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W Europy Środkowej dokonuje się przywracanie pamięci lokalnych, regionalnych  

i mniejszościowych po upadku komunizmu. Po 1989 roku zaszły także istotne zmiany w 

przestrzeniach środkowoeuropejskich miast, również w ich wymiarze symbolicznym. 

Pojawili się nowi aktorzy odpowiedzialni za kształt przestrzeni miejskiej, przede wszystkim 

samorządy lokalne, podmioty komercyjne i organizacje pozarządowe. W zasygnalizowane 

wyżej przemiany wpisuje się ponowne odkrywanie dziedzictwa kultury żydowskiej, które 

charakteryzuje transformacje Berlina, Budapesztu czy Krakowa. Jak piszą redaktorzy zbioru o 

wymownym tytule „Przywracanie pamięci”: „dawne dzielnice zamieszkałe przez Żydów, 

położone w obszarach śródmiejskich, stały się areną kilku splatających się procesów: 

reprywatyzacji, komercjalizacji, a nawet disneylandyzacji, a z drugiej strony odzyskiwania 

pamięci” (Purchla 2008: 8).  

Warszawski Muranów nie stał się tak wyróżniającym się miejscem na turystycznej  

i kulturalnej mapie miasta, jak na przykład Kazimierz w Krakowie. Niemniej również w jego 

kontekście możemy mówić o „odzyskiwaniu pamięci”. Tereny dzisiejszego Muranowa, 

nazywanego niegdyś  Dzielnicą Północną, zaczęto zasiedlać na dużą skalę w połowie XIX 

wieku. Stopniowo dzielnica nabierała odmiennego charakteru od reszty miasta i stała się 

największym skupiskiem warszawskich Żydów (Engelking i Leociak 2011: 29). W trakcie II 

wojny światowej niemieccy okupanci włączyli większość obszaru dzielnicy w granice getta, a 

po jego likwidacji, poprzedzonej powstaniem, zrównali zabudowę z ziemią. W latach 

powojennych, na gruzach getta wybudowano okazałe osiedle o architekturze łączącej 

modernizm z socrealizmem, dokąd wprowadzili się nowi mieszkańcy. Muranów stanowi 

zatem przykład miejsca, gdzie w wyniku wojny nastąpiło niemalże całkowite zerwanie 

ciągłości – zarówno społecznej jak i architektonicznej. 

Przestrzeń Muranowa zawiera niewiele śladów przedwojennej i wojennej przeszłości. Tym 

większa jest zatem możliwość intencjonalnego kształtowania pamięci tej dzielnicy. Sławomir 
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Kapralski opisuje takie przestrzenie jako pełniące funkcje „modelu dla czegoś” – dla 

konkretnej wizji przeszłości (Kapralski 2011: 50). Jednym z elementów kształtowania 

pamięci Muranowa jest z pewnością powstałe w 2013 roku Muzeum Historii Żydów 

Polskich. W mojej pracy zajęłam się jednak innymi, nowymi materialnymi nośnikami na 

terenie Muranowa, jakimi są murale.  

Od 2011 roku, na muranowskich budynkach, przede wszystkim w ich otwartych bramach, 

powstało już kilkanaście legalnych, wielkoformatowych obrazów i grafik, z których 

większość nawiązuje do przeszłości osiedla. W pracy przyjrzałam się bliżej muralom 

zainicjowanym lub współtworzonym przez lokalne stowarzyszenie „Stacja Muranów”. Są to 

murale poświęcone: Ludwikowi Zamenhofowi, Bohdanowi Lachertowi (architektowi 

powojennego Muranowa Południowego), Kobietom Muranowa (Tekli Bądarzewskiej, Cywii 

Lubietkin, Mary Berg, Janinie Bauman, Racheli Auerbach i Marysi Ajzensztadt), Januszowi 

Korczakowi oraz Markowi Edelmanowi. To właśnie wyżej wymienione prace stały się 

inspiracją do powstawania kolejnych. Co więcej, ich inicjatorzy proponują szerszy program 

zmian dotyczących pamięci i tożsamości dzielnicy. 

