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Doświadczenie krzywdy w życiu i twórczości Józefa Szajny*

The Experience of Injustice in the Life and Work of Józef Szajna

„W otchłani zła ochron> była sztuka. Na pewno nie jedy-

n>, ale dla wielu skuteczn>, a moce i niezbCdn>. Jak wiele 

mówi to o jej istocie. DziW tak czCsto chcemy w niej dostrzec 

zaangacowanie, obraz współczesnoWci, narzCdzie debaty czy 

ducha krytyki. Tymczasem tam, wówczas, zachowywała ona 

to, co ludzkie”1.

Dla wielu ludzi doWwiadczenie traumy i krzywdy odciska bolesne piCtno, 

z którym musz> siC zmagać do koMca cycia, powoduj>c tym samym, ce nie s> 
w stanie wyjWć poza obszar własnego wewnCtrznego bólu. Taki stan moce trwać 
latami. CzCsto objawia siC to depresj>, niechCci> do cycia, zgorzknieniem. Tajem-

nica cierpienia dotyka kacdego człowieka, ale kacdy człowiek ma swój własny, 

* Niniejszy artykuł powstał w nawi>zaniu do mojej pracy dyplomowej studiów podyplomowych 

z kierunku Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Na-

rodowej w Krakowie realizowanym we współpracy z MiCdzynarodowym Centrum Edukacji o Au-

schwitz i HolokauWcie w PaMstwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w OWwiCcimiu. Zob. D. Ser-

giej, Analiza twórczoWci Józefa Szajny, praca dyplomowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Narodowej w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki, 2014, ss. 28.
1 A. Sieradzka, Twarzą w twarz. Sztuka w Auschwitz. W 70. rocznicę utworzenia Muzeum na te-

renie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, Kraków 2017, s. 11.
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184 Dominika Sergiej

niepowtarzalny sposób na obronC przed nim i twórcze „przekucie” go w coW war-

toWciowego. Czasy drugiej wojny Wwiatowej dostarczyły ludziom niewymow-

nych udrCk i niewyobracalnego cierpienia. Kacdy ratował swoje cycie fi zycz-

ne jak i psychiczne w taki sposób, jaki był mu najlepiej znany, tak jak potrafi ł. 
CzCWć osób, w tym zarówno artyWci, jak i ludzie nie zwi>zani ze sztuk>, próbowa-

li oderwać siC od otaczaj>cego ich koszmaru, właWnie poprzez szeroko rozumian> 
działalnoWć twórcz>. Dla jednych sztuka była sposobem na utrzymanie sprawno-

Wci umysłowej i równowagi psychicznej, dla innych była to forma na przetrwa-

nie i zdobycie dodatkowego pocywienia, co miało szczególne znaczenie dla osób 

przebywaj>cych w obozach koncentracyjnych. Co wiCcej, ludzie poprzez sztu-

kC szukali wyracenia swoich najgłCbiej skrywanych emocji i przecyć. Jak za-

uwaca Agnieszka Sieradzka w katalogu do wystawy „Twarz> w twarz. Sztuka 

w Auschwitz”: 

„[Sztuka] była jedn> z form ekspresji silnych emocji, a takce realizacj>, 
podyktowanej zwykł> ludzk> wracliwoWci>, potrzeby piCkna. Sztuka była 

czCstokroć wyrazem przemocnej potrzeby człowieka pozostawienia Wladu 

po sobie. Była nadziej> wiCania na to, ce nawet jeWli umrze, pozostanie po 

nim rysunek, który zaWwiadczy o jego cierpieniu”2.

W pierwszych transportach przybyłych do obozu koncentracyjnego Auschwitz 

w roku 1940 znajdowały siC osoby, które zainicjowały obozow> twórczoWć pla-

styczn>, m.in.: Xawery Dunikowski, Franciszek Targosz, Tadeusz Myszkowski, 

Bronisław Czech. Józef Szajna trafi ł do obozu KL Auschwitz w lipcu 1941 roku, 

jako dziewiCtnastolatek3. Jeszcze przed pojmaniem przez nazistów zaangacował 

2 Ibid., s. 11.
3 Józef Szajna – recyser teatralny, scenograf, autor scenariuszy, malarz, pedagog, teoretyk i kie-

rownik teatru, załocyciel warszawskiego Centrum Sztuki Studio, twórca teatru organicznego. Uro-

dził siC 13 marca 1922 roku w Rzeszowie. UczCszczał do II Gimnazjum im. Konarskiego. W latach 

1948-1953 studiował na Akademii Sztuk PiCknych w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom ze sceno-

grafi i i grafi ki. Po studiach został wykładowc> na tejce uczelni do 1971 roku; od 1972 był profeso-

rem Akademii Sztuk PiCknych w Warszawie. W latach 1955-1963 był scenografem Teatru Ludo-

wego w Nowej Hucie w Krakowie (zaprojektował miCdzy innymi scenografi C do spektakli: Myszy 

i ludzie według Steinbecka, Dziady według Mickiewicza, Księcniczka Turandot według Gozziego, 

Imiona władzy według Broszkiewicza, Stan oblęcenia według Camusa). Od 1963 do 1966 był dy-

rektorem Teatru Ludowego. W tym okresie współpracuje z teatrami: Starym w Krakowie, Vl>skim 

w Katowicach, Współczesnym we Wrocławiu i Polskim w Warszawie. W 1971 obj>ł stanowisko 

dyrektora Teatru Klasycznego w Warszawie, który przekształcił w Centrum Sztuki Studio – scenC 
eksperymentaln> i studyjn>. Przy teatrze tworzy GaleriC Sztuki oraz Muzeum Sztuki Współczesnej. 

W całej swojej karierze jako recyser kreuje liczne spektakle teatralne, miCdzy innymi: Post u ludo-

cerców Gorczyckiej, Rewizora według Gogola, Akropolis według WyspiaMskiego przy współpracy 
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185DoWwiadczenie krzywdy w cyciu i twórczoWci Józefa Szajny

siC w działalnoWć konspiracyjn> Zwi>zku Walki Zbrojnej pod Pseudonimem Esjot 

25, pełni>c w niej rolC ł>cznika4. Brał takce udział w akcjach sabotacowych. BC-
d>c podejrzanym o prowadzenie działalnoWci konspiracyjnej, postanowił prze-

dostać siC na WCgry. Ucieczka zakoMczyła siC jednak niepowodzeniem. Szajna 

został ujCty na Słowacji, na Spiszu. Przesłuchiwany i bity przez gestapo na po-

sterunku w Muszynie, został przetransportowany do KL Auschwitz. W tym okre-

sie wacył juc tylko 46 kilogramów, był słaby i w>tły. W pocz>tkach cycia obozo-

wego koledzy byli dla niego wsparciem. Postaci> wacn> okazał siC dawny kolega 

z czasów ich wspólnej słucby w harcerstwie, który trafi ł do Auschwitz w pierw-

szym transporcie. Tak pisał w Wyborach i odniesieniach: 

„[…] stan>łem wraz z przyjacielem przed nowym Wwiatem, który nosił 
tytuł «Arbeit macht Frei». Tutaj wszystko staje siC metafi zyk> – i przemoc, 

i okrucieMstwo, i bohaterstwo, i poWwiCcenie”5. 

