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Wprowadzenie

Teoretyczne i metodologiczne ramy niniejszej analizy stanowi socjologia sztuki 
(Pierre’a Francastela, Pierre’a Bourdieu, Stanisława Ossowskiego, Antoniny Kłoskow-
skiej), a także socjologia historyczna. Badanie relacji między różnymi systemami 
symbolicznymi (sztuką, religią, filozofią) to koncepcja homo symbolicus Ernsta 
Cassirera, inspirująca nie tylko klasyków socjologii, ale także współczesnych badaczy 
sztuki i życia społecznego. 

Związki sportu, sztuki, religii znane od starożytności (igrzyska olimpijskie 
obejmowały przecież konkursy sportowe i artystyczne, a malowidła na ceramice 
ukazywały sportowców i zawody), współcześnie są kultywowane w sztukach pla-
stycznych, muzycznych, filmie i literaturze1. Sport bywa tematem sztuki (np. rzeźba 
Myrona Dyskobol, obraz Jerzego Nowosielskiego Dziewczyna w kostiumie kąpie-
lowym, wiersze Kazimierza Wierzyńskiego Laur olimpijski), jest również sztuką 
tout court, z uwagi na estetyczne aspekty ciała, ruchu, wysiłku, cierpienia, triumfu, 
widowiska. Sztuka towarzyszy także sportowi, wpływając na walory estetyczne 
i emocjonalne widowiska (tu znacząca rola muzyki), czy jak w przypadku plastyki 
użytkowej, stosującej grafikę ilustracyjną i stylizację liternictwa, podnosząc war-
tość dokumentów: legitymacji klubowych, dyplomów, plakatów informujących 
o wydarzeniach sportowych.

Długa historia sztuki i długa historia sportu są tematem zbyt obszernym do 
zaprezentowania w artykule. Tekst koncentruje się zatem na sztuce jenieckiej ofi-
cerów zamkniętych w oflagach – obozach Wehrmachtu w czasie II wojny świa-
towej, uwzględniając przykłady sztuk plastycznych i literatury (sport jako temat 
w sztuce czystej oraz użytkowej) oraz przykłady widowisk parateatralnych (sport jako 
sztuka). Egzemplifikacja trojakich relacji sztuki i sportu poprzedzona jest prezentacją 

1 Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 5: Kultura fizyczna i sport, red. Z. Krawczyk, Warszawa 1997.
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wybranych koncepcji socjologii sztuki kreujących ramy teoretyczne, a także omówie-
niem oflagów – instytucji totalnych stanowiących kontekst historyczny tej analizy.

Socjologia (dzieł) sztuki

Socjologia sztuki jest subdyscypliną socjologii kultury, a tym samym częścią 
socjologii. Wobec sztuki –  swojego przedmiotu badań, dzielonego z innymi dzie-
dzinami nauki, zwłaszcza historią i teorią sztuki, stosuje komunikacyjną orientację 
badawczą oraz metody i techniki badań społecznych2. Z tego powodu socjologia 
sztuki bywa określana mianem socjologii tout court, po prostu socjologii. Argumen-
tacji dostarczają rozległe badania empiryczne Pierre’a Bourdieu, ujmujące społeczne 
ramy powstawania sztuki i jej funkcjonowania3. Uczestnictwo w kulturze, recepcja 
sztuki, gusty, okazują się precyzyjnymi wskaźnikami stylu życia i pozycji społecznej. 

W niespełna stuletniej historii dyscypliny wyróżnia się trzy generacje związane 
z dominującym nurtem poznawczym: estetykę socjologiczną, społeczną historię 
sztuki, socjologię empiryczną (badającą dzieła sztuki, ich produkcję, recepcję, 
mediację)4. Dwie pierwsze są silnie związane z „wewnętrznymi” naukami o sztuce 
– estetyką i historią sztuki5. Stanisław Ossowski i Pierre Francastel to najwybitniejsi 
przedstawiciele estetyki socjologicznej, którzy stworzyli fundamenty tej dyscypliny. 
W swoich studiach koncentrowali się na charakterystyce dzieł sztuki jako artefaktów 
kulturowych, ale akcentowali również zasadność badania ich społecznego funkcjo-
nowania (twórców, odbiorców, obiegów instytucjonalnych), powiązań z innymi sys-
temami symbolicznymi (np. religią), wzajemnych zależności sztuki i społeczeństwa.

Stanisław Ossowski, interesując się społeczną egzystencją dzieła sztuki, socjo-
logiczną analizą objął cztery zagadnienia: dzieło sztuki jako pewien wytwór życia 
społecznego, dzieło jako przedmiot reakcji emocjonalnych ukształtowanych pod 
wpływem środowiska, dzieło jako ośrodek nowych stosunków społecznych oraz dzieło 
jako czynnik przeobrażeń społecznych i kulturowych. W dwu krótkich szkicach Este-
tyka i socjologia sztuki oraz Socjologia sztuki. Przegląd zagadnień, zamieszczonych na 
końcu pierwszego tomu dzieł zatytułowanego U podstaw estetyki, został lapidarnie 
sformułowany szeroki zakres badań wzajemnych relacji sztuki i społeczeństwa, w tym 
genezy sztuki i jej funkcji, recepcji sztuki oraz społecznego świata sztuki6.

2  A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981.
3  P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Kraków 2001; P. Bourdieu, Dystynkcja. 

Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005; A. Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki 
Pierre’a Bourdieu, Warszawa 2010.

4  N. Heinich, Socjologia sztuki, Warszawa 2010; P. Bourdieu, Reguły sztuki…; P. Bourdieu, Dystynkcja. 
Społeczna krytyka...; A. Matuchniak-Krasuska A., Zarys socjologii sztuki… 

5  V. Zolberg, Contructing a Sociology of the Arts, Cambridge 1990.
6  S. Ossowski, U podstaw estetyki, Warszawa 1966; A. Matuchniak-Krasuska, Estetyka  

i socjologia sztuki Stanisława Ossowskiego. Ilustracje „U podstaw estetyki” – studium wartości artystycznych.  
W: Ossowski z perspektywy półwiecza, przygot. A. Sułek, Warszawa 2014.
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Pierre Francastel, wyznaczając ramy socjologii sztuki, zaproponował jako jeden 
z sześciu kierunków badań „socjologię dzieł”, zajmującą się zewnętrzną i wewnętrzną  
analizą przedmiotów artystycznych7. Analiza zewnętrzna, polegająca na  typologii 
dzieł sztuki na podstawie ich formy i funkcji, prowadzi do wyróżnienia subdy-
scyplin socjologii sztuki, takich jak socjologia malarstwa, socjologia literatury 
czy socjologia teatru, dotyczących różnych dziedzin sztuki. Natomiast analiza 
wewnętrzna ma na celu wyodrębnienie elementów spajających dzieło – tematów, 
toposów, wątków. „Socjologia tematów” umożliwia przegląd historii sztuki pod 
kątem występowania i ujęcia różnych klasycznych wątków, np. aktu kobiecego, 
portretu królewskiego, wizerunku Madonny. Analizę tematów artystycznych  oraz 
dziedzin sztuki uzupełnia „socjologia środków wyrazu” zajmująca się konstytu-
ującymi dzieło sztuki  nośnikami materialnymi oraz ramami mentalnymi, takimi 
jak czas i przestrzeń. W książce Twórczość malarska i społeczeństwo Francastel 
przedstawił przekształcenia czasoprzestrzeni średniowiecznej w dobie renesansu, 
a następnie jej rozbicie przez kubizm: perspektywę hierarchiczną zastąpiła perspek-
tywa geometryczna, a tą z kolei ujęcie policentryczne8. Na podstawie pogłębionej 
analizy dzieł sztuki, przeprowadzonej na wyżej wymienionych trzech poziomach, 
mogą być prowadzone badania stricte socjologiczne. Byłyby to zwłaszcza badania 
środowisk twórców i publiczności, określane przez Francastela jako „socjologia grup 
i typologia kultur”, a także badania instytucji obiegu sztuki w społeczeństwie (teatru, 
muzeum, świątyni, karnawału), nazywanych w socjologii francuskiej instytucjami 
mediacyjnymi9. Ta koncepcja konstruuje ramy teoretyczne tego opracowania, a do 
wyżej wymienionych przykładów społecznego obiegu sztuki wypada dodać szeroko 
rozumianą sferę sportu. 

