego myślenia estetycznego. Jest to jakaś
inna propozycja. Nie mówię, że ona jest wybitna, ale ona po prostu jest czymś
innym, co się wyróżnia na tle takich samych, nieporadnych scen, które się
pojawiają w każdym mieście, w Grodzisku, w Legionowie, w Gorzowie. Dlatego
akurat o tym wspomniałam, to mnie zainteresowało, ponieważ to jest coś
innego; opowiada też jakąś historię. Ta dziewczynka jest też pewną opowieścią
o historii, która się wydarzyła w tym kraju. Była transformacja. Zamykano fabryki.
Niektórzy nie byli z tego zadowoleni. Niektórzy tracili źródło zarobkowania
i dzieci może z tego powodu również były smutne. Jest to więc opowieść bardzo
sentymentalna, ale jedna.
M.L.: Dodam, że żyjemy w rzeczywistości, w której „izmy” ze sobą konkurują
i próbują nas zarazić swoją niesamowitością. Wszystkie kolejkują do naszej głowy
i chcą być tymi najważniejszymi. Wrócę jeszcze do tego, co powiedziałeś na
temat problemu Polaków z niepodległością. Myślę, że ten problem dotyczy
nie niepodległości, tylko czegoś głębszego, takiej potrzeby emancypacji – jako
człowieka, jako wspólnoty, jako grupy. Tak jak na wstępie wymiennie używałem
słów „patriotyzm” i „tożsamość”, tak teraz proponuję właśnie popatrzeć na kwestie patriotyczno-niepodległościowe z punktu widzenia emancypacji, ale już
nie tyle płciowej czy robotniczo-chłopskiej, jak w poprzednim systemie, ile
historyczno-narodowej, to znaczy jako wspólnoty. Te mechanizmy są naprawdę podobne i warto zauważyć, że żyjemy w świecie, w którym pewne systemy
ze sobą konkurują. Są nosiciele, w zależności od wieku i pochodzenia,
którzy są bardziej nosicielami innych systemów, innych zestawów. Mówię
o zestawie liberalnym, zestawie tradycyjnym i tak dalej. Natomiast często
te debaty i rozmowy nie mają sensu, ponieważ konstrukcje nosicieli różnych
„izmów” nie pokrywają się. Nie mogą się więc oni dogadać.
Przybliżmy się jeszcze do pytania tytułowego: „Mural patriotyczny – manifest
czy sztuka?”. Czy da się przez mural przekazać bardziej złożone treści? Czy
taka forma pozwala na większą finezję?
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M.B.: Tu znów wracamy do kwestii tego, że samorządy zlecają te murale. One
oczywiście nie muszą być kiczowate. To jest tylko związane z urzędnikami,
którzy to zamawiają. Oni często mają klapki na oczach i nie chcą dopuścić
do ciekawszej formy. Oczekują setnego Łupaszki z karabinem, który kroczy
wśród wilków. Da się to przecież inaczej zrobić.
M.L.: Uważam, że gdy zmienia się sytuacja polityczna, zmienia się tak zwana
góra, ten wierzchołek trójkąta, natomiast cała sfera urzędnicza zostaje. Bardzo
zależy tym ludziom, żeby zachować swoje stanowiska. Często przypodobanie
się wierchuszce, która jest z nominacji politycznej, przejawia się w wykazaniu
się w działalności ideologicznej. Dokładnie te same mechanizmy obserwowałem
w poprzednim rozdaniu politycznym, tylko w stronę bardziej proeuropejską.
Te same osoby będą więc teraz na przykład produkować tego typu rzeczy. Jeżeli
chodzi o winę za kicz, to niestety, ale to nie urzędnicy ją ponoszą, tylko ty i ja.
E.G.: To jest szerszy temat. Jacyś urzędnicy realizują pewne potrzeby, które na
nich narzuca władza, ponieważ mowa o przestrzeni publicznej. Ten sam problem
dotyczy pomników. Jak one wyglądają? Kto to akceptuje? Albo dlaczego
pojawiają się straszliwe budynki? Kto o tym decyduje? Przecież można wybrać
lepszy. Gnębi nas problem brzydoty przestrzeni publicznej. Nie chciałabym
też, żeby to była kontrola odgórna, naczelnego plastyka miasta albo naczelnego
artysty. Można to jednak jakoś rozwiązać, na świecie są miasta, gdzie się tyle
brzydoty nie pojawia. Może to jest kwestia tego, że ludzie są lepiej wyedukowani
estetycznie, ukończyli lepsze szkoły, są bardziej opatrzeni i to samorodnie się
pojawia. Przed nami jeszcze długa droga. Może czasem warto zorganizować
konkurs albo zamówić prawdziwego artystę, a nie tylko kogoś, kto potrafi ze zdjęcia coś odmalować na ścianie. To jest decyzja na poziomie estetycznym.
M.B.: Ale z tych konkursów rzadko coś ciekawego wynika.
E.G.: No to może są źle organizowane?
M.B.: Chyba tak.
E.G.: Nie trafiają do właściwych ludzi, którzy mogliby w tych konkursach
brać udział, albo są przeprowadzane za szybko.