W pracy magisterskiej postawiłam sobie za cel dokładny opis i analizę muranowskich murali 

jako nośników pamięci, czyli takich przedmiotów i działań, które mogą stymulować – 

zarówno aktualnie, jak i potencjalnie – pamięć o przeszłości (Kula 2002: 7-8, Szpociński 

2014: 278). Kategorię nośników pamięci uznałam za bardziej użyteczną od koncepcji miejsc 

pamięci Nory (2009) czy pamięci miejsca Connertona (2009), którzy za pamięć uważają 

nawyki, pamięć ciała i wspomnienia. Te odniesienia do przeszłości, które są refleksyjne i 

intencjonalne, związane z wypełnianiem „społecznego zobowiązania” (Assmann 2009: 60), 

takie jak pomniki, stanowią ich zdaniem raczej przejawy zapominania, charakterystyczne dla 

nowoczesności. W mojej pracy chciałam odejść od takiego normatywnego ujmowania 

pamięci i dzielenia jej na „autentyczną” i „sztuczną”.  Muranowskie murale, jako materialne 

nośniki pamięci powstałe w wyniku intencjonalnych działań ludzi, uznałam za przykład 

pamięci kulturowej tego miejsca, rozumianej jako refleksyjne odniesienie do przeszłości 

wyrażone w formie symbolicznej.  Pytania, które pojawiły się w związku z przyjętą 

perspektywą dotyczą tego, kim są twórcy owych nośników, jak motywują ich tworzenie oraz 

w jaki sposób za ich pomocą wpływają na pamięć Muranowa 

Kwestie  nośników pamięci, niekoniecznie określanych tym terminem, są poddawane refleksji 

w ramach interdyscyplinarnych i cieszących się dużą popularnością studiów nad pamięcią. 

Nie dotarłam jednak w polskiej literaturze do badań, które dotyczyłyby takich nośników 
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pamięci, jakimi są murale. Istnieje zatem luka w badaniach nad pamięcią kulturową, która 

odnosi się do tego typu reprezentacji przeszłości. Dodatkowym uzasadnieniem podjęcia 

tematu jest to, że wielkoformatowe, naścienne grafiki na Muranowie są nowym fenomenem i 

do dzisiaj pojawiło się ich kilkanaście. Wyjątkowa popularność murali w tym miejscu 

wymaga socjologicznego namysłu.  

Aby przeanalizować fenomen upamiętniających murali powstałych na Muranowie, 

korzystałam z kilka źródeł danych i jakościowych technik badawczych. Po pierwsze było to 

poznawanie murali poprzez ich fotografowanie oraz analiza wizualna przy wykorzystaniu 

wykonanych zdjęć. Drugim źródłem były dane zastane, przede wszystkim artykuły prasowe, 

audycje radiowe, lokalne forum internetowe, strony internetowe stowarzyszenia „Stacja 

Muranów” oraz felietony prezes tego stowarzyszenia. Po trzecie, wiosną i latem 2015 roku 

zrealizowałam własne badania terenowe, które objęły wywiad z przedstawicielem inicjatorów 

murali, wywiad z artystą - współtwórcą murali oraz wywiady z mieszkańcami – członkami 

zarządów wspólnot mieszkaniowych udostępniającymi ściany swoich budynków. 

Rozmawiałam także z pracownikami prywatnych firm, którym wspólnoty mieszkaniowe 

zlecają administrowanie budynkami. Ważnym źródłem była obserwacja uczestnicząca 

odmalowywania muralu Korczaka, na którym pojawiło się graffiti. W odpowiedzi 

muranowskie stowarzyszenia zorganizowały „społeczne odmalowywanie muralu”, w którym 

wzięłam udział.  