W tym okresie Wwiat Szajny to cycie w ci>głym zagroceniu, w cieniu Wmier-

ci. Pisał: 

„Nie licz> siC podziały na rasy, klasy, przekonania polityczne, podzia-

ły religijne. Stanowimy archipelag psychik ludzkich – nieludzkich, kiedy 

człowiek staje siC numerem”6. 

Jerzego Grotowskiego, Don Kichota według Cervantesa, Puste Pole według Hołuja czy Zamek we-

dług Kafki. Szajna tworzył spektakle autorskie według własnego scenariusza, scenografi i i recyse-

rii. Niektóre z nich, na przykład Replika czy Deballage, były wielokrotnie powtarzane i przetwarza-

ne. Inne niezapomniane spektakle Szajny to miCdzy innymi: Szczątki z 1995 roku, Vmierć na gruszy 

z 1978 roku czy Dante cywy z 1981. Szajna dwukrotnie reprezentował PolskC na Biennale w We-

necji (1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). Zdobył nagrody i rozgłos o zasiCgu 

Wwiatowym przede wszystkim jako twórca teatralny. Był członkiem włoskiej Akademii Sztuki i Pra-

cy, przewodnicz>cym Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, honorowym członkiem Association In-

ternationale des Arts Plastiques. Otrzymał miCdzy innymi Złoty Medal Accademia Italia delle Arti 

e del Lavoro (Salsomaggiore Terme, 1981). Od 1975 roku jego imiC nosi teatr przy Slavic Cultural 

Center w Port Jefferson w Stanach Zjednoczonych. Współpracował z teatrami w: Anglii, Portuga-

lii, Egipcie, Izraelu, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Turcji. Otrzymał tytuł doktora honoris causa 

kilku uniwersytetów. W 1997 roku otworzono Szajna GaleriC w Rzeszowie, w której prezentowane 

s> 54 prace: rysunki, kompozycje przestrzenne, monumentalne obrazy, kolace oraz elementy sceno-

grafi i do najwybitniejszych spektakli teatralnych artysty. Józef Szajna zmarł 24 czerwca 2008 roku. 
4 J. Szajna, Dno, [w:] Vwiat  Józefa Szajny, red. K. Oleksy, OWwiCcim 1995, s. 9.
5 J. Szajna, Wybory i odniesienia, [w:] Kanon i remix przestrzeni polskiego teatru XX i XXI w. 

Józef Szajna, red. M. Matyja-Pietrzyk, Katowice 2016, s. 50.
6 Ibid., s. 50.
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186 Dominika Sergiej

Przebywaj>c w obozie, ponownie zaangacował siC w działalnoWć konspira-

cyjn>. W strukturach obozowego ruchu oporu stał siC ł>cznikiem. Za tC działal-

noWć dostał siC do kompanii karnej, gdzie zachorował na tyfus. NastCpnie został 
przeniesiony do nowo wybudowanego obozu Birkenau, w którym pełnił funkcjC 
sprz>tacza. W sierpniu 1943 roku podj>ł siC próby ucieczki. Próba była nieudana. 

Został skazany na Wmierć. Na wykonanie wyroku czekał w celi Wmierci przez dwa 

tygodnie. W chwili doprowadzania go na miejsce egzekucji niespodziewanie cof-

niCto wyrok. KarC Wmierci zamieniono mu na docywocie. Przez szeWć tygodni po-

zostawał w celi Wmierci, zmagaj>c siC ze wszystkimi mocliwymi niedogodnoWcia-

mi i stresem obcowania z innymi skazanymi oczekuj>cymi wykonania wyroków. 

Po tym czasie dostał siC szczCWliwie do transportu do obozu w Buchenwaldzie. 

Na trzy tygodnie przed koMcem wojny uciekł z obozu. Tym razem ucieczka siC 
powiodła. Nie wiedz>c, co pocz>ć dalej, wrócił do Polski, pomimo ic miał szansC 
wyjazdu i zamieszkania w Parycu7. Po latach tak wspominał ten okres: 

„Co zrobić ze swoim cyciem, jak siC przecyło obóz, przecyło własn> 
Wmierć? Przecyłem Wwiat w agonii-całej epoki cywilizacji ludzi. Maj>c dwa-

dzieWcia trzy lata, czułem siC, jakbym miał sto. [...] Byłem juc człowiekiem 

w jakimW sensie dojrzałym. Gdy wybierałem studia, nie chciałem, ceby były 

byle jakie. Mogłem wybrać studia techniczne. Miałem przydzielone sty-

pendium do Paryca w 1947 roku [...]. Tam czułem siC obco. Nie u siebie”8. 

Czas wojny stał siC dla Szajny okresem przyspieszonego dorastania i brania 

odpowiedzialnoWci nie tylko za swój, ale i los innych ludzi. 

Taki los spotkał jednak wielu młodych ludzi, którzy po zakoMczeniu wojny, 

wraz z odzyskaniem wolnoWci, musieli organizować sobie cycie samemu. Nade 

wszystko musieli zacz>ć cyć z piCtnem wyrz>dzonej im krzywdy, takce ze Wwia-

domoWci> utraconego dzieciMstwa i młodoWci. Szajna tak odniósł siC do swojego 

powojennego „powstawania z kolan”: 

„Lata wojny i okupacji stały siC moim wielkim uniwersytetem, czasem 

próby charakteru i ludzkich przyjaani. Pierwsze dni wolnoWci to prócnia 

bez radoWci – ale to czas powstawania z kolan. Nikomu niepotrzebny, pełen 

kompleksów, szukam szansy w nauce. WstydzC siC swego «garbu» i nie 

przyznajC do przecyć”9.

7 Z. Tomczyk-Watrak, Józef Szajna i jego teatr, Warszawa 1985, s. 8.
8 A. Koecher-Hensel, Długie cycie. Z Józefem Szajną rozmawia Agnieszka Koecher-Hensel, 

http://encyklopediateatru.pl/artykuly/7478/dlugie-zycie [data dostCpu: 30.08.2018].
9 Szajna, Wybory i odniesienia..., s. 50.
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187DoWwiadczenie krzywdy w cyciu i twórczoWci Józefa Szajny

Po zakoMczeniu drugiej wojny Wwiatowej Józef Szajna rozpocz>ł studia w Akade-

mii Sztuk PiCknych w Krakowie. W trakcie studiów przyszło mu zmagać siC z cho-

robami bCd>cymi pokłosiem lat spCdzonych w obozach koncentracyjnych. Szcze-

gólny rodzaj satysfakcji czerpał wówczas z lektury klasyków literatury: T. Manna, 

Witkacego, Balzaka, czy fi lozofów, takich jak Tatarkiewicz. W tym czasie zapoznał 
siC takce z tekstami Nietzschego oraz teori> sztuki Klee’go. W roku 1952 uzyskał 
dyplom z grafi ki, a w 1953 ze scenografi i. Oba kierunki ukoMczył z wyrócnieniem. 

