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Artyści różnych pokoleń komentują Bitwę Warszawską 1920 na placu
Defilad. Bez patosu i odwołań do narodowych haseł dokonują zaskakującej
reinterpretacji jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach Europy
o, có zdarzyło się na Ukrainie od czerw| do grudnia 1920 roku, daje wyobraże, co mogłoby spotkać Polskę, gdyby nie
arzyl się cud. Bolszewicy z Piatakowem
t ^ ^ z / e w ciągu pół roku metodycznie
wdrożyli komunizm wojenny. Ziemię
upaństwowiono, powstały zalążki kołcho
zów i sowchozów, Czeka dokonywała prze
rażających rzezi, a jakiekolwiek pozostałe
jeszcze zboże zarekwirowano i wysyłano
do Rosji z takim samym zapałem, jakim
rok wcześniej wykazała się armia niemiec
ka" - czytamy we fragmencie wystąpienia
prof. Alain Besanćona wygłoszonego
na konferencji „De Gaulle i waleczna Pol
ska. O cudzie nad Wisłą, który uratował
Europę". Jakie były zakusy Lenina? Plano
wał bolszewizację Europy czy zamierzał
poprzestać na Polsce? Co do tego history
cy toczą dzisiaj spory, znaczenie Bitwy
Warszawskiej 1920 roku pozostaje jednak
niekwestionowane. Edgar Vincent DAbernon zaliczył cud nad Wisłą do osiemnastu
najważniejszych bitew w historii Europy
- obok Maratonu, Syrakuz, Hastings i Wa-

terloo. Wystawa organizowana przez Mu
zeum Historii Polski unika jednak patosu
i odwołań do narodowych haseł. Kurator
Paweł Sosnowski pozostawił komentarz
współczesnym artystom różnych pokoleń,
którzy dokonują reinterpretacji historii
według własnego, zaskakującego klucza.
W pracach Janusza Bałdygi, Marci
na Chomickiego, Pawła Kowalewskiego,
Włodzimierza Zakrzewskiego i innych
wojna jawi się jako chaos, a przywódcy re
wolucji to martwe ikony zapamiętane
z czasów PRL.
Dzieła Lenina jako postument dla infantyl
nej figurki u Pawła Kowalewskiego, pęk
nięte popiersie Karola Marksa z wmonto
waną pięcioramienną gwiazdą i krwawy
Dzierżyński w postaci książki poplamionej
czerwoną farbą w pracach Krzysztofa
Bednarskiego. Postaci przywódców rewo
lucji sprowadzają się do kilku symboli,
abstrakcyjnych wizerunków, prywatnych
wspomnień. Za chwilę jednak przejdziemy
dalej, natykając się na kolorowy wydruk
z wyszukiwarki Google'a. Widnieją na niej

dziesiątki miniaturek portretów marszał
ka Piłsudskiego. Kult zwycięskiego wodza
czy prawie warholowska multiplikacja wi
zerunku dawno oderwanego od pierwo
wzoru? Rzecz w tym, że komentarz histo
ryczny nierzadko wydaje się tu niezależny
od tego, który dają autorzy prac. Zwięzłe
notki i kalendaria na ścianach rysują hi
storyczne tło, artyści zachęcają do zmiany
perspektywy, czasem prowokują, stawiają
znaki zapytania. W ujęciu Janusza Bałdy
gi bitwa okazuje się już bytem abstrakcyj
nym. Naprzeciwko siebie ustawiono tar
cze: białą i czerwoną, powbijane w nie
drewniane lance (symbolizujące udział ka
walerii w kampanii 1920 roku) układają się
w dwa symbole: orła i czerwoną gwiazdę.
U Marcina Chomickiego wojna zostaje
sprowadzona do serii schematycznych,
przytłaczających wizerunków karabinów
i czołgów. Laura Pawela podejmuje się ar
tystycznej rekonstrukcji wydarzeń z wy
szkowskiej plebanii, gdzie na kilkanaście
godzin zatrzymał się Tymczasowy Komi
tet Rewolucyjny Polski. Artystka koncen

truje się na detalu - powybijanych szy
bach, dymie, oparach benzyny. W wizji Paweli plebania to na pół realny dom widmo,
portrety Dzierżyńskiego, Kona i Mar
chlewskiego przedstawiają zaś zanikające,
ledwo zarysowane twarze. Nawet zwycię
stwo wydaje się ulotne, gdy Ryszard
Grzyb sprowadza triumf do gazetowych
nagłówków i sloganów wyświetlanych
na ścianie. Krzysztof Sosnowski postawił
sobie za cel przypomnienie znaczenia Bi
twy Warszawskiej 1920 roku w jej 90-lecie,
ale też umiejscowienie jej na tle dziejów
nowożytnej Polski, a realizując zamysł,
uniknął pułapki natrętnego dydaktyzmu
i schematyzmu. Zaskakujący dialog arty
stów z historią okazał się kluczem do suk
cesu. Malwina Wapińska
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Muzeum Historii Polski w Warszawie (pawilon na placu Defilad)
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