Aby nie zagubić się w badanej rzeczywistości społecznej i zebranym materiale, projektując 

badanie i je przeprowadzając, korzystałam z propozycji amerykańskiej socjolog Wendy 

Griswold dotyczących badania obiektów kulturowych (Griswold 2013: 43), czyli „zestawów 

podzielanych znaczeń wyrażonych w pewnej formie, które opowiadają historię: śpiewaną, 

mówioną, namalowaną lub wyrzeźbioną”. Zdaniem Griswold socjologiczna analiza każdego 

obiektu kulturowego powinna koncentrować się na czterech elementach: samym obiekcie, 

jego twórcach, odbiorcach i szerszym świecie społecznym. Powiązania między powyższymi 

elementami tworzą „romb kulturowy”, który jest użytecznym modelem heurystycznym, 

pozwalającym na całościową analizę danego zjawiska. W mojej pracy istotne było zatem 

uwzględnienie wzajemnych relacji między muralami, ich inicjatorami, twórcami, odbiorcami 

oraz kontekstem, w którym powstawały. 

Jak wykazały przeprowadzone badania, murale stanowią nowy etap przywracania pamięci 

Muranowa po transformacji ustrojowej. Od końca lat 80., w przestrzeni osiedla, zaczęło 

powstawać coraz więcej materialnych nośników pamięci odwołujących się do wydarzeń i 
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ludzi bezpośrednio związanych z Muranowem. Odnosiły się one przede wszystkim do 

doświadczenia getta i Zagłady. Oprócz Traktu Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów, na 

Muranowie pojawiły się m. in. kurhan w miejscu tzw. bunkra Anielewicza (w 2006 roku) 

oraz upamiętnienia muru getta metalowymi pasmami w bruku (w 2008 roku). Z kolei murale 

„Stacji Muranów” zmieniają tak ukształtowaną pamięć miejsca oraz kojarzone z przestrzenią 

osiedla wartości. W odróżnieniu od większości nośników pamięci w przestrzeni Muranowa, 

które poświęcone są Zagładzie, „Stacja Muranów”, podobnie jak Muzeum Historii Żydów 

Polskich, zwraca uwagę na tę część polsko-żydowskiej historii, która poprzedziła Zagładę. 

Dodatkowo włącza w zakres pamięci miejsca również późniejsze zdarzenia – przypomina o 

odbudowie dzielnicy, Bohdanie Lachercie i jego projekcie osiedla-pomnika, co odczytuję 

jako wytwarzanie nowego mitu założycielskiego miejsca. Jak pokazuję w pracy, murale 

Zamenhofa, Lacherta, Kobiet Muranowa, Marka Edelmana i Janusza Korczaka są pewnym 

odejściem od pamięci traumatycznej, która dzisiaj odgrywa znaczącą rolę nie tylko na 

Muranowie, ale i w globalnym dyskursie pamięci (Alexander 2010: 195-221, Hałas 2012: 

171). Muranowskie murale wpisują się natomiast w trend odchodzenia od upamiętniania 

przeszłości za pomocą monumentalnych pomników.  

Za pomocą murali, poddanych w pracy analizie, ich inicjatorzy, czyli stowarzyszenie „Stacja 

Muranów”, nie tylko przywołują przeszłość ale też chcą wpływać na przyszłość – wartości, 

które wywodzą z przeszłości miejsca, mają być podstawą do kształtowania go w przyszłości. 

Muranów według wizji „Stacji Muranów”, to miejsce tętniące życiem i różnorodne, otwarte 

na turystów, które jak feniks odrodziło się z popiołów a nie senne osiedle mieszkaniowe 

naznaczone traumą. 

Przeprowadzone wywiady i analizy artykułów prasowych i innych danych zastanych 

wykazały, że treść i forma murali na Muranowie jest wynikiem współdziałania i sporów wielu 

aktorów społecznego naznaczania przestrzeni. „Stacja Muranów” nie ma monopolu na 

tworzenie naściennych grafik i opowiadanie historii dzielnicy za ich pomocą. W powstanie 

murali, oprócz różnych organizacji pozarządowych, zaangażowani są zazwyczaj: artyści, 

przedstawiciele samorządu, członkowie wspólnot mieszkaniowych oraz firmy administrujące 

nieruchomościami. Od samorządu zależy czy mural powstanie i jakie środki zostaną na niego 

przeznaczone. Wspólnoty mieszkaniowe wyrażają zgodę na udostępnienie ściany, a 

niejednokrotnie same wychodzą z inicjatywą. Mieszkańcy, głównie za pośrednictwem 

zarządów wspólnot mieszkaniowych i administratorów, wpływają także na projekt muralu. 