W latach 1957-1958 uzyskał stypendium w Parycu, które jak sam pisze: 

„[…] mimo fascynacji sztuk> abstrakcyjn> Malewicza, Kandinsky’ego, 

Braque’a czy Picassa nie rewolucjonizuj> moich własnych poszukiwaM ar-

tystycznych. Omijam konstruktywizm, w tym teorie Craiga i Meyerholda, 

zapoznajC siC z ruchem Dada i Bauhausu”10. 

Szajna, po trudnym okresie wojennych przecyć, odnajduje w sztuce potrze-

bC zaznania pełni spokoju i bezpieczeMstwa. Nastał wówczas czas wzglCdnej 

stabilizacji.

Praca twórcza

Czym dla Szajny było tworzenie?

Traumatyczne przecycia wojenne, pobyt w obozach zagłady Auschwitz-Bir-

kenau, a póaniej KL Buchenwald, w celi Wmierci – ukształtowały jego posta-

wC i osobowoWć. DoWwiadczenie tak wielkiej krzywdy zawacyło na charakterze 

jego póaniejszej twórczoWci artystycznej. Czerpi>c ze swoich dramatycznych do-

WwiadczeM jako ofi ary XX-wiecznego totalitaryzmu, uwacał, ce niczym nie da siC 
uzasadnić ludobójstwa. Jego reakcj> na nie i zarazem jedynym ratunkiem przed 

zw>tpieniem w sens cycia stała siC „ucieczka w sztukC”. Artysta sam siC do tego 

przyznawał, ce Wwiat sztuki stał siC dla niego azylem, miejscem poszukiwaM sie-

bie i swego miejsca w Wwiecie, sposobem na odreagowanie na poobozow> trau-

mC, a nawet stylem cycia. Potrzeba tworzenia stała siC nieodzown> czCWci> jego 

cycia. Artysta nalecał do pokolenia Borowskiego, Rócewicza, Munka, Konwic-

kiego. Dla tego pokolenia, dotkniCtego doWwiadczeniem obozowym, istotne sta-

ło siC zneutralizowanie przecyć zwi>zanych z cyciem w nieludzkich warunkach, 

z bezpoWredniego kontaktu ze Wmierci> i wszystkimi najokrutniejszymi jej forma-

mi. Jak pisze Zofi a Tomczyk-Watrak, ta koniecznoWć była: 

10 Ibid., s. 50.
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188 Dominika Sergiej

„nie tylko biologiczn> potrzeb> odrodzenia cycia i wrastania w normal-

noWć, ale i nakazem moralnym wynikaj>cym z poczucia zadłucenia wobec 

niecyj>cych. […] trzeba było ogromnego wysiłku i mobilizacji wszystkich 

sił, by pokonać przeWwiadczenie o niewacnoWci cycia poobozowego i po-

czucie, ce autentyczne cycie juc siC dokonało w tamtym wył>czonym Wwie-

cie masowej zagłady”11. 

Szajna poprzez sztukC „wykreował siebie na nowo”. DziCki sztuce mógł od-

naleać poczucie własnej godnoWci i osobowoWci, a nade wszystko zamienić numer 

obozowy na własne nazwisko. Poprzez twórcze wejWcie w kulturowe dziedzictwo 

oswajał dziejowy kataklizm, jakim była Zagłada. DoWwiadczenie obozowe było 

dla niego najwiCkszym „uniwersytetem” i zarazem w jakiW sposób jego „tragicz-

n> miłoWci>”12. Zofi a Tomczyk-Watrak tak wyjaWnia specyfi kC tego doWwiadcze-

nia i próby odpowiedzi naM: 

„ucieczka w sztukC była samoobron> przed kapitulacj> wobec Wwiata. 

Opowiedzieć siC po stronie cycia trzeba było czynem. Sztuka stała siC dla 

Szajny manifestacj> zaangacowania w cycie. Moment kreacji artystycznej, 

jako najbardziej osobisty akt wyboru, był dla niego aktem czynu, w którym 

mieWcił siC ten sam element ryzyka, jaki towarzyszył mu w konspiracyj-

nym cyciu obozowym i przed obozem”13.

Wydaje siC, ce doWwiadczenie zbrodni Holocaustu uniewacnia mocliwoWć sta-

wiania pytaM o istotC sztuki i rolC artysty. Słynne stwierdzenie niemieckiego fi -

lozofa Theodora Adorno, ce „pisanie poezji po Auschwitz jest barbarzyMstwem” 

(„Nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch”), wprawia 

w konsternacjC. Wydaje siC, ce nie mocna zapomnieć o tak wielkim cierpieniu. 

Szajna konfrontuj>c siC z doznan> podczas II wojny Wwiatowej krzywd>, podej-

muje ten problem, rozwi>zuje go inaczej nic Adorno: 

„W tej sytuacji sztuka jako os>d owej epoki polega na kwestionowa-

niu, oskarcaniu, na zaprzeczaniu koniecznoWci masowego umierania. Nie 

poprzez podsycanie nienawiWci, rozpamiCtywanie czy rozrachunki, lecz na 

drodze kreowania nowej poetyki, wolnej od obci>ceM, kompleksów i obse-

sji wyniesionych z przeszłoWci. Ucieczka w sztukC jest samoobron> przed 

kapitulacj> wobec Wwiata. Nadal dopuszczalna mocliwoWć wykorzystania 

umysłu ludzkiego dla barbarzyMskich celów nakazuje nam ratować resztki 

11 Tomczyk-Watrak, op. cit., s. 11.
12 Ibid., s. 11.
13 Ibid., s. 12.
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189DoWwiadczenie krzywdy w cyciu i twórczoWci Józefa Szajny

godnoWci ludzkiej. NicoWci człowieka zaprzecza akt twórczy. Moment kre-

acji jako najbardziej osobisty akt wyboru, wyzwalaj>cy obiekt tworzony 

w atmosferze odczuć artysty, a utrwalaj>cy go w warstwie znaczeniowej, 

jest aktem czynu, manifestacyjnym zaangacowaniem siC w cycie. To posta-

wa zaprzeczaj>ca biernoWci, a wiCc i obojCtnoWci wobec zjawisk współcze-

snoWci”14.

Niniejszy tekst to credo artysty, który zmagaj>c siC z okrucieMstwem losu 

i Wwiata, przyj>ł aktywn> postawC. Wybierał cycie zamiast rezygnacji, twórczoWć 
zamiast biernej kapitulacji, i w tym nalecy siC doszukiwać przejawów wielkoWć 
tego twórcy jako artysty, ale przede wszystkim jako człowieka!

Tematyka prac

Forma przekazu artystycznego, jak> wybrał Szajna, była manifestacj> pogl>-
du na temat rozbitego w swej najgłCbszej istocie Wwiata. Tematem prac Szajny 

stał siC Wmietnik wartoWci, który w czasach Zagłady uległ degradacji. Chaos i cy-

wioł przeciwieMstw przejawiały siC w przyjCtej Wwiadomie formie przekazu. Ar-

tysta ucywaj>c technik kolacu i asamblacu, instalacji przestrzennych, próbował 
uchwycić procesy powstawania, trwania i przemijania. 

„Tematem jego obrazów jest byt w swej najbardziej elementarnej po-

staci, na ogół posCpny, odarty ze wszystkich, choćby nawet czysto umow-

nych uroków, czasem uspokojony i niemal pogodny, lecz zawsze pulsuj>cy 

w rytmie indywidualnych nastrojów artysty”15. 