Socjologia dzieł sztuki, jako część pewnej subdyscypliny socjologicznej, wydaje 
się bardzo wąskim obszarem badań. Okazuje się jednak, że wymaga integracji wiedzy 
z estetyki, historii sztuki oraz socjologii i historii. Opisuje formę i treść dzieł sztuki, 
wielorakie emocje z nimi związane, społeczne funkcjonowanie (kreację, mediację, 
recepcję). Jak sugerowała to Vera Zolberg, socjologia sztuki „łączy perspektywy” 
i „buduje mosty” między różnymi naukami o sztuce10. Założenia te realizuje m.in. 
książka Jeana-Pierre’a Esquenaziego o znaczącym tytule Socjologia dzieł sztuki. Od 
produkcji do interpretacji11.

Logika historii sztuki i socjologii tematów dominuje w organizacji wystaw 
i konstrukcji albumów o sztuce. Symptomatyczny jest przykład książki Umberto 
Eco Historia piękna, na początku której zamieszczonych jest kilkaset ilustracji 

7  P. Francastel, Problèmes de la sociologie de l’art. W: Traité de sociologie, Vol. 2. red. G. Gurvitch, 
Paris 1964.

8  P. Francastel, Twórczość malarska i społeczeństwo, Warszawa 1973.
9  A. Matuchniak-Krasuska, Problematyka komunikowania w socjologii sztuki, „Przegląd Socjolo-

giczny”1981, t. 33; eadem, Gust i kompetencja. Społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa,  Łódź 1988.
10  V. Zolberg, op.cit.
11  J.P. Esquenqazi, Sociologie des oeuvres. De la production à l’interpretation, Paris 2007.
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uporządkowanych po pierwsze tematycznie, a następnie – wewnątrz każdego 
zbioru tematycznego – chronologicznie. Umberto Eco za znaczące uznał dwanaście 
toposów: „Naga Wenus”, „Nagi Adonis”, „Wenus ubrana”, „Ubrany Adonis”, „Oblicze 
i włosy Wenus”, „Oblicze i włosy Adonisa”, „Maria”, „Jezus”, „Król”, „Królowa”, „Pro-
porcje”; każdy z nich jest zilustrowany przez około trzydzieści dzieł sztuki. Warto 
zauważyć, że socjologia tematów przekracza ramy socjologii malarstwa czy socjologii 
rzeźby, wyróżnionych ze względu na dziedziny sztuki i nośniki materialne dzieł. 
Zbiór zatytułowany „Naga Wenus” obejmuje rzeźby (Wenus z Wilendorfu, Wenus 
z Milo), obrazy sztalugowe (Śpiąca Wenus Giorgionego, Wenus z Urbino Tycjana, 
Maja naga Goi, Odaliska Ingrès’a, Olimpia Maneta), fotografie aktów kobiecych 
(Josephine Baker, Marylin Monroe, Brigitte Bardot, Monica Bellucci). Podobnej 
logice podporządkowane są egzemplifikacje kolejnych toposów, wykorzystujące 
definicję ostensywną – przez egzemplifikacje12.

Sław Krzemień-Ojak dokonał erudycyjnej analizy trzech toposów: „Mony Lizy”, 
„Ostatniej wieczerzy” i „Piety”, określając kolejne wersje arcydzieł renesansowych 
jako „artystów gry z kanonem”13. Anna Matuchniak-Krasuska skoncentrowała 
się na różnych realizacjach „Mony Lizy”, sytuując je w polu dóbr symbolicznych 
(w rozumieniu  Bourdieu): w subpolu awangardy lub subpolu kultury masowej, 
odpowiednio do ich proweniencji i cech formalnych. Analizowany zbiór pastiszy 
i przeróbek liczył wprawdzie ponad tysiąc obrazów, zebranych z albumów i por-
tali internetowych, a pomimo tego nie jest kompletny. Wspólnym mianownikiem 
wszystkich elementów tego zestawu okazała się kompozycja i tytuł, opatrzony często 
komentarzem odautorskim. Wypada podkreślić, że obraz Leonarda da Vinci należał 
zawsze do subpola kultury prawomocnej14.

Studia eksperymentalne w ramach empirycznej socjologii sztuki, wymagają 
wyboru najpierw korpusu badań, a następnie zbiorowości badanej. Badacz kon-
centruje się na artefaktach oraz artystach i odbiorcach współczesnych, czyli na 
przedmiotach i podmiotach aktualnego pola dóbr symbolicznych. Autorka wybrała 
obrazy polskiego malarza Jerzego Dudy-Gracza będące remake’ami klasycznych 
dzieł innych artystów (tu Józefa Chełmońskiego); dokonała ich analizy strukturalnej, 
a następnie zajęła się interpretacjami odbiorców15. Przeprowadzony eksperyment 
badawczy łączył podejścia „socjologii tematów” i „socjologii odbioru” w ramach 
„socjologii malarstwa”, stanowiąc przykład socjologii sztuki cross-genre.  

12  U. Eco, Historia piękna, Poznań 2005.
13  S. Krzemień-Ojak, Artystów gry z kanonem. Trzy przykłady i kilka refleksji. W: Artystów gry 

z kulturą, red. A. Kisielewski, Białystok 2009.
14  A. Matuchniak-Krasuska, Emocje w polu dóbr symbolicznych. Od Leonarda da Vinci do Jerzego 

Dudy-Gracza, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, nr 2.
15  A. Matuchniak-Krasuska, Publiczność wobec metafory plastycznej. O recepcji groteski Jerzego 

Dudy-Gracza, Łódź 1999; eadem, Tematy i wątki artystyczne. Studia z pogranicza historii i socjologii 
sztuki. W: Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy, red. A. Kisielewska, A. Kisielewski, M. Kosta-
szuk-Romanowska, Białystok 2017.
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Analizy sztuki jenieckiej powiązanej ze sportem to kolejny przykład socjologii 
sztuki cross-genre, związanej z socjologią tematów, socjologią malarstwa (i grafiki), 
socjologią sztuki użytkowej, socjologią historyczną i socjologią sportu. Ujęcie 
strukturalne (jakie dzieło jest) ugruntowano na rzadko spotykanym w polskiej 
socjologii sztuki podejściu socjogenetycznym (w jakich okolicznościach czasu i miej-
sca powstało). Natomiast występujące częściej podejście funkcjonalne (dotyczące 
recepcji dzieła) wykorzystywane jest tu akcydentalnie; koncentruje się na reakcjach 
publiczności jenieckiej, znanych z materiałów wspomnieniowych i opracowań 
historycznych. Współczesny odbiorca może uzupełnić ten aspekt analiz, zwracając 
uwagę na swoje emocje i interpretacje.

