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JÓZEF SZAJNA

VÁLASZTÁSOK
ÉS EMLÉKEZÉSEK

1922-ben születtem Rzeszówban. Gimna-
zistaként élénk fantáziájú, ám átlagos diák-
nak számítottam. Imádtam sportolni és raj-
zolni. 1938-ban a középiskolások országos
versenyén műugrásból lengyel bajnok let-
tem, és második helyezést értem el úszásból.
Ezek voltak ifjúkori sikereim.

A második világháború szétverte a csalá-
di otthont, derékba törte boldogságról és
életről addig alkotott fogalmaimat. Hama-
rosan besoroztak, tizenhét évesen már saját
magamért kellett felelnem. A sportot a
Fegyveres Harci Szövetségben folytatott tit-
kos tevékenység, a rajzolást szabotázsak

ciók váltották fel. Amikor aztán a Gestapo
nyomozott utánam, majd Magyarországra
való menekülésem közben letartóztatott,
barátommal együtt egy másfajta világban
találtam magam, amelynek neve „Arbeit
macht frei"

Itt minden - az erőszak, a kegyetlenség, a
hősiesség és az önfeláldozás is - meta-
fizikává válik. A faj, az osztály, a politikai
vagy vallási meggyőződés nem számít
többé. Emberi-embertelen pszichék sziget-
világát alkotjuk, ahol az ember számmá vál-
tozik. A tábor esélyt ad az öngyilkosságra
is. Két másik barátommal együtt megkísé

relt szökésem ára: halálbüntetés. Aztán már
csak a bunker következik a halál-blokkban:
egy ablaktalan, levegőtlen, kijárat és re-
mény nélküli helyiség, egy kilencvenszer
kilencven centiméteres, fejmagasságú világ.
E cellában örökös sötétség uralkodik, nem
számít, éjjel van-e vagy nappal - mintha
megállt volna az idő. A főbelövést várva az
ember a végső dolgok, Isten felé fordul.
Rezignált vagyok, meg akarok halni. A sors
azonban másként akarja. A parancsnok le-
váltását követő egyetlen amnesztia újból
életre és életfogytiglanra ítél a büntetőszá-
zadban. Másodjára is megjártam a halál-
blokkot. Megúsztam. Gondviselés? Évekkel
később a Teatr Studióban színpadra állított
1976-os Cervantes-adaptációban ezt írom:
„Levágtak a kötélről - a halál bennem van, és
vele kell aludnom." Eszkatológia? Múlt és
visszautalás? Az emlékezés emberi dolog.
Létezhet-e egyén és társadalom -
kötelezettségek nélkül? Az elmúlás, a rom-
bolás nem csupán a koncentrációs tábor
sajátossága, de általános veszély. Nem osz-
tom fel az időt tegnapra és mára. A múltat
tapasztalatként kezelem. Az éhségérzetet a
nirvánához hasonlító, fájdalom és félelem
nélküli, rezignált tudatállapotként idézem
vissza. A háború és a megszállás évei vál-
nak az én nagy egyetememmé, a jellem és a
barátság próbájává. A szabadság első napjai -
öröm nélküli üresség, ugyanakkor a talp-
raállás időszaka. Feleslegesnek érezve ma-
gam, komplexusokkal küszködve keresem
az esélyt a tanulásban. Szégyellem a „púpo-
mat", nem beszélek tapasztalataimról. 1947-
ben a krakkói Szépművészeti Akadémián
kezdem meg tanulmányaimat. A festészet-
ben és díszlettervezésben megnyílik előttem
a képzelet, az irrealitás világa. Keveset aka-
rok, mégis gazdag vagyok. „Levetem ma-
gamról az idő héját, mert élek" - idézem a
költőt a Dante bemutatója kapcsán 1974-
ben. Az új élet küszöbén betegség ver le a
lábamról, ennek ellenére nem hagyok fel
tanulmányaimmal, és sokat olvasok:
Nietzsche, Tatarkiewicz, Balzac, Witkacy,
Mann. Elmélyülök Klee művészetelmé-
letében. Az ifjúság kiváltságaitól elesem,
miközben lassan a harminc felé közeledem.
1952-ben és 1953-ban átveszem diplomái-
mat, mindkettőt kitüntetéssel - ez felbátorít.
Saját családot és otthont alapítok. Önálló
munkámat a színházban kezdem meg. Nem
veszetegetem időmet a szocreállal; 1956-
ban, az enyhülés időszakában indulok el a
pályámon, és absztrakcióval töltöm meg a
színpadot. A világ első szocialista városá-
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Dante (1974)