Nie ma w>tpliwoWci, ce przecycia obozowe Szajny ukształtowały go zarów-

no jako artystC, ale i jako człowieka w ogóle. W działaniach twórczych: szma-

ty, buty, chodaki, taczki, kalekie kukły przypominaj>ce zwłoki ludzkie, stały siC 
materi> jego obrazów i scenografi i teatralnych16. W swoich pracach zestawiał po-

wierzchnie gładkie i chropowate, ładne i brzydkie, spokojne i agresywne, uwy-

puklaj>c tym samym odwieczny problem walki dobra ze złem. Dało to równiec 
obraz wzajemnego przenikania siC tego, co wyobracalne, z niewyobracalnoWci>. 
Przedstawiane postaci przywołuj> obraz ciał torturowanych ludzi i obojCtnoWć 
Wwiata, st>d prace te wywołuj> silne emocje. Vwiat ukazany przez artystC, zarów-

no w pracach plastycznych czy w spektaklach teatralnych, to Wwiat totalnej za-

głady, rozdarcia, rozbicia. Jest to apokalipsa „podszyta” obozowymi i wojennymi 

14 Ibid., s. 13.
15 E. Morawiec, J. Madeyski, Józef Szajna, Kraków 1974, s. 98.
16 B. Kowalska, O plastyce Szajny, [w:] eadem, Józef Szajna i jego Wwiat, Warszawa 2000, s. 19.
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kontekstami. Odniesienia te nie s> jedynie opisem czy tec relacj> wydarzeM z cy-

cia byłego wiCania. Nie jest to równiec naturalistyczna klisza wydarzeM z okresu 

drugiej wojny Wwiatowej. TwórczoWć Józefa Szajny zawiera artystyczne uogólnie-

nia, metafory i odniesienia do wartoWci uniwersalnych, co czyni j> wart> kontem-

placji zawsze i wszCdzie. 

Analiza wybranych prac

Józef Szajna zajmował siC rysunkiem, malarstwem, kolacem i asamblacem, 

rzeab>, instalacj>, environmentem, scenografi > oraz przedstawieniami teatral-

nymi. Przyjrzyjmy siC jego pocz>tkowej działalnoWci twórczej. Rysunek Szajny, 

w stosunku do jego pełnych rozmachu realizacji teatralnych i ekspresyjnych in-

stalacji, jest traktowany jako działalnoWć uboczna. Warto jednak zwrócić uwagC 
na tC dziedzinC twórczoWci Szajny.

Pierwsze jego rysunki powstały w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie 

w latach 1944-1945 i poWwiCcone były tematyce obozowej. Szajna jako młody, 

niewykształcony artystycznie chłopak tworzy, jak na ten etap jego cycia, bardzo 

dojrzałe i twórcze prace, które nie maj> jednak charakteru dokumentalnego, ale 

tec nie s> naiwne. Zaskakuj> syntetycznym ujCciem, symbolik>, prostot>. Wydo-

bywaj> to, co istotne, pomijaj>c cechy indywidualne rysowanych postaci. Moc-
na w tych pracach dostrzec znamiona talentu artystycznego Szajny. Ujawnia siC 
w nich wysiłek budowania harmonii plastycznej. Ocalały trzy prace tego rodza-

ju, które znajduj> siC w Zbiorach PaMstwowego Muzeum w OWwiCcimiu. Jedna 

z nich, zatytułowana Nasze cyciorysy, na kawałku papieru pakowego o wymia-

rach 34,0 x 29,8 cm, wykonana jest ołówkiem i tuszem (zob. il. 1). 

Przedstawia rzCdy naszkicowanych pionowych kresek tworz>cych szeregi syl-

wet ludzkich. Zamiast głów zaznaczone s> tylko odciWniCte linie papilarne – po 

których mocna zidentyfi kować człowieka. Kompozycja otwarta pracy sugeruje 

mocliwoWć przedstawienia osób ci>gn>cych siC w rzCdach ku nieskoMczonoWci – 

jako bezimienne ofi ary. Praca posiada w drugim rzCdzie wciCcie – puste miejsce. 

Czy to była celowa decyzja artysty czy tec czysty przypadek? W katalogu do wy-

stawy Twarzą w twarz. Sztuka w Auschwitz (2017) Agnieszka Sieradzka komen-

tuje ten zabieg: 

„I to wciCcie, puste miejsce – celowy zabieg artysty czy tec autor taki 

miał pod rCk> i być moce on nasun>ł mu koncepcjC dzieła? Niezalecnie od 

odpowiedzi ten brakuj>cy kawałek papieru, niczym brakuj>ce cyciorysy, 

nabieraj> tutaj wymiaru symbolicznego”17.

17 Sieradzka, op. cit., s. 232.
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Pomysł Szajny na pracC jest oryginalny, twórczy, logiczny, choć i szyderczy 

zarazem. Powszechnie wiadomo, ce odcisków palców ucywa siC bowiem w kar-

totekach policyjnych, w obozie zaW wiCaniom nadawano numery. A jednak kac-
dy człowiek ma inne linie papilarne i caden nie jest identyczny w porównaniu 

do drugiego. Pomimo tej wieloWci osób, ci>gn>cej siC w rzCdach, które zdaj> siC 
nie mieć koMca i pocz>tku, Szajna poprzez prosty gest odcisku palca uchwycił to 

„coW”, co wyrócnia osobC z tłumu – indywidualnoWć18. Kacda osoba jest unikalna 

i jedyna w swoim rodzaju. W latach osiemdziesi>tych i dziewiCćdziesi>tych XX 

wieku prace wykonane w obozie koncentracyjnym uzyskały wiele wersji, wszyst-

kie o wymiarach 70x100 cm. Ekspozycja dziewiCciu prac stanowi>cych jedn> ca-

łoWć znajduje siC w jednym z baraków oWwiCcimskich, wypełniaj>c WcianC budyn-

ku. Tworzy to swoisty ołtarz poWwiCcony mCczeMskiej Wmierci zamordowanych 

milionów istnieM ludzkich. 

Na przełomie lat 1944/45 powstała praca, której przestrzeM wypełnia gCsta sieć 
głów i torsów. Głowy mocna odczytać jako twarze b>da trupie czaszki. Kompo-

zycja jest otwarta i sugeruje wylewanie siC ludzkich postaci poza obrzeca kartki. 

Praca ta jest bardzo istotna w twórczoWci artysty, poniewac stanowi zacz>tek od-

krycia nowej koncepcji artystycznej, która rozwinie siC w latach siedemdziesi>-
tych XX wieku. Stanie siC ona zacz>tkiem cyklu Mrowiska19 (zob. il. 2). Ta se-

ria prac, ukazuj>ca multiplikowane sylwety ludzkie, bCdzie towarzyszyć Szajnie 

przez cały okres jego twórczoWci. Powielane ludzkie profi le, w wielu kombina-

cjach, pomniejszane, powiCkszane, zestawiane ze sob>, czCsto przedstawiały sa-

mego twórcC. Kompozycja Sylwety i cienie (zob. il. 3) została zaprezentowana na 

Biennale Sztuki w São Paulo w 1979 roku. Ten linearny zapis ludzki jest ledwo 

rozpoznawalny, staj>c siC bezimiennym Wladem ujednoliconej zbiorowoWci, nie 

posiada bohatera na swojej „drodze donik>d”. Układy rozprzestrzeniaj> siC, roz-

rastaj>, tworz>c swoisty kosmos. Charakterystyczny temat pracy to dezintegracja 

i chaos, rozpad struktur w ich krótkiej egzystencji XX wieku. 