Oflagi jako instytucje totalne

Niemiecki system jeniecki
Oflag to skrót od niemieckiego Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere, czyli 

obozu jenieckiego, w którym trzymani byli oficerowie wzięci do niewoli w czasie 
działań wojennych lub okupacji podczas II wojny światowej. W dwudziestu nie-
mieckich okręgach wojskowych było prawie 800 obozów różnego typu dla 10 mln 
jeńców wojennych z Europy i całego świata. W tej liczbie było prawie pół miliona 
polskich żołnierzy i oficerów (440 tys.), 5,7 mln Rosjan, 1,6 mln Francuzów, 600 
tys. Włochów, 180 tys. Serbów, 172 tys. Brytyjczyków, 95 tys. Amerykanów, 60 tys. 
Belgów16. W zasadzie oddzielnie gromadzono oficerów (w ponad 100 oflagach) oraz 
podoficerów i żołnierzy szeregowych (w ponad 200 stalagach), z uwagi na wymogi 
Konwencji genewskich. Żołnierzy dręczono przymusową pracą ponad siły, ofice-
rów – przymusową bezczynnością, prowadzącą do obłędu. Wszystkich trzymano 
za drutami, głodzono, szykanowano. 

Po wojnie obronnej 1939 r. do niewoli niemieckiej trafiło prawie 20 tys. polskich 
oficerów, kolejni dołączyli po przejęciu internowanych z Rumunii i Węgier, oraz po 
upadku powstania warszawskiego (17 tys. żołnierzy Armii Krajowej – mężczyzn, 
kobiet i dzieci). W roku 1939 Niemcy założyli na terytorium Polski 23 obozy dla 
jeńców wojennych, w następnych latach – 6, a potem przemieszczali i komasowali 
jeńców polskich. W roku 1944 polscy oficerowie i niektórzy żołnierze byli zgrupo-
wani w 4 obozach: Oflagu II C w Woldenbergu – obecnie Dobiegniewie, Oflagu 
II D w Gross Born – Bornym Sulinowie (obydwa okręg Szczecin), Oflagu VI B 
w Dössel (okręg Münster) i Oflagu VII A w Murnau (okręg Monachium). Numery 
rzymskie oznaczają okręgi wojskowe Rzeszy Niemieckiej, w których znajdował się 
obóz, natomiast litery alfabetu – kolejność ich powstawania. Pełną listę zawiera 
Wykaz niemieckich obozów jenieckich 1939–1945, wydany przez Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach–Opolu.

16  R. Kobylarz, K. Sznotala, Wykaz niemieckich obozów jenieckich 1939–1945, Opole 2010.
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Obozy jenieckie budowano według jednolitych planów zabudowy, o czym 
świadczą zachowane szkice, rysunki, fotografie oraz miejsca pamięci, choć tylko 
w niektórych zachowały się baraki, ogrodzenia, wieże strażnicze17. Biorąc pod uwagę 
liczbę uwięzionych zajmowały relatywnie niewielką powierzchnię, co ułatwiało 
nadzór, a pogarszało warunki życia jeńców. Podział przestrzenny był funkcjonalny 
i wynikał z założeń instytucji totalnej. 

Msza św. w Oflagu II C Woldenberg 

Źródło: Zbiory CMJW

Strategie w instytucji totalnej

– Strategie nadzorców
Oflagi, podobnie jak więzienia, obozy koncentracyjne, obozy pracy, koszary 

wojskowe, to instytucje totalne, które całkowicie ograniczają wolność ludzi poprzez 
bariery fizyczne (mury, zasieki z drutu kolczastego, zamknięte pomieszczenia) 
oraz maksymalną kontrolę egzystencji. Koncepcję instytucji totalnych rozwinął 
amerykański socjolog Erving Goffman18. Podstawową formą opresji przestrzennej 
stosowaną przez niemieckich nadzorców z Wehrmachtu było zamknięcie jeńców 
wojennych w obozach, a więc izolacja „za drutami”, a drugą, komplementarną – 
stłoczenie ich na niewielkim obszarze, w ciasnych barakach czy koszarach, gdzie 
panowały złe warunki (ciemno, zimno, brak wody). Druty powodowały izolację, 

17  D. Kisielewicz, Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau, Opole 2015; A. Matuchniak-Krasuska, 
Za drutami oflagów. Studium socjologiczne, Opole 2014.

18  E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych. W: Elementy teorii socjologicznych, red. 
W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975; K. Konecki, Jaźń w totalnej instytucji 
obozu koncentracyjnego, „Kultura i Społeczeństwo” 1985, nr 3; A. Matuchniak-Krasuska, Za drutami 
oflagów. Studium...
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baraki „zapewniały” stłoczenie. W pierwszym przypadku opresorami byli „obcy” 
– strażnicy niemieccy, w drugim „swoi”– współtowarzysze niedoli. 

Wszystkie budynki obozowe, baraki mieszkalne, świetlice, sale odczytowe, 
koncertowe, teatralne, kuchnie, kawiarnie, kaplice, place i boiska stanowiły „tery-
toria grupowe”. Sfera prywatna nie istniała. Wykorzystując proksemiczną analizę 
odległości Edwarda Halla można stwierdzić, że w oflagu były zaburzone normalne 
dystanse społeczne19. Stłoczenie, w dodatku stałe i wieloletnie, zmuszało do egzysten-
cji w dystansach intymnym i prywatnym (30 cm–1 m) w sytuacjach wymagających 
dystansu społecznego (5–6 m). 

Głodzenie jeńców także było formą dręczenia, która nie wynikała wyłącznie 
z wojennych trudności, ale z polityki społecznej okupanta wobec ludności z pod-
bitych krajów, zmierzającej do wyniszczenia biologicznego i eksterminacji. Jeńcy 
otrzymywali wyżywienie obozowe, „fasowane”, składające się z chleba, tłuszczu, 
marnej wędliny lub sera, marmolady, zupy, „herbaty” o wartości odżywczej ok. 1000 
kalorii, czyli mniejszej niż minimalne zapotrzebowanie kaloryczne wystarczające 
na pokrycie głównych funkcji życiowych. „To ich niemiecki «naukowy» system. 
Głodzić. [...] Problem wojny to problem głodu”20.

Kolejne formy prześladowania to apele, rewizje, rekwizycje skromnego dobytku 
jenieckiego, ograniczenia paczek i korespondencji, areszt, zesłanie do obozu kon-
centracyjnego, śmierć.

– Strategie podwładnych
W instytucjach totalnych pojawiają się specyficzne procesy społeczne i techniki 

adaptacyjne. Wytworzony zostaje żargon – język podwładnych, częściowo znany 
także nadzorcom, zwłaszcza cenzorom. Skrajne pozycje na contiunnum zajmują 
taktyka buntu oraz taktyka wycofania się z sytuacji. Taktyka buntu („rozróbka”) to 
strategia walki z ograniczeniami instytucji totalnej, manifestowania niezadowolenia 
(konspiracja, ucieczki). Wycofanie się, w zależności od konkretnej instytucji, psy-
chiatria określa jako regresję, nerwicę więzienną, infantylizm więzienny, chorobę 
drutów kolczastych. W oflagach najczęściej występowała strategia zadomowienia 
oraz wtórnego przystosowania, nastawione na przetrwanie, a także taktyka zimnej 
kalkulacji, polegająca na wyborze adekwatnym do potrzeb i możliwości. Konwersja 
poddanego to internalizacja norm nadzorców i granie roli idealnego podporządko-
wanego, który przekracza ostry podział między tymi kategoriami, jak „pomocnik 
psychiatryczny”, „grzeczny Jasio” z więzienia, volksdeutsch, szpicel i zdrajca w oflagu. 