ban, Nowa Hutában megjelenik egy gúnyolt
formalista. A szajnaság és satnyaság ugyan-
az - jelenti ki a Trybuna Ludu kritikája. Ez
is erőt ad. A színpadi díszletet térkompozí-
ciókká, a színész környezetét sajátos envi-
ronment-té változtatom. A felfüggesztett,
mozgó formák és struktúrák, a titokzatos
résekkel teli, felhasított horizontok és füg-
gönyök elborítják az egész színpadot.
Broszkiewicz A hatalom nevei, Aiszkhülosz
Oreszteia, Steinbeck Egerek és emberek,
Szophoklész Antigoné című művét a formai
strukturalizmus, az informel művészet
eszközeivel jelenítem meg. 1957-ben -
Mrożek és Mycielski mellett - nekem ítélik a
Przegląd Kulturalny kritikusdíját a Nowa
Huta-i Teatr Ludowy új arculatának kiala-
kításáért. Majd' minden tervemet egy az
egyben megvalósítom. Az 1957-58-as, ösz-
töndíjas párizsi tartózkodások Malevics,
Kandinszkij, Braque vagy Picasso absztrakt
művészete iránti lelkesedésem ellenére sem
forradalmasítják művészi elképzeléseimet.
Átvágok a konstruktivizmuson, Craig és
Mejerhold elméletein, és a dada, valamint a
Bauhaus mozgalmával ismerkedem. A Drá-
mák-ciklusban 1957-1964 között tableaux
objets-ra emlékeztető, mozdulatlan térbeli
műveket készítek különféle anyagok mon-
tázsából, tépett vásznakból, égetett háttérrel.
Színházi variációk címmel kollázstechniká-
val készült, félig-meddig szürreális képeket
festek nagy kartonokra. A rémképeim len-

nének ezek? Vagy egy meg nem írott szín-
padi mű figurái és „képzeletbeli plein-air-
jei"? A szerzői színház elátkozott mágiája?
A színpadot számtalan mágikus, irreális
dolog lepi el, zabolátlan apokaliptikus lovak
hintáznak a levegőben, vagy meghajlított
fémlapok fénylenek a magasban. Régi, rozs-
dás talicskákat, törött kádakat és kályha-
csöveket használok fel, jelmezek helyett
szétszaggatott zsákokat, facipőket alkalma-
zok, mint például a Jerzy Grotowskival
1962-ben közösen színpadra állított Akropo-
liszban. A következő években (1963-1966) a
Nowa Huta-i Teatr Ludowyban szerzői
előadások születnek: Gogol A revizorjában a
vidéki előkelőségek lakhelyeit ócska,
felfüggesztett szalmazsákok szimbolizálják,
Kafka A kastélya pedig az előadás végére
szétporlad. Számos előadást politikai pro-
vokációként és humbugként értelmeznek,
ezért 1966-ban le kell mondanom a színház
vezetéséről. Mégsem kapitulálok. Csak
akkor hagyom el a várost, amikor 1969-ben
leveszik a Stary Teatr műsoráról H. Kajzar
éppen próbált darabját. Az 1966-1968 kö-
zött készült Epitáfiumok és apoteózisok című
képciklusomban elsődlegességé válnak a
tárgyak, amelyeket mint terveim „alap-
anyagát" mindig újabb és újabb jelentéssel
ruházok fel. Az 1967-ben Nizzában létreho-
zott, Déballage című performance a forma
szerkezetének metaforikus széthullását il-
lusztrálja. 1969-ben a nácik által meggyil-