Podobna praca, której geneza siCga okresu drugiej wojny Wwiatowej, to Remi-

niscencje (zob. il. 4). Praca powstała jako dokument w ramach wystawy 150-le-

cia Akademii Sztuk PiCknych w Krakowie. Szajna umieWcił na olbrzymiej pły-

cie powiCkszenie zdjCcia prof. Ludwika Pugeta, zdjCcie z czasu pobytu w obozie. 

Prof. Puget był wybitnym rzeabiarzem, rozstrzelanym w maju 1942 roku w obo-

zie w Auschwitz. Fotografi a została wyciCta z płyty. Powstała pusta przestrzeM 
stanowi bramC, przez któr> musieli przechodzić do sali wszyscy widzowie. Na 

koMcu sali umieszczono fotografi C prof. Pugeta, który spogl>dał na widzów ze 

18 Kowalska, op. cit., s. 20.
19 Ibid., s. 21.
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zdjCcia w oWwiCcimskim pasiaku. Wacny element instalacji stanowił powiCkszo-

ny fragment autentycznego rejestru obozowego z nazwiskami 169 wiCaniów, od-

notowanych jako „tak zwana grupa artystów” z Krakowa, z adnotacj>, ce „zmarli” 

27 maja 1942 roku. Sala zastawiona była lasem sztalug z nazwiskami i fotogra-

fi ami zabitych przez okupanta artystów. Reminiscencje pokazane były w Warsza-

wie i reprezentowały PolskC na XXXV Biennale Sztuki w Wenecji w 1970 roku, 

wszCdzie budz>c najwycsze uznanie widzów, krytyków i prasy.

W 1987 roku Szajna buduje kompozycjC przestrzenn> na 240 metrach kwadra-

towych pod tytułem Drang nach Osten – Drang nach Westen (zob. il. 5), bCd>-
c> rozrachunkiem z barbarzyMstwem nazizmu i totalitaryzmów. Pokazana w Mo-

skwie i w Warszawie w 1987 roku, na Biennale w São Paulo w 1989 roku, a takce 

na Biennale w Wenecji w 1990 roku, była politycznym wyzwaniem20. Powielone 

zdjCcia, ukazuj>ce ludzkie twarze w zestawieniu z ciCckimi butami poprzybijany-

mi ogromnymi gwoadziami do podłogi. Skojarzenie niemocy, unieruchomienia, 

zaklinowania w miejscu i czasie jest czytelne. Setki, a moce i tysi>ce zdjCć twa-

rzy ludzkich nasuwaj> skojarzenie z osobami, które bezpowrotnie zginCły w cza-

sie Zagłady.

Malarstwo materii

„Tworzywem moim moce być plastik, blacha, juta, które przetrawiam 

i przetwarzam wypalaj>c, rw>c nocycami. PosługujC siC równiec przed-

miotami niewyszukanymi, takimi jak taczki, rury, manekiny. Vrodki eks-

presji nie wymagaj> upiCkszeM pCdzla, którym rzadko siC posługujC. Po-

wiedziałbym, ce bardziej robiC obrazy, nic malujC”21.

– słowa te opisuj> warsztat artysty i okreWlaj> materiały ucywane w tak 

zwanym „malarstwie materii”. 

W póanych latach piCćdziesi>tych XX wieku w twórczoWci Szajny zaistnia-

ły dwa nurty. Pierwsza tendencja dotyczyła przestrzeni, druga zaW – przekracza-

nia granic pomiCdzy dyscyplinami artystycznymi. Oba te procesy spotkały siC 
w „malarstwie materii”, które uprawiał nie tylko Szajna, lecz takce Roman Opał-
ka, Stefan Gierowski czy Jerzy Rosołowicz. „Malarstwo materii” wyrócniało 

siC z grubo nakładanej farby, gipsu, kawałków materiału, piasku, które tworzyły 

chropowate powierzchnie, uzyskuj>ce niejednokrotnie formC płaskorzeaby. Tade-

usz Chrzanowski opisuj>c ten etap w twórczoWci artysty, wskazuje, ce: 

20 M. Kitowska-Łysiak, Józef Szajna, https://www.culture.pl/pl/tworca/jozef-szajna [data do-

stCpu: 20.08.2018].
21 Morawiec, Madeyski, op. cit., s. 91.
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„Szajna z estetyzmem zrywa, w jego brudnych, poprzepalanych, szma-

cianych kompozycjach tkwi niepokój i nienasycenie. To nie s> obrazy do 

podobania siC. To s> wyzwania, szarpanie siC, gorycz...”22. 

Fascynacja materi> jako jCzykiem wypowiedzi stała siC elementem wspólnym 

dla wielu twórców tego okresu. Dla Szajny struktura obrazu malarskiego ozna-

czała jednak coW wiCcej. Pod bogat> powierzchni> kontrastuj>cych barw i faktur, 

rócnorodnych mediów, czy sposobów ekspresji kryło siC przesłanie. 

Malarstwo a teatr

W latach szeWćdziesi>tych i na pocz>tku lat siedemdziesi>tych XX wieku 

ukształtowała siC koncepcja teatralna Szajny. Podczas studiów w krakowskiej 

ASP doskwierał artyWcie brak trzeciego wymiaru. Scenografi a dała mu mocliwo-

Wci organizowania przestrzeni, której potrzebował i poszukiwał23. W tym okresie 

Szajna zajmował siC zagadnieniami funkcji przestrzeni scenicznej w działaniach 

teatralnych. Krótki okres fascynacji Szajny scenografi > aluzyjn> mija na rzecz 

dominacji abstrakcyjnych form, które maj> swój rodowód w malarstwie koloro-

wej materii czy w sztuce informel. Szajna tworzył warsztat scenografa na podsta-

wie doWwiadczenia malarza. Bliski był mu zwłaszcza nurt abstrakcji strukturalnej 

uprawiany przez Antonia Tapiesa i Alberta Burriego. Fascynowała go sama ma-

teria malarska, która oddziaływała swoj> bogat> faktur>. Farba mogła być gCsta, 

lej>ca siC, bezkształtna. Stopniowo obok farby pojawiały siC inne tworzywa, któ-

re z czasem zastCpuj> pCdzle24. Dla Szajny obrazy i scenografi a tworzyły formaln> 
jednoWć. Obie dziedziny sztuki były przekazem osobistych, bardzo konkretnych 

treWci, st>d brała siC ich spójnoWć. Dlatego uwaca siC, ce nie sposób wyznaczyć 
granicy pomiCdzy Szajn>-scenografem a Szajn>-malarzem25. Sam artysta wypo-

wiada siC na ten temat nastCpuj>co: 

„Współczesna cywilizacja upowacnia i zmusza artystC-malarza do 

opuszczenia płaszczyzny, zainteresowania siC przestrzeni>, w fi nale zaW 
zajCcia siC budowaniem całego widowiska. Jako malarz interesujC siC po-

jCciem trwania w czasie; dla wyracenia czasu szukam form, znaków, sym-

boli w przestrzeni, a treWci uniwersalne odnajdujC w symultanicznej grze 

sprzecznoWci. Odczuwam potrzebC opuszczenia swojego atelier, tworzenia 

wWród ludzi, pisania scenariuszy, mówienia o tym, co nas boli. WłaWnie 

22 Ibid., s. 110.
23 Tomczyk-Watrak, op. cit., s. 13.
24 Ibid., s. 13.
25 Morawiec, Madeyski, op. cit., s. 97.
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jako malarz znajdujC wiCksz> mocliwoWć wypowiadania siC w teatrze dzia-

łaM i akcji otwartych typu happening”26.