Strategie przystosowania do życia w niewoli były wielorakie: koresponden-
cja z bliskimi, aktywność edukacyjna, kulturalna, sportowa, religijna, wspólne 

19  E.T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 1976.
20  M. Sadzewicz, Oflag, wyd. 3, Warszawa 1958, s. 51; J. Bohatkiewicz, Oflag II C Woldenberg, War-

szawa 1971; A. Matuchniajk-Krasuska, Za drutami oflagów. Studium…; eadem, Za drutami oflagów. 
Jeniec wojenny 613/X A, Opole 2016.
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gospodarowanie zapasami żywnościowymi w gronie koleżeńskim (tzw. sitwy), 
funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni na kaplicę, świetlice, sale teatralne, ogródki. 
Konwencja genewska z 27 lipca 1929 r. (art. 17) zapewniała jeńcom wojennym 
prawo do prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej. Była ona 
organizowana oddolnie przez samych jeńców, a także przez polskie władze obozowe. 

Zgromadzeni w oflagach oficerowie byli przedstawicielami polskiej inteligencji. 
Literaci obozowi pisali wiersze, utwory prozą, sztuki teatralne, dokonywali tłuma-
czeń literatury obcej i adaptacji scenicznych. Plastycy tworzyli nie tylko piękne 
obrazy, rysunki, drzeworyty, ale także plakaty, legitymacje, dyplomy oraz dekoracje 
i kostiumy teatralne, łącząc sztukę czystą i sztukę użytkową. Muzycy zapewniali 
oprawę muzyczną imprez religijnych, patriotycznych, rozrywkowych oraz spektakli 
teatralnych. Teatr umożliwiał twórczość artystom profesjonalnym i utalentowanym 
amatorom, a odbiorcom – kontakt z kulturą. Oddziaływał też na szeroką publicz-
ność: kształtował gusty, umożliwiał sensowne spędzanie czasu, podtrzymanie na 
duchu, przeciwdziałał „chorobie drutów kolczastych”, dawał wyzwolenie w niewoli 
i z niewoli. „Pokrzepieniu serc” sprzyjał humor, a nie tylko recytacje i pieśni patrio-
tyczne, więc w repertuarze był i teatr rozrywki (komedia, rewia, kabaret) i teatr 
artystyczny (dramat, klasyka). Teatr pełnił też funkcje ekonomiczne, bo wprawdzie 
cały zespół teatralny pracował za darmo, ale widzowie płacili za wejście lagermar-
kami lub papierosami, a zebrane fundusze pozwalały na pokrycie potrzeb teatru 
oraz zasilanie Funduszu Wdów i Sierot. Ponadto, wspierał działalność konspiracyjną: 
pod sceną teatralną było ukryte radio, a materiały budowlane zamawiane celem 
zrobienia dekoracji, służyły też do konstruowania podkopów i przygotowywania 
ucieczek. Teatr wymagał współpracy specjalistów z wielu dziedzin sztuki i techniki, 
pełnił zatem funkcje integrujące środowisko jenieckie. 

Wychowanie fizyczne i sport umożliwiały utrzymanie kondycji fizycznej i psy-
chicznej wszystkich jeńców, sportowcom zapewniały uczestnictwo czynne w zawo-
dach, a kolegom – kibicowanie. 

Sport jako sztuka – widowiska sportowe i artystyczne

Charakterystyka widowiska
Widowisko sportowe, podobnie jak widowisko artystyczne, zwłaszcza spektakl 

teatralny, są zaliczane do zabaw/gier typu mimicry, opartych na naśladownictwie, do 
czego wykorzystują kostium i maskę. W widowisku bierze udział zespół aktorski/ 
/sportowy (tzw. nadawca kolektywny) oraz publiczność/kibice, a także inni pełniący 
role poboczne (sędziowie, organizatorzy, zespół pomocniczy). Warto podkreślić, że 
niezależnie od charakteru i walorów samego widowiska, duża liczba uczestników 
kreuje specyficzną atmosferę i wywołuje u wszystkich silne emocje z poziomu 
zabawy typu ilinx, czyli oszołomienia. Zawodnicy indywidualni czy zespoły rywa-
lizujące w sporcie uczestniczą w grze typu agon – współzawodnictwie, leżącym 
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u podstaw ludzkiej kultury. Podziały przebiegają między zespołami sportowymi 
zwołanymi ad hoc, a także między silniej sformalizowanymi instytucjami, jak kluby 
sportowe i drużyny narodowe. Zawodom sportowym towarzyszyć mogą zakłady, 
czyli gra hazardowa typu alea, zdająca się na los, przypadek.  Widowisko sportowe 
i artystyczne jest zatem grą uruchamiającą wszystkie typy ludyczności. Piszą o tym 
klasycy i współcześni badacze: Johann Huizinga, Roger Caillois, Bogusław Sułkow-
ski, Czesław Matusewicz21.

Widowisko sportowe ma swoją strukturę i symbolikę, odbywa się w określonych 
ramach czasowych i przestrzennych, ma ustalony początek i koniec, przebieg, normy, 
aktorów/wykonawców oraz publiczność. Emocje odczuwane i wyrażane przez 
uczestników widowiska sportowego różnią się rodzajem (pozytywne, negatywne), 
intensywnością (silne, słabe), a także zmiennością i formą wyrazu. Socjologiczne 
studia dotyczą teorii emocji oraz ich podstaw biologicznych i psychologicznych, 
a także badań empirycznych różnych sfer życia społecznego, w tym sportu i sztuki22. 
Antropologowie kultury zwracają uwagę na powtarzające się zawsze i wszędzie trzy 
formy aktywności wywołujących emocje: obrona terytorium, hierarchia pozycji (tzw. 
kolejność dziobania), posługiwanie się bronią. Walka o terytorium poprzez atak 
i obronę jest podstawą wszystkich gier zespołowych (np. piłka nożna). W sporcie 
i w wojsku walczy się o zwycięstwo oraz pozycję dominującą (lidera, medalisty). 
Liczne dyscypliny sportowe wykazujące umiejętność posługiwania się bronią, kie-
dyś były aktywnościami życia realnego: szermierka, łucznictwo, strzelectwo, rzut 
oszczepem, pchnięcie kulą23. Widzowie identyfikują się ze swoimi drużynami, a ich 
obecność i doping intensyfikują emocje publiczności, zawodników, sędziów, tworząc 
złożony układ interakcyjny. Na całokształt emocji wpływa też układ przestrzenny, 
ruch, muzyka24.

Widowisko sportowe pełni kilka funkcji społecznych, realizowanych także 
w obozach jenieckich: wypełniania czasu wolnego, zabawy i rozrywki, katartyczno-
-kompensacyjną, estetyczną, stymulacyjną, ekspresyjną. Sport ma aspekty kolektywi-
styczne (dba o interes grupowy) i indywidualistyczne (realizuje cele jednostki), łączy 
zatem aspekty integracyjne i wychowawcze. W obozach jenieckich nie występowały 

21  R. Caillois, Żywioł i ład, Warszawa 1973; J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kul-
tury, Warszawa 1985; B. Sułkowski, Zabawa. Studium socjologiczne, Warszawa 1984; C. Matusewicz, 
Widowisko sportowe. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 5: Kultura fizyczna i sport, red.  
J. Krawczyk, Warszawa 1997.