Głos z sali: A ty uczestniczyłeś w jakimś konkursie?
M.B.: Teraz już nie biorę udziału. Ale na początku drogi uczestniczyłem
w konkursach i to mi przyniosło trochę korzyści. Udało mi się wkręcić w środowisko
tego malowania. Akurat wtedy udało mi się zrobić fajne projekty, na przykład dla
Gdańska – lew w heraldycznym ujęciu, z herbu miasta, wykonany w negatywie.
Całość była zbudowana z szablonów różnych gdańskich budowli, kamieniczek, kościół Mariacki tam się przewinął, żuraw. I to wszystko tworzyło masę,
z bliska widzieliśmy detal tych budynków, a z daleka w negatywie powstał lew.
To był fajny projekt, ale niestety miasto dało na niego taki budżet, że też
stanąłem przed wyborem: albo to zrobię za psie pieniądze i będzie to dla
mnie jakaś promocja, albo nie zrobię i na przykład stracę fajną ścianę.
To był dylemat.
Pojawił się temat dobra wspólnego w kwestii przestrzeni publicznej. Wszyscy
chcemy przecież patrzeć na coś, co dla nas jest akceptowalne. Ale czy można
znaleźć coś, co będzie odpowiadało wszystkim? W tej przestrzeni publicznej
mural jest manifestem czy sztuką?
M.N.: A sztuka nie może być manifestem?
Może być.
M.N.: Wydaje mi się, że tu jest duża przestrzeń wspólna. Mam wrażenie, że kiedy
mówimy „sztuka”, to jednak jest to pewne wartościowanie, bardzo elitarystyczne.
Jest to porównywalne do dyskusji o wyższości Warszawskiej Jesieni nad disco
polo. Warszawska Jesień to Warszawska Jesień, a disco polo to disco polo, ale
większość ludzi wybiera jednak disco polo. Możemy się zastanowić, co zrobić,
żeby Warszawska Jesień była bardziej dostępna, albo jak zmienić edukację
muzyczną lub estetyczną, poczynając od przedszkola, żeby było nią większe
zainteresowanie. Trudno jednak narzucać wszystkim ludziom, żeby słuchali
w swoich samochodach, domach, w przestrzeni publicznej i na festynach
muzyki współczesnej, a nie disco polo.
E.G.: Trzeba się starać przynajmniej.

M.B.: Często projekty konkursowe są słabe.

M.N.: Nie wiem, czy na pewno tak jest; czy mam rację; czy w jakikolwiek
sposób Warszawska Jesień jest lepsza od koncertu Dody.

E.G.: Może trzeba wtedy rezygnować, jeżeli nie ma dobrego projektu?

E.G.: Mnie razi takie sformułowanie, to zbytnie kontrastowanie.
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M.N.: Może tak nie jest. Po prostu my budujemy swoją tożsamość na jazzie
i Warszawskiej Jesieni, a jacyś symboliczni „oni”, inne plemię, na disco polo.
Jedno plemię z drugim plemieniem się w przestrzeni publicznej nawala.
Pan postuluje zniesienie wszelkich kategorii estetycznych?
M.N.: Raczej uczciwe przyznanie, że są one oparte na plemiennych
tożsamościach, klasowych przywilejach, na wielu różnych rzeczach. Problem
natomiast jest taki, że nie widzę możliwości, żeby zrobić nagle desant estetyczny,
ustalić jakieś reguły konkursowe. Oczywiście, pewnie można powołać tego
naczelnego plastyka, uznać jakieś formy estetyki, na przykład dobre wzornictwo,
szacunek dla materiału, myślenie całościowe o przestrzeni publicznej. To jest
miejsce, gdzie trzeba pracować na bardzo elementarnym poziomie, także
poziomie prawodawstwa.
M.L.: Są miejsca, gdzie to funkcjonuje. Istnieje ciało opiniotwórcze wydające
pozwolenie na malowanie. To w większych miastach naprawdę się dzieje. Jak
to wychodzi w praktyce, to jest inna sprawa, natomiast urząd jest powołany.
M.N.: Urząd funkcjonuje.
M.L.: Tak. To jest jedno z biurek, które trzeba pokonać, żeby zrobić mural.
Jeśli chodzi natomiast o kwestię, czy mural jest manifestem, czy sztuką, to dla
mnie nie jest on ani tym, ani tym. Zbyt mało jest wolności tutaj, żeby można
było mówić o muralu jako o sztuce. Manifest natomiast kojarzy mi się raczej
z czymś, co mocno postulujemy; jest też jakąś propozycją. Teraz zastanawiam
się, na ile na przykład malarstwo coś proponuje. Myślę, że najwyżej pewną
antytezę wobec tego, co dzieje się we współczesnej humanistyce, która głosi
z kolei rozpad wszystkiego, posthumanizm, postprawdę. Tam wszystko jest już
mocno przeżarte entropią. Natomiast odwołanie do historii pozwala ludziom
odnaleźć się tożsamościowo w rzeczywistości. Twórcy współcześni proponują
raczej dekonstrukcję. Kultura nie może się wydostać z tego dekonstrukcyjnego
zapętlenia, co widać na przykład w sztuce współczesnej. Myślę, że ludzie jednak
potrzebują wiedzieć, gdzie są, kim są, do czego się odnieść, a taka wycieczka
w nieznane, w mgłę, jest egzystencjalnie dosyć trudna. Widać, że ludzie nie
radzą sobie psychicznie. Zresztą, cała cywilizacja jest bardzo stresogenna,
a szczególnie miastowa. Ona wywołuje choroby cywilizacyjne. Mamy na przykład depresję, epidemię ludzi na środkach psychotropowych. Tak dużego
odsetka chorych jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat temu nie było.
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Nasi paneliści nie do końca się zgadzają, a czasami zupełnie się ze sobą nie
zgadzają. Ani manifest, ani sztuka. Albo: i manifest, i sztuka. Mam nadzieję,
że jeśli manifest, to mądry, a jeśli sztuka, to dobra.
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