Jego odkrycia w malarstwie przenosiły siC na scenC i przenikały teatr, dla 

którego w tym okresie tworzył scenografi e. Poczucie zagrocenia towarzysz>ce 

tematyce prac Szajny oddane jest za pomoc> ciCckich i rozbudowanych form 

geometrycznych, które przytłaczaj> małe postaci, jak na przykład w pracy Stan 

oblęcenia Alberta Camusa z cyklu Wariacje teatralne z 1957 roku. Podobne Wrod-

ki wyrazu artysta stosował w realizacjach scenografi cznych, na przykład w Imio-

nach władzy Broszkiewicza z 1957 roku. Nad scen> znajduj> siC grube, ciCckie, 

wygiCte ekrany, pod którymi graj> aktorzy. 

Na uwagC zasługuje fakt, ce w sztuce Szajny doszło do swoistego sprzCcenia 

zwrotnego. Teatr wywarł olbrzymi wpływ na jego malarstwo sztalugowe, envi-

ronments, asamblace. Doprowadziło to do integracji sztuki. 

„Jego obrazy i scenografi e […] jak przestrzenne i konkretne elementy 

sceniczne przenikaj> Wwiat (malarstwa) i jak koncepcje zrodzone z iluzyj-

nej z natury płaszczyanie […] znajduj> swój autonomiczny byt w teatralnej 

rzeczywistoWci”27. 

Szajna, d>c>c w swojej sztuce do syntezy, odnalazł swój własny integralny jC-
zyk. W teatrze widział mocliwoWć najpełniejszej syntezy wszystkich sztuk. Swo-

j> prac> głosił przekonanie, ce sztuka XX wieku, opieraj>c siC na obrazie, w pełni 

realizuje siC w teatrze, a zatem teatr, aby cyć, musi być obrazem. PrzestrzeM sce-

niczna kreowana przez SzajnC nie była tylko pejzacem czy wnCtrzem, ale prze-

strzeni> ludzkiego dramatu. To była rewolucja w dotychczasowym pojmowaniu 

roli scenografi i. Scenografi a stawała siC bowiem współautorem spektaklu28. Sam 

Szajna tak siC wypowiadał na temat tworzonych przez siebie scenografi i: 

„W rozumieniu nowoczesnego teatru scenografi a nie moce stanowić 
wartoWci przedstawienia wydzielonej od reszty działaM scenicznych, ze-

wnCtrznej, tylko słucebnej dekoracji. Współorganizuje cycie sceny, czCsto 

je warunkuje lub wytycza kierunki działaM. Scenograf organizuje odrCbny 

Wwiat sceny, wypowiada go własnymi znakami i działaniami plastycznymi, 

nie imituj>cymi cycia dosłownie, nie zawsze zawCcony miejscem i czasem 

okreWlonego faktu, ale uniwersalistyczny, pojCciowo wyracony. PrzestrzeM 

26 Szajna, Dno…, s. 9.
27 Morawiec, Madeyski, op. cit., s. 92.
28 Ibid., s. 11.
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sceniczna zmienia równiec i poszerza swoj> funkcjC. Nie słucy juc jako te-

ren akcji – mieszkanie lub plener – ale moce być przestrzeni> opustoszał>, 
typu zamkniCtego lub otwartego, aktywn> lub pasywn> wartoWci>, jedn> 
z wielu form plastycznych, tworz>c> ci>gle zmienn> aurC towarzysz>c> 
spektaklowi”29. 

DoWwiadczenie obozowego zamkniCcia w absurdalnym Wwiecie pojCć i zasad 

przełocyło siC na sposób odczuwania czasoprzestrzeni. Elementy podwójnej Wcia-

ny i zwielokrotnione motywy plastyczne doprowadzaj> do złudzenia bezkresu 

i nieskoMczonoWci. Inne dzieła zaW zamykaj> siC w ciasnych, psychodelicznych ra-

mach, na przykład w pudełkach, jak w kompozycji Ołtarzyk, czy w obozie-cmen-

tarzysku, który buduj> sami dla siebie aktorzy w spektaklu Akropolis.

Z tej idei nowej scenografi i zrodziła siC idea teatru integralnego. Wychodz>c 

od przestrzeni i scenografi i, Szajna poszukiwał dalej nowego jCzyka teatralnego, 

w który wł>czone byłyby ruch i akcja. Artysta, by wyrazić to, co zburzyło dotych-

czasowy porz>dek Wwiata, musi ucyć nowych form przekazu, nowych Wrodków. 

W latach szeWćdziesi>tych i siedemdziesi>tych scenografi a ukazuj>ca zniszcze-

nie odbija siC w spektaklach zarówno Tadeusza Kantora, jak i Schumanna, a Sce-

na Plastyczna KUL załocona przez Leszka M>dzika wywodzi siC właWnie z teatru 

scenografi cznego. Tak pisze na ten temat Z. Tomczyk-Watrak: 

„Ta niezmienna, uniwersalna sytuacja człowieczego losu wpisana jest 

w teatr Szajny niezalecnie od literatury, jest ona takce ci>gle na nowo pi-

sanym przez artystC Wwiadectwem osobiWcie przecytego losu zbiorowego. 

Artystyczne wyracenie tego tragicznego Wwiadectwa musiało z natury rze-

czy dokonać siC poza tradycyjnymi kategoriami piCkna. Szajna zaczyna od 

deklaracji stworzenia nowego jCzyka, nowej formy, w której tkwi przesła-

nie moralne sztuki i odpowiedzialnoWć twórcy”30. 

Scenograf organizuje odrCbny Wwiat sceny, wypowiada go własnymi znakami 

i działaniami plastycznymi, nieimituj>cymi cycia dosłownie. Ciekawe, ce u Szajny 

aktorzy od razu pracuj> na scenie ze scenografi >, podobnie jak w spektaklach Leszka 

M>dzika. Sztuka Replika miała ci>gle nowe wersje, poniewac Szajna budował i bu-

rzył, a proces ten był nieustanny. Replika wCdrowała przez Wwiat ze swoim posłaniem. 

W Meksyku była przyjmowana jako misterium-obrzCd po trzCsieniu ziemi, w Niem-

czech jako sztuka rozrachunkowa, w Izraelu jako pamiCć o Zagładzie-HolocauWcie. 