kolt művészek emlékére Visszaemlékezések
címmel egy száznegyven négyzetméter
felületű térbeli kompozíciót hozok létre,
amely az 1970-es Velencei Biennálén kerül
bemutatásra. A Visszaemlékezések nem
csupán múltba tekintés, hanem arra a
pusztítás-ra is figyelmeztet, amely
napjainkban is fenyeget bennünket. A nagy
csend világa ez, melynek képi megfelelője
egy hirtelen félbeszakított élet. Emberek
nélküli műterem, szavak nélküli előadás.
Guillotine módjára nyikorgó, öreg
festőállványok, félig égetett sziluettekből
álló keresztek és be nem fejezett
szoborkonstrukciók - a tábori nyilvántartás
és poros fényképek alapján. A fasizmus és
totalitarizmus összes áldozatának emlékére -
pátosz nélkül. 1962-ben A díszlettervezés új
funkciójáról írok cikket, amelyben
munkamódszeremet és kísérleteimet
elemzem a színház és a művészet
szempontjából. E gondolatokat fejlesztem
tovább, amikor 1971-ben át-veszem a
díszlettervező műhelyként is funkcionáló
varsói Teatr Studio Galériájának vezetését.
A közös alkotás szertartása és annak
képzőművészeti megjelenítése a szerves
színház eszméjének továbbgondolása. A
költői víziók és konkrét elemek egyazon
elképzelés alkotórészeivé válnak; a szó, a
kép és a hang a formák születésének és
széthullásának folyamatát tárja elénk - tehát
élet, halál, majd újra élet. Az életre kelt
halott tárgyak funkciója megváltozik, a
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színészt bábok helyettesítik - a báb a szín-
ház meghatározó elemévé válik. Faust
(1971), Witkacy (1972), Gulgutiera (1973),
Replika (1973), Dante (1974), Cervantes
(1976), Majakovszkij (1978) - megannyi
szerzői előadás, melyeknek központi gon-
dolata az élet értelmének egzisztenciális és
egyetemes értelmezése. (...) A göteborgi
múzeum számára 1971-ben képzőművészeti
installációként elkészült Replika első vál-
tozata a „pánikszínház" kezdeti megnyil-
vánulása. A földből előbújó bábcsonkok és
művégtagok csendéletszerűen reprezentálják
civilizációnk maradványait, korunk hul-
ladékait. Az Edinburghi Fesztiválon 1972-
ben bemutatott Replika II.-ben már a színész
animátor és a cselekmény is megjelenik. A
Cipőfal, a Kisoltár, a Partizán, az Anya, a

Gyermek című kompozíciók mellett bemu-
tatom A világ agóniája és A mi nagy opti-
mizmusunk című művemet is. Az igazi
dráma nem igényel túl sok gesztust és fe-
lesleges szavakat. Hivatkozások és kontex-
tusok? Etika kontra esztétika? Moralitás? A

Replika bejárja az egész világot. Mexikóban
misztériumként - földrengés utáni szer-
tartásként fogadják, Németországban a
leszámolás művészeteként, Izraelben a ho-
locaustra való visszaemlékezésként értel-
mezik, egy 1986-as kanadai nemzetközi
fesztiválon elnyeri „a legemlékezetesebb
előadás" díját. „Ez nem csupán a gázkamrák
és Hirosima korának eposza, ez korunk
sikolya", „olyan előadás, amelyet az egész
világnak látni kellene" - írta az amerikai
sajtó.

1979-ben a Sao Pauló-i Művészeti Bien-
nálén bemutatom Sziluettek és árnyképek
című statikus environment-kompozíciómat.
1978-tól a mai napig számos új képem
születik, többnyire fekete-fehér alkotások, a
legismertebb közülük a Hangyaboly-ciklus.
Az ember lineáris leírása szinte felismerhe-
tetlen - a tömegben feloldódó névtelen sze-
mélyiség dezintegrálódik, és „a semmibe
vezető útján" beleolvad környezetébe. A
pillanatnyi létezés, az efemer struktúrák
széthullása, a káosz - a migrációk, demonst

rációk és tüntetések a XX. század végének
kifejezői. 1981 .d ece mb er éb e n , a rendkívüli
állapot kihirdetése után lemondok a Teatr
Studio Galéria igazgatói posztjáról, és
hosszú évekre visszavonulok a közéletből.
1987-ben a fasizmussal és barbársággal való
leszámolás jegyében egy kétszáznegyven
négyzetméter felületű kompozíciót készítek
Drang nach Osten - Drang nach Westen
címmel. A kompozíció bemutatása a moszk-
vai és varsói (1987), majd a Sao Pauló-i
(1989) és Velencei Biennálén (1990) felért
egy politikai kihívással.

A világot képpé változtatom - a művészet
érzékivé teszi mindazt, ami a fel-színre
kíván törni belőlünk. Ugyanakkor egyfajta
önvédelmet jelent a kiszolgáltatottsággal és

a kapitulációval szemben.
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