22  J.E. Stets, J.H. Turner, Socjologia emocji, Warszawa 2002; Studia z socjologii emocji. Podręcznik 
akademicki, red. A. Czerner, E. Nieroba, Opole 2011; A. Czerner, Nie tylko krew, pot i łzy – emocjonalne 
oblicza sportu. W: Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, red. A. Czerner, E. Nieroba, Opole 
2011; A. Matuchniak-Krasuska, O emocjach w sztuce. Szkic socjologiczny. W: Studia z socjologii emocji. 
Podręcznik akademicki, red. A. Czerner, E. Nieroba, Opole 2011.

23  R. Caillois, op.cit.; J. Huizing., op.cit., C. Matusewicz, op.cit.
24  I. Grys, Sport i muzyka. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 5: Kultura fizyczna i sport, 

red. Z. Krawczyk, Warszawa 1997.
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znane współcześnie patologie sportu i widowisk sportowych (brutalność, agresja, 
komercjalizacja). 

W aktywności sportowej jeńców wojennych zamkniętych w oflagach można 
znaleźć przykłady tych wszystkich rodzajów gier i zabaw. Widowiska artystyczne 
to przedstawienia teatralne w oflagach, które były scharakteryzowane w innych 
publikacjach25. Koncentrując się na kulturze fizycznej w szerokim rozumieniu tego 
słowa, należy omówić widowiska sportowe i artystyczne zarazem, jak „Cyrk Neu-
manna” w Oflagu II C Woldenberg i korridę w Oflagu II D Gross Born.

„Cyrk Neumanna” w Oflagu II C Woldenberg
Wprawdzie teatry funkcjonowały we wszystkich oflagach i niektórych stalagach, 

to jednak parateatralny „Cyrk Neumanna” w Oflagu II C Woldenberg był zjawiskiem 
unikalnym. W połowie 1941 r. znakomity spektakl zorganizował Bogdan Neumann 
– podporucznik kawalerii 9. Pułku Ułanów  Małopolskich, jeniec wojenny numer 
1060/II B, obdarzony talentem sportowym, artystycznym, organizacyjnym. Na 
placu między barakami 10 i 11 kilkutysięczna publiczność z zachwytem oglądała 
występy gimnastyków, iluzjonistów, klownów, tancerzy i „tancerek”, a nawet zwie-
rząt cyrkowych (jeńcy w przebraniach). Podczas inauguracyjnego przedstawienia 
konferansjerkę prowadził ppor. marynarki Stanisław Jaworski, a tańce aranżował 
por. Sławomir Lindner. Repertuar znany jest z zachowanych fotografii i opisów, 
eksponowanych w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. 

Widowiskom sportowym i artystycznym towarzyszyła muzyka: grała orkiestra 
pod kierunkiem por. Stanisława Gajdeczki, harmoniści Rawicza – ppor. Adama 
Rawicz-Kleczewskiego, mandoliniści kpt. marynarki Jana Dobrzańskiego. Popisy 
muzyczno-wokalne i taneczne obejmowały kilka numerów. Balet firmowy wykonał 
taniec na zakończenie zimy i powitanie wiosny; mężczyźni grali baletnice przebrane 
za  motylki wykonujące wiosenne podrygi; zabawa mimicry w naśladownictwo, była 
więc „wielopiętrowa”. Balet Korsaczki w składzie ppor. Bogdan Korsak i ppor. Olgierd 
Krzyżanowski odtańczyli „Step-Duet” – amerykańską fantazję. A mandoliniści 
przygrywali kozakom tańczącym i śpiewającym Kalinkę, zachwalaną jako „wschodni 
numer nastrojowy”. Były więc pieśni i tańce rosyjskie, latynoamerykańskie, klasyczne 
i nowoczesne. Widzowie znali i życie obozowe, i obozową twórczość artystyczną, 
byli więc publicznością „rozumiejącą” satyrę społeczną. Jak na cyrk przystało, do 
łez rozbawiali widzów klowni Bim i Bom, Din i Don oraz brzuchomówcy Fidle 
and Midle. Wspaniale zaprezentowali się w kilku układach akrobaci Łabędy (ppor. 
Łabęda, ppor. Jachimowski, ppor. Jan Ciechomski, ppor. Eugeniusz Malejewski, 
Kaczmarczyk), a także gimnastycy ppor. Michała Kuśmidrowicza. Budzili podziw 

25  A. Matuchniak-Krasuska, Za drutami oflagów. Studium…; eadem, Za drutami oflagów. Jeniec…; 
A. Matuchniak-Mystkowska, Literatura; Teatry. W: Oflag II C Woldenberg – to brzmi jak tajemnica, 
red. W. Dembek, Dobiegniew 2017.
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zapaśnicy w stylu klasycznym i w wolnej amerykance. Na fotografiach widać nie 
tylko artystów – sportowców, ale i tłum zachwyconych widzów.  

Tresura zwierząt zawsze wywołuje szczególne zainteresowanie widowni. Pod-
porucznik  Bogdan Neumann sam prowadził pokazy koni, odgrywanych bardzo 
udatnie przez dwóch mężczyzn jako „przodek” i „zadek”; w programie była tresura 
koni z wolnej ręki oraz popis woltyżerki. Nie wiemy, który z oficerów odegrał rolę 
woltyżerki Fru-Fru, czyli niebieskookiej władczyni serc o beztroskim uśmiechu, 
zapewne któraś z „aktorek” (tj. mężczyzn grających w obozowym teatrze role kobiet). 
Natomiast wiemy, kto zagrał nieujeżdżonego konia: ppor. Jan Ciechomski jako 
przodek, a ppor. Łabęda jako zadek. 

Wprawdzie zakazywano publiczności przyłączania się do walk zapaśniczych, 
to jednak zachęcano do wspólnego śpiewania piosenki na finał: „Śpiewaj tę pio-
senkę z nami /Choć cię gnębi zmartwień moc/Żyj nadzieją, żyj chwilami/Nie kracz 
w dzień i nie chrap w noc./Dobrą bułkę ze salami/Wcinaj jeśli tylko masz/Śpiewaj 
tę piosenkę z nami/Chociaż troski gnębią nas!”.

Literacki opis tego widowiska zawarty jest w najbardziej znanej książce o Oflagu 
II C Woldenberg, napisanej przez byłego jeńca por. Mariana Brandysa. Relacja 
uwzględnia akcję sceniczną i reakcje publiczności, świadcząc o zasadności upra-
wiania socjologii sztuki i socjologii emocji. 

Jednakże najwspanialszym, szczytowym wykwitem robinsonady jenieckiej była nie-
wątpliwie impreza zapisana w pamięci wszystkich byłych woldenberczyków jako „Cyrk 
Neumanna”. Na niezwykłość i wspaniałość „Cyrku Neumanna” złożył się wspólny wysiłek 
wszystkich artystów obozowych: plastyków, aktorów, reżyserów, a także sportowców. Ale 
duszą i motorem przedsięwzięcia był sam jego dyrektor. […] W pewne letnie popołudnie 
nasi plastycy i architekci wyczarowali na placu obozowym namioty i arenę cyrkową. 
Przed drzwiami „cyrku” stanął „dyrektor” Neumann, odziany we frak i cylinder, z białym 
dyrektorskim batem w ręku – i począł nam demonstrować swoje cuda. Mój Boże, cze-
góż w tym cyrku nie było! Były tam lwy, tygrysy, tresura koni, walka byków, woltyżerka 
i iluzjoniści. A przede wszystkim – był sam Neumann – wspaniały, genialny Neumann, 
naśladujący do złudzenia dyrektora objazdowego cyrku, ze wszystkimi jego allez hop, 
en avant, en arrière, itp. Siedmiotysięczny tłum jeńców śmiał się, płakał ze śmiechu, 
rżał, kwiczał, wył, szalał. Stałem na jednym z ostatnich miejsc – tuż obok obserwatora 
z Abwehrabteilung. Ponury, niewzruszony i uzbrojony po zęby szkop był jednym, ciem-
nym punktem, milczącym punktem na szalejącym z uciechy placu. Był to najbardziej 
typowy robot hitlerowski, którego na pozór nic nie mogło wytrącić z kamiennego spokoju. 
Ale i jemu cyrk dał radę. Po którejś z zapowiedzi Neumanna pod hełmem hitlerowca 
coś zachrzęściło, zachrobotało jak w starym zegarze przed wybiciem godziny, i naraz 
cała żelazna obojętność uzbrojonej maszyny ludzkiej rozsypała się w nieopanowanym, 
rechotliwym śmiechu. Sztuka Neumanna rozbroiła potęgę Abwehrabteilung! Oflag II C 
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odniósł wielkie, bezkrwawe zwycięstwo nad swymi ciemiężycielami. Jakże w owej chwili 
byłem dumny, że jestem polskim jeńcem26.