W 1986 roku była nagrodzona na miCdzynarodowym festiwalu w Kanadzie nagrod> 

29 J. Szajna, O nowej funkcji scenografi i, „bycie Literackie” 1962, nr 51/56, s. 11. 
30 Tomczyk-Watrak, op. cit., s. 12.

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:26:42

UM
CS



196 Dominika Sergiej

za spektakl najbardziej godny zapamiCtania. „To nie tylko epopeja czasu komór gazo-

wych i Hiroshimy, to krzyk naszych czasów31”; „Przedstawienie, które powinien zoba-

czyć cały Wwiat32” – pisała amerykaMska prasa. Spektakl Replika ukazuje ludzi-widma 

powstaj>cych z gruzów, ze spl>tanych ciał, które były przykryte czarnym, zniszczo-

nym workiem przysypanym ziemi>. Aktorzy wydostaj> siC z ziemi, znajduj>c pami>t-
ki po swoich bliskich, obmywaj> twarze. Rytuał ten przywołuje na myWl odradzanie 

siC – pojawia siC element nadziei. W pewnym momencie jedna z postaci spektaklu sta-

je siC oprawc> szerz>cym zło. Szajna – Wwiadomy dwubiegunowoWci ludzkiej natury 

i dualistycznego charakteru Wwiata – pozostawił widza z pytaniem dotycz>cym istnie-

nia w Wwiecie wartoWci. Ukazuj>c zło, jako immanentnie wpisane w strukturC Wwiata, 

zastanawia siC jak cyć, skoro nieuchronnie go doWwiadczamy33.

W pracy z aktorem Szajna oczekiwał doskonałego warsztatu, ale takce inteli-

gencji i samodzielnoWci, aby aktor mógł sam siebie odnaleać w proponowanej mu 

wizji plastycznej. Aktor nie moce grać konwencjami. W swoim warsztacie Szaj-

na wychodzi od rysunku, a nie od analizy postaci34. Ci>głoWć dziejow> przerwa-

n> tragicznym doWwiadczeniem obozów zagłady przywraca za pomoc> mitów 

kulturowych, miCdzy innymi mitu Chrystusa. Postać ta ł>czy dialektykC Wmierci 

i zmartwychwstania, mCczeMstwa i odkupienia, kary i nagrody, dobra i zła. Moc-
na powiedzieć, ce bohaterowie jego sztuk to postacie Chrystusowe: Faust, Dan-

te, Cervantes. Swoj> dojrzałoWć osi>gaj>, przechodz>c drogC przez mCkC, by do-

st>pić oczyszczaj>cego katharsis. Integralnymi czCWciami ich losu jest cierpienie 

i zło, tragiczne poznanie, poszukiwanie i bł>dzenie. Poszukuj> drogi wyjWcia35. 

Szajna, d>c>c w swojej sztuce do syntezy, odnajduje swój własny, integruj>cy jC-
zyk. W teatrze – jak juc wspomniano – widzi mocliwoWć syntezy wszystkich sztuk 

(obraz jako teatr, teatr jako obraz)36. Sam Szajna stwierdza: 

„Uprawiam teatr, w którym słowo staje siC obrazem, a obraz słowem. 

Widowisko, które ma siC odbyć w czasie i przestrzeni, dzieje siC nieko-

niecznie na scenie, ale przede wszystkim powstaje we mnie”37.

31 Szajna, http://multimedia.szajna.eu/article205 [data dostCpu: 20.01.2017].
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Tomczyk-Watrak, op. cit., s. 17.
35 Ibid.
36 A. Hausbrandt, Rozmowy z ludami teatru. Inscenizatorzy, Kraków 1973, s. 81-82. 
37 J. Szajna, „Teatr organiczny”…, s. 9. 
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Przesłanie prac Szajny

„Szukam nauczyciela i mistrza

niech przywróci mi wzrok słuch i mowC
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojCcia

niech oddzieli Wwiatło od ciemnoWci.

Mam dwadzieWcia cztery lata

ocalałem

prowadzony na rzea”38.

Powycsze słowa z wiersza Ocalony Tadeusza Rócewicza mog> doskonale wy-

razić motywy poszukiwaM Szajny w dziedzinie sztuki. Ocalał mimo dwukrotnego 

wyroku Wmierci, wydanego na niego w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Po 

takim doWwiadczeniu, po dwukrotnym przywróceniu do cycia, Szajna przyjmu-

je postawC demiurga, który dotyka spraw ostatecznych. Nie boi siC stawiać pytaM 
dotycz>cych cycia i Wmierci – zarówno sobie, jak i widzom i Wwiatu. Jest w tym 

radykalny, twierdz>c: 

„To po prostu okreWlona perspektywa wiedzy i doWwiadczeM. […] Mu-

szC patrzeć przez pryzmat spraw ostatecznych; tamte czasy obozowe to 

było moje Wwiadectwo dojrzałoWci i takie widzenie juc w człowieku zosta-

je”39. 

Artysta nie epatuje obrazami grozy, cierpienia dla nich samych. W swoich pra-

cach, asamblacach, przedstawieniach teatralnych, szuka głCbszych treWci. Na ła-

mach „Sztuki” mówi: 

„JeWli juc mam mówić, to chcC mówić o cyciu i Wmierci człowieka. 

O tym, co siC w tych Wwiatach mieWci […]. Ja chcC rozmawiać z ludami 

poprzez sztukC nie o tym, co ich cieszy i bawi, i jak cyj>, ale o tym, co ich 

rwie na strzCpy w przeciwstawne, niebezpieczne strony”40. 

W swoich kolacach, pełnych rozpadaj>cych tkanin, dziurawych, nadpalonych 

materiałów – symboli totalnej destrukcji i manifestu przemijania materii wyra-

cał swój lCk o przyszłoWć, szukał Wrodka, aby wyrazić w nich swój bunt wobec 

38 T. Rócewicz, Ocalony [fragment], http://www.wiersze.annet.pl/w,,11058, [data dostCpu: 

01.02.2017].
39 Kowalska, op. cit., s. 17-18.
40 J. Szajna, Refl eksje, opinie, stwierdzenia, „Sztuka” 1985, nr 5, s. 2.
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rzeczywistoWci41. W latach szeWćdziesi>tych i siedemdziesi>tych, kiedy twór-

czoWć Szajny nabierała rozgłosu, przekraczano wszelkie granice norm estetycz-

nych, tworzywa czy materii. Tom Ulrich głosił, ce „Sztuk> jest wszystko, co siC 
sztuk> nazwie”42. McLuhan twierdził, ce „Wrodek przekazu sam jest przekaze-

m”43. Dla Szajny najistotniejsze było przesłanie dzieła, a nie jego forma. Poszu-

kiwał Wrodków, które byłyby odpowiednie dla wyracanej treWci i trafnie ucywa-

ne dla jej artykułowania. 

„Kompozycje Szajny nie maj> być piCkne, dekoracyjne ni dekoratywne. 