Od tego jakie są relacje miedzy wymienionymi aktorami (a więc także poszczególnymi 
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elementami rombu kulturowego) zależy gdzie i jaki obiekt kulturowy ostatecznie powstanie. 

Nierzadko rezultat jest nieco inny od początkowo zamierzonego. Władza nad znakami w 

przestrzeni warszawskiego Muranowa i pamięcią miejsca jest zatem rozproszona. Murale 

trudno jednoznacznie zaklasyfikować jako odgórną bądź oddolną formę naznaczania 

przestrzeni. Powstają w wyniku częściowo spontanicznych procesów i kompromisów, a nie 

ściśle według planów NGO, samorządu czy artystów. 

Skoro powstanie muralu wymaga zaangażowania i negocjacji tak wielu podmiotów, z czego 

wynika popularność tej formy naznaczania przestrzeni na warszawskim Muranowie? Sądzę, 

że owa popularność wiąże się z tym, iż każdy z wyżej wymienionych aktorów społecznych 

ma własne (odmienne, ale niesprzeczne) uzasadnienia dla powstawania kolejnych 

wielkoformatowych malowideł w bramach i na ścianach muranowskich bloków. Organizacje 

pozarządowe realizują swoje statutowe misje. Samorządowcy, zlecając im „zadania 

publiczne”, wspierają kulturę i promuję dzielnicę. Z kolei administracja i zarządcy wspólnot 

zabezpieczają ściany budynków przed malowaniem graffiti i innymi niepożądanymi z punktu 

widzenia mieszkańców zachowaniami. Murale na Muranowie, poza tym, że są intencjonalnie 

wytworzonymi nośnikami pamięci, stanowią zatem formę ochrony przed działaniami tych, 

którzy łamią, akceptowane przez większość, reguły użytkowania przestrzeni. Stanowią także 

sposób jej estetyzacji. 

Zdaniem krytyków legalnych murali, których tak wiele powstaje w Polsce w ostatnich latach, 

ich popularność wynika właśnie z tego, że są szybką, tanią i efektowną metodą 

powierzchownego remontu w miejscach wymagających gruntownej rewitalizacji.  

W przypadku Muranowa mogło tak być na początku, kiedy powstawały 

na nieremontowanych elewacjach. Taka interpretacja nie do końca wyjaśnia jednak fakt 

powstawania lub rekonstruowania murali na odnowionych już ścianach. Racje mają z kolei ci 

autorzy, którzy twierdzą, że legalne murale są „ugładzone” przez ich twórców. Nie są formą 

radykalnej krytyki społecznej, w odróżnieniu od niektórych nielegalnych form street artu, 

które nie podlegają tak wielu ograniczeniom i wpływom. 

Przedstawiona w pracy analiza muranowskich murali może mieć implikacje praktyczne. Jak 

wykazały badania, inicjatorzy i artyści wykonujący legalnie wielkoformatowe obrazy na 

ścianach, muszą brać pod uwagę opinie mieszkańców. Opierają się przy tym często na swoich 

wyobrażeniach na ich temat lub zasięgają opinii pojedynczych osób – przedstawicieli 

zarządów wspólnot, którzy nie zawsze omawiają swoje decyzje z innymi mieszkańcami. Być 



6 
 

może warto, aby inicjatorzy i autorzy murali wykorzystywali przy takich okazjach narzędzia 

konsultacji społecznych.  

Podsumowując, mam nadzieję, ze przeprowadzone badanie przybliżyło do zrozumienia 

fenomenu muranowskich murali jako szczególnego przypadku nośników pamięci w 

przestrzeni miejskiej. Sądzę, że wykorzystany sposób analizy może być przydatny również 

dla zrozumienia innych form naznaczania przestrzeni miejskiej oraz innych typów nośników 

pamięci, szczególnie w warunkach demokratycznych, w których wpływ na ich wytwarzanie 

ma wielu aktorów społecznych, którzy wchodzą ze sobą w relacje, toczą konflikty i 

wypracowują kompromisy.  
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