Cyrk Neumanna i inne widowiska przetrwały też w pamięci jeńców wojennych. 
Kapitan Konrad Majcherski napisał w liście z Oflagu II C Woldenberg do żony: 

Drugi dzień zielonych świątek obfitował w najrozmaitsze rozrywki, jak mecze klubowe 
piłki nożnej, osławiony pochód „na Bielany” z cyganami, orkiestrami i najrozmaitszymi 
kawałami dowcipnymi, a nawet sprośnymi, jak to zresztą w tłumie ludzkim bywa, no 
i pierwszorzędna Kępińskiego defilada ponad setka sportowców (31 V 1944)27.

Akrobaci Łabędy, w podstawie ppor. Jan Ciechomski 

Źródło: Zbiory Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

W tym samym stylu, w Oflagu II D Gross Born, jeńcy francuscy urządzili kor-
ridę – „bezkrwawy” spektakl artystyczno-sportowo-wspomnieniowy, przywołujący 
rodzinne strony i obyczaje, pełniący funkcje estetyczne, kompensacyjno-katar-
tyczne i integracyjne. Zachowały się piękne akwarele i literacki opis tego zdarze-
nia – sztuka wspomaga pamięć indywidualną i historyczną28. Widowisko takie 
jak korrida bywa tematem jenieckich wspomnień i rysunków, wierszy dla dzieci, 

26  M. Brandys, Wyprawa do oflagu, Warszawa 1955, s. 61–64.
27  A. Matuchniak-Krasuska, Za drutami oflagów. Jeniec…, s. 79.
28  Porucznik J.-L. Aussel, Torros  en Pomeranie. W:  Oflag II D Gross Born Barack IV, b.m. 1944.
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ale także przedmiotem analiz socjologicznych. Uwzględnienie tych różnych dzieł 
(opowiadań, ilustracji, opowieści poetyckich i relacji socjologicznych) realizuje 
założenia socjologii sztuki cross-genre. 

Sztuki plastyczne i sport

Sport w sztuce
Widowisko sportowo-artystyczne jest sztuką per se, mającą wartości estetyczne 

i emocjonalne związane z tekstem, muzyką, ciałem, ruchem, tańcem, kostiumem, 
scenografią. Sport bywa też tematem różnych sztuk: prozy (np. opowiadań Mariana 
Brandysa zebranych w książce Wyprawa do oflagu), poezji (Munro Leaf, Ferndando, 
Kazimierz Wierzyński Laur olimpijski), malarstwa, rzeźby, filmu. W promocji 
kultury fizycznej w obozach jenieckich miały udział sztuki plastyczne, gdzie sport 
i aktywność fizyczna były ich tematami. 

Drzeworyty były najbardziej rozpowszechnioną formą twórczości plastycz-
nej, relatywnie tanią (drewno, papier, tusz), umożliwiającą wykonanie wielu odbi-
tek, co obniżało koszty, ułatwiając dystrybucję i recepcję. Grafiki drzeworytnicze 
były wykonywane jako sztuka czysta – dekoracyjna; eksponowane na wystawach 
w obozie i ofiarowywane jako prezenty. W Muzeum Woldenberczyków w Dobie-
gniewie zachowało się kilkadziesiąt grafik o formacie portretowym, książkowym 
oraz miniatur. Są to na ogół sceny rodzajowe z życia obozowego, noszące tytuły 
informacyjne – semantyczne, dostosowane do treści: Spacer, Na grządce, Przy stole, 
Trepy, Bridż, Umywalnia, Scena, Sport29. Charakterystyczną cechą tych kompozycji 
jest ukazywanie na pierwszym planie ludzi zajętych wskazaną w tytule aktywno-
ścią, a na drugim czy w tle – scenografii obozowej. Wykorzystując Goffmanowskie 
analizy „teatralne” świata społecznego można powiedzieć, że ukazani są aktorzy 
społeczni o charakterystycznej „powierzchowności” – w mundurach, czapkach 
wojskowych i typowym dla oflagu „sposobie bycia” – spacerujący, uprawiający 
miniaturowe ogródki, siedzący przy stole, grający w brydża, w piłkę nożną, siedzący 
na widowni teatralnej i grający na scenie, przebywający w umywalni, ukazani wraz 
ze stosowną „dekoracją sceniczną”: wieżami strażniczymi i ogrodzeniem, bara-
kami, salą teatralną, bramką na boisku, rekwizytami (karty). Są to przedstawienia 
realistyczne, wykorzystujące realizm treści tzw. realizm rodzajowy oraz realizm 
formy, tzw. realizm subiektywny (wykorzystuję tu koncepcję realizmu Stanisława 
Ossowskiego)30. W scenach rodzajowych nie ma realizmu indywidualnego, który 
występuje w portretach konkretnych osób. 

Poniżej przedstawiono i omawiono kilka przykładów odnoszących się do tak 
powszechnych spacerów i marszów oraz gry w piłkę  nożną, nadmieniając, że były 

29  M. Wallis, O tytułach dzieł sztuki. W: M. Wallis, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, Warszawa 1983.
30  S. Ossowski, op.cit.
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uprawiane w ramach wychowania fizycznego oraz sportu (zdobywanie Jenieckiej 
Odznaki Tężyzny, zawody międzyklubowe, jenieckie igrzyska olimpijskie).

Rudolf Fryszowski, Mecz piłki nożnej Wisła–Warta, akwarela, 26 X 1944 r., Oflag II D Gross Born

Źródło: R. Fryszowski, Za drutami… W oflagach niemieckich 1939–1945, Akwarele, Warszawa 2017

Major Rudolf Fryszowski, jeniec Oflagów II B Prenzalu, II E Neubrandenburg  
i II D Gross Born jest autorem wielu portretów oficerów i akwarel ilustrujących życie 
jeńców za drutami (baraki, wnętrza, krajobrazy, zajęcia)31. Obraz Fryszowskiego 
to malarska realistyczna wizja sceny sportowej: zgodnie z regułami perspektywy 
geometrycznej ukazane jest boisko i grające w piłkę nożną zespoły, w tle widać 
baraki, a na pierwszym planie siedzą nieliczni widzowie. Powstała w Oflagu II C 
Woldenberg grafika Sport, autorstwa ppor. Stanisława Żukowskiego, ujmuje akcję 
fragmentarycznie, z punktu widzenia tłumu kibiców skupionych przy bramce. 
A towarzyszący jej wiersz ppor. Andrzeja Siły-Nowickiego sugeruje, że oficerowie 
zamknięci w obozach jenieckich są nie tylko kibicami piłki nożnej,  ale kibicami 
w życiu i czasach wojny, którym doskwiera izolacja i bierność. Semantyczny komen-
tarz zmienia interpretację kompozycji ikonicznej z realistycznej na metaforyczną.

   Wciąż czekając, aż się zmieni nam dola zła
   Mecze tu rozgrywamy … A gracze i widze

31  R. Fryszowski, Za drutami… W oflagach niemieckich 1939–1945, Akwarele, Warszawa 2017.
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   Patrzymy, jak tam idzie bez nas Wielka Gra.
   Ciągle niestety – kibice. 

Stanisław Żukowski, grafika Sport, Oflag II C Woldenberg

Źródło: Zbiory CMJW

Warto zauważyć, że ten sam wątek powtarza się w kilku przypadkach, nawet 
u jednego autora. Są dwie różne grafiki tego samego twórcy – ppor. Stanisława 
Żukowskiego, o takim samym tytule i na ten sam temat – spacer, ale różniące się 
formą, a zatem dwa różne dzieła sztuki zaliczane do tego samego toposu artystycz-
nego. W obydwu przypadkach symptomatyczne jest niewyraźne ukazanie postaci, 
wynikające ze specyfiki technicznej drzeworytu. W analizach groteski określa się 
to jako „monstra o niedostatecznej determinacji cech”; unikanie realizmu indywi-
dualnego, ułatwia każdemu odbiorcy identyfikację z bohaterem obrazu32.

Spacer I ma kompozycję frontalną, dwóch jeńców z rękami w kieszeniach woj-
skowych płaszczy idzie przed siebie, ale z lewej do prawej, co konotuje „odejście” 
na przechadzkę, wyjście z widniejących na drugim planie baraków, w których byli 
zamknięci całą noc. 

32  A. Matuchniak-Krasuska, Publiczność wobec metafory…
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Spacer II  ma kompozycję diagonalną,  linią podziału jest mur obozowy z wieżą 
strażniczą, dzielące obraz zgodnie z realiami obozowymi na świat „za drutami” (po 
lewej stronie) oraz  ledwie widoczny świat „poza drutami”. Ukazuje zatem życie 
jeńców oraz ich marzenia i nadzieje. Realistyczny obraz ma równocześnie aspekty 
metaforyczne – pokazuje i sugeruje, co jest wybitnym osiągnięciem artystycznym. 
„Za drutami” jeńcy ze spuszonymi głowami, spacerują pojedynczo, dwójkami, 
trójkami, co oddaje rodzaje interakcji społecznych w małych grupach. Na pierw-
szym planie widać trzech mężczyzn w wojskowych płaszczach i czapkach. Idą za 
innymi, mniejszymi i mniej wyraźnymi ze względu na zastosowanie perspektywy 
geometrycznej. Znaczące dla interpretacji jest ukazanie ich z tyłu. Stojący przed 
obrazem widz jak gdyby idzie za nimi, jest jednym z uwięzionych. Ty i ja dzielimy ten 
sam los. W naszej kulturze i tradycji pikturalnej, układ linii diagonalnej od prawego 
górnego rogu do lewego dolnego z takim usytuowaniem postaci,  jest percypowany 
jako „odchodzenie”, jednak nie w wolną przestrzeń (ta jest na prawo). Wszyscy 
bohaterowie obrazu wraz z widzem są zamknięci w obozie. Dla porównania warto 

Stanisław Żukowski, grafika Spacer I, Oflag II C Woldenberg

Źródło: Zbiory Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie



128

A
n

n
a 

M
at

u
ch

n
ia

k-
M

ys
tk

ow
sk

a

przywołać portrety konne, na przykład obrazy Wojciecha Kossaka ukazujące ułana 
i dziewczynę. Linia diagonalna i układ postaci sprawia, że widz opisujący obraz 
powie, że „ułan przyjeżdża” lub „odjeżdża”. Dodatkową, odautorską eksplikacją 
obrazu jest umieszony pod nim czterowiersz, potwierdzający sensowność powyższej 
analizy ikonograficznej i podający głębsze interpretacje ikonologiczne, które muszą 
być z obrazu wydobyte przez odbiorcę (zgodnie z koncepcją Erwina Panofsky’ego)33.

          Stanisław Żukowski, grafika Spacer II, Oflag II C Woldenberg

          Źródło: Zbiory CMJW

   Za obozem „dwa ce” pola, łąki, wolność –
   A my tu na spacer tuż przy drutach, wolno
   Czasem  ktoś przystanie, pomilczy, popatrzy
   Jak pan myśli, panie? Za rok? Za dwa? Za trzy?

Oficerowie polscy – jeńcy wojenni w oflagach – czekali na wolność ponad pięć 
lat. A wielu, zanim wrócili do Polski, od końca stycznia do końca marca 1945 r. 
przeszło 700-kilometrowy marsz ewakuacyjny z Pomorza Zachodniego do Sand-
bostel i Lubeki w Niemczech. 

Groteska w wersji satyrycznej – karykatura, była popularna ze względu na 
aspekty realistyczne i humorystyczne  oraz techniczne – szkic czarno-biały czy 
kolorowany na papierze nie był kosztowny. W Oflagu II C autorami karykatur byli 
podporucznicy: Kaller, Hiszpański, Janowski, Ojrzanowski, Czarnecki34. Stanisław 

33  E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.
34  J. Olesik, Oflag II C Woldenberg, Warszawa 1988.
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Hiszpański współpracował z teatrem kukiełek, robiąc scenografię i projekty lalek, 
rysował też karykatury. W roku 1944 zdobył II nagrodę w konkursie na karykaturę 
sportową. Świadectwa recepcji publiczności jenieckiej można znaleźć w dziennikach 
ppor. rez. Józefa Bohatkiewicza. „Zwiedzałem dziś wystawę karykatur, jest bardzo 
bogata (w ilość, a nie typy) i dobra. Niektóre są wprost niezrównane i są dobrą satyrą 
na obozowe «wielkości» szczególnie wyróżnia się «ślizgawka oficerów sztabowych» 
ściągająca widzów” – ppor. rez. J. Bohatkiewicz notuje 26 grudnia 1943 r. wrażenia 
z wystawy bożonarodzeniowej35.

Zachowały się wykonane w Oflagu II D Gross Born portrety – karykatury 
sportowców: ppor. Mariana Benkowskiego i ppor. Zygmunta Weissa36. „Benek” 
był najlepszym sportowcem Oflagu II B Arnswalde, znakomitym biegaczem, który 
samodzielnie wygrywał nawet z przeciwnikami  zmieniającymi się na tym samym 
dystansie. Zygmunt Weiss, lekkoatleta i dziennikarz, propagator sportu i znakomity 
komentator, był redaktorem „Przeglądu Sportowego”, jedynej gazety, która wycho-
dziła nieprzerwanie pomimo wojny. 

Ppor. Marian Benkowski                                                                      Ppor. Zygmunt Weiss

Źródło: S. Giziński, A. Szutowicz, Oflag II B Arnswalde. Jenieckie losy,  Wrocław 2013, s. 79, 81

W rysunkach portretowych występuje realizm indywidualny, nieobecny w sce-
nach rodzajowych, malarskich czy graficznych. Jak wykazuje historia i teoria sztuki, 
groteska jest rodzajem sztuki obecnym od prehistorii po współczesność, gdyż 

35  Dzienniki jenieckie polskich oficerów w niewoli Wehrmachtu, red. W. Lewicki, Warszawa 2007, s. 409.
36  S. Giziński, A. Szutowic, Oflag II B Arnswalde. Jenieckie losy, Wrocław 2013, s. 79, 81.
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„ludzkość zawsze kochała monstra”. Karykatura to groteska satyryczna, tworzona 
przez deformację pierwowzoru, a czasem także przez dodawanie elementów hete-
rogenicznych, co jest specyficzne dla groteski fantastycznej, drugiego typu tego 
rodzaju sztuki37.

Strategia artystyczna grafika ułatwia procesy projekcji i identyfikacji odbiorców, 
każdy z jeńców może zobaczyć siebie i swoje życie. Nie dysponujemy konkretnymi 
informacjami o recepcji tych dzieł sztuki. Na podstawie wiedzy o procesach odbioru 
sztuki, możemy jednak stwierdzić, że cieszyły się popularnością, były zrozumiałe, 
budziły emocje. Proces komunikacji artystycznej jest najbardziej skuteczny, gdy 
publiczność realna pokrywa się z publicznością wirtualną (założoną przez artystę). 

Sztuka użytkowa dla sportu
W Oflagu II C Woldenberg rozwijała się zarówno sztuka czysta (malarstwo, 

rysunek, grafika, rzeźba), jak i sztuka użytkowa (przedmioty dekoracyjne z różnych 
materiałów, projekty kostiumów i scenografii teatralnych, architektura, grafika 
użytkowa – znaczki, pocztówki, plakaty, dyplomy, zaproszenia, zaświadczenia, 
legitymacje, bilety). Analiza formalna drzeworytów wskazuje na różne techniki, 
narzędzia, style. Powstawały grafiki czarno-białe oraz kolorowe (znaczki poczty 
obozowej, pocztówki). Grafikami ozdabiano też wszystkie niemal dokumenty obo-
zowe: dyplomy, świadectwa, legitymacje, zaproszenia, bilety, exlibrisy, wydawnictwa 
pamiątkowe.

  Dyplom sędziego bokserskiego Zbigniewa Czebotarewicza, Oflag II C Woldenberg

  Źródło: Zbiory Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

37  A. Matuchniak-Krasuska, Publiczność wobec metafory…
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Plakaty obozowe pełniły funkcje informacyjne, propagandowe i estetyczne. 
Informowały o imprezach, zawodach sportowych, akcjach, wykładach organizowa-
nych w obozie (tu dominowała funkcja informacyjna). Przypominały ważne wyda-
rzenia i rocznice, narodowe (np. 3 Maja, 11 Listopada), pułkowe, okolicznościowe 
(tu dominowała funkcja propagandowa). W roku 1944 w olimpijskim konkursie 
plakatowym nagrodzono prace poruczników Hryniewieckiego i Staniszkisa. Warto 
zauważyć, że twórczość plakatowa wymagała umiejętności plastycznych, malarskich 
oraz kompetencji z zakresu liternictwa.

Prawdziwymi, choć bardzo małymi dziełami sztuki graficznej były znaczki 
pocztowe, używane przez wewnętrzną pocztę obozową. Matryce graficzne były przy-
gotowane do robienia odbitek jedno- lub dwubarwnych. Tematycznie byli to sławni 
Polacy, motywy architektoniczne, przyrodnicze. Wartość artystyczną i dokumenta-
cyjną miały także okolicznościowe kasowniki. Porucznik Edmund Czarnecki otrzy-
mał nagrodę komitetu olimpijskiego za znaczek pocztowy przedstawiający biegacza 
na mecie (wydano go w 20 tys. egzemplarzy). W Muzeum Woldenberczyków jest 
oddzielna sala poświęcona znaczkom pocztowym i korespondencji jenieckiej – tak 
ważnej Kriegsgefangenpost, znaczki pocztowe oglądane w oryginale umieszczonym 
w gablocie są jednak mało czytelne dla odbiorcy. Mankamenty kontaktu ze sztuką 
in situ w drugim układzie kultury, rekompensują publikacje zaliczane do trzeciego 
układu kultury. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach–Opolu 
wydało piękny album poświęcony filatelistyce wojennej w swoich zbiorach38. Rozwój 
drzeworytu woldenberskiego przypada na lata 1942–1943. Poziom sztuki graficznej 
był bardzo wysoki, gdyż twórcami byli utalentowani artyści profesjonalni, absolwenci 
uczelni plastycznych: Eugeniusz Pichell, Stanisław Żukowski, Marian Stępień, Jan 
Knothe, Stefan Michalski, Jerzy Staniszkis, Mieczysław Puchalski, Janusz Łonicki, 
Mikołaj Sasykin, wszyscy w szarży porucznika lub podporucznika39.

Wytwarzaniem unikatowych dzieł sztuki użytkowej zajmowali się zarówno 
profesjonalni rzemieślnicy i twórcy, jak i amatorzy. Prymitywnymi narzędziami 
wykonywano różne przedmioty, z metalu, drewna, kości. Ze względu na rodzaj 
przedmiotów metalowych – pierścionki, sygnety, odznaki, medale, medaliki, ryn-
grafy, bransoletki, spinki, można stwierdzić, że wśród rzemiosła obozowego przo-
dowało jubilerstwo. Najczęściej wykorzystywano blachę z puszek, tworząc piękne 
żyrandole, kinkiety, kubki, noże do papieru, rekwizyty teatralne (miecze, szable), 
a także puchary jako nagrody dla zwycięskich sportowców i klubów.

Podsumowanie
Pomimo ciężkich warunków, w Oflagach II C Woldenberg, II B Arnswalde, 

II D Gross Born, podobnie jak w innych obozach jenieckich, rozwijała się kultura 

38  Geprüft. Ocenzurowano. Filatelistyka z lat 1939–1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach–Opolu, oprac. A. Klak, K. Krupa, Opole 2013.

39  J. Olesik, op.cit.
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i sztuka. Środowisko plastyków obozowych składało się z artystów profesjonalnych: 
malarzy, rzeźbiarzy, grafików, plakacistów, architektów. Dołączyli do nich liczni 
uzdolnieni amatorzy, uzyskując przez lata niewoli kompetencje i dyplomy zawo-
dowe. Działalność edukacyjna uzupełniała twórczość artystyczną. W Oflagu II C 
najwięcej było muzyków i „ludzi teatru”, plastycy sytuowali się na trzecim miejscu, 
zarówno ze względu na liczebność, jak i aktywność. Warto zauważyć, że były to 
środowiska komplementarne, a nie konkurencyjne.

Wyraźne są funkcje autoteliczne – potrzeba tworzenia realizowana przez arty-
stów oraz przejawiana przez odbiorców potrzeba kontaktu z pięknem, dobrem 
i prawdą – greckim ideałem kalokagatii. Zachowane w zbiorach prywatnych i eks-
pozycjach muzealnych grafiki, rysunki, obrazy olejne, przedmioty dekoracyjne, 
pozwalają współczesnemu odbiorcy na ocenę ich walorów artystycznych i emocjo-
nalnych, a zatem na uprawianie socjologii dzieł sztuki. Z dokumentów historycz-
nych i zapisanych wspomnień poznajemy okoliczności tworzenia, eksponowania 
i recepcji sztuki: techniczne, społeczne, polityczne. Umożliwia to uprawianie „spo-
łecznej historii sztuki”. Współczesna socjologia empiryczna może zatem powtarzać 
podejście wcześniejszych nurtów dyscypliny, akcentujących kontekst społecznego 