Nie maj> być w swej intencji dziełem sztuki, zawisn>ć kiedyW w galeriach 

ni stan>ć w muzeach, nie maj> ozdabiać ni być przedmiotem wzruszeM es-

tetycznych przyszłych pokoleM. Maj> być zapisem i wyładowaniem stanu 

emocjonalnego ich twórcy. Po spełnieniu tej roli mog> znikn>ć, rozpaWć 
siC, bo przestaj> być po prostu potrzebne odbiorcom, odnajduj>cym w nich 

swe własne niepokoje i drCcz>ce ich pytania, na które, podobnie zreszt> jak 

autor, nie znaleali jeszcze zadawalaj>cej odpowiedzi”44. 

Józef Szajna nie zadowalał siC łatwymi odpowiedziami. Stawiał trudne pyta-

nia, dotycz>ce ludzkiego losu, na które czCsto nie znajdywał odpowiedzi. Szaj-

na był posłuszny jednemu prawu – prawu własnej wyobraani, własnych emocji, 

własnych przecyć wewnCtrznych45. Mówił: 

„Jestem z pCtli odciCty i dziCki temu znam nie tylko cycie”46. 

Szajna to człowiek, któremu dane było dotkn>ć w swoim cyciu rzeczy osta-

tecznych i skrajnych. DoWwiadczenie tak wielkiej krzywdy nie złamało go, 

a wrCcz przeciwnie – pobudziło go to odkrywania wartoWci cycia. Co wiCcej, jak 

zauwaca Krystyna Oleksy: 

„WWród rócnorodnoWci i bogactwa artystycznych poszukiwaM i rozwi>-
zaM niezmienny pozostaje Jego głCboki humanizm i przekonanie o nad-

rzCdnej wartoWci ludzkiego cycia”47.

41 Kowalska, op. cit., s. 16.
42 W. Rotzler, Objekt-Kunst, Kolonia 1972, s. 198 (cyt. [za:] Józef Szajna i jego Wwiat…, s. 17).
43 M. McLuhan, Wybór pism, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa 1975, s. 125. 
44 Morawiec, Madeyski, op. cit., s. 90-91.
45 Ibid., s. 89.
46 Ibid., s. 103.
47 Szajna, Dno…, s. 5.
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Podsumowaniem rozwacaM niniejszej pracy niech bCd> słowa samego artysty, 

wyracaj>ce przesłanie jego twórczoWci: 

„bycie zamieniam w obraz. Sztuka jest uzmysłowieniem tego, co w nas 

samych wymaga wyzwolenia. Jest tec samoobron> przed bezbronnym pod-

daniem siC”48. 

Jego sztuka tworzyła metaforyczn> opowieWć dotycz>c> najistotniejszych pro-

blemów natury człowieka i jego kondycji egzystencjalnej. Reperkusje przecyć 
wojenno-obozowych twórcy i zwi>zane z nimi refl eksje obecne były we wszyst-

kich jego spektaklach i dziełach plastycznych. WielkoWć tej sztuki polegała jed-

nak na tym, ce motyw ten nigdy nie przybrał formy naturalistycznej, ani postaci 

osobistego wynurzenia, staj>c siC jedynie opowieWci> o jednostkowym dramacie. 

Nawet wówczas, gdy twórca posługiwał siC autentycznym dokumentem, nadawał 
mu sens uogólniony i symboliczny. Z tego tec wzglCdu twórczoWć Szajny stanowi 

uniwersalny zapis losu ludzkiego, budz>c nadal cywe zainteresowanie i refl eksje.

SUMMARY

For many people the experience of trauma and injustice leaves a painful imprint with 

which they have to grapple till the end of their lives; they are unable to move beyond the 

sphere of their own inner suffering. Depression, aversion to living, bitterness is its frequent 

symptoms. World War 2 brought people inexpressible torments and sufferings. Everybody 

saved his/her physical and mental life as best as he/she could. The artists tried to break 

away from this surrounding nightmare by artistic activity. For some of them, art was a way 

of keeping their mental skill and psychical balance; for others it was a means for survival 

(especially for those in concentration camps). Józef Szajna (1922-2008) became a prisoner 

in KL Auschwitz in July 1941. During his imprisonment in the camp he was engaged in 

the underground activity, for which he was punished and assigned to a penal company 

where he contracted typhus. Then he was moved to a newly built camp of Birkenau, where 

he worked as a cleaner. In August 1943 he tried to escape but was caught and sentenced 

to death. He was waiting for the execution in a death cell for two weeks. On the way to 

the place of execution, the sentence was unexpectedly canceled. The death penalty was 

changed into life imprisonment. For six weeks he stayed in a death cell struggling with 

all possible inconveniences and the stress resulting from the presence of people who were 

awaiting the execution. After six weeks he was moved to the concentration camp of Bu-

48 Słowa Józefa Szajny pochodz> z fi lmu dokumentalnego pod tytułem Sztuka w niewoli – 

Wwiat Józefa Szajny, rec. W. Gołaszewski, Magic Company, Polska 1995; TVP: BM 4178, Studio: 

PRO-298.
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chenwald; he escaped from Buchenwald three weeks before the end of the war. After the 

war, Szajna started studies at the Academy of Fine Arts in Krakow. During his studies he 

suffered from various illnesses – the result of the years spent in the concentration camps. 

In 1952 he received a diploma in graphic arts, in 1953 in stage scenery. He graduated from 

both faculties with distinction. The traumatic experiences of the war, his imprisonment in 

Auschwitz-Birkenau and Buchenwald formed his personality. The experience of injustice 

infl uenced his later artistic output. Szajna, through art, “created himself from the begin-

ning”. The author fi rst acquaints us with the subject matter of Szajna’s works, then analy-

ses his selected works: Nasze cyciorysy [Our Life Histories], Mrowisko [Swarms], Sylwety 

i cienie [Silhouettes and Shadows], Reminiscencje [Reminiscences], Drang nach Osten 

– Drang nach Western (a space composition). The next issues are: matter painting (imple-

mented in Szajna’s works) and the synthesis of painting and theater ( the integral theater of 

Szajna). At the end, the author presents the artist’s message. His art formed a metaphorical 

story on the most important problems of human nature and its condition. The repercus-

sions of the war-camp experiences were present in all his performances and plastic works. 

The greatness of his art consists in that this motif never acquired a naturalistic form or 

a form of a personal confession. Even when the artist used an authentic document, he gave 

it a general, symbolic sense creating a universal record of human fate.

Ilustracja 1. J. Szajna, Nasze cyciorysy, fot. D. Sergiej.
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Ilustracja 2. J. Szajna, Mrowisko, aródło: https://www.artsper.com/en/

contemporary-artworks/drawing/48589/from-the-series-mrowisko-ant-colony 

[data dostCpu: 21.08.2018].

Ilustracja 3. J. Szajna, Sylwety i cienie, aródło:

http://dmochowskigallery.net/galeria_zoom.php?artist=4&picture=3253 

[data dostCpu: 30.08.2018].
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Ilustracja 4. J. Szajna, Reminiscencje, aródło: https://muzeumslaskie.pl/pl/kalendarium/

reminiscencje-jozefa-szajny-panel-dyskusyjny [data dostCpu: 25.10.2018].

Ilustracja 5. J. Szajna, Drang nach Osten – Drang nach Westen, aródło: http://

dmochowskigallery.net/galeria_zoom.php?artist=4&picture=3251 

[data dostCpu: 30.08.2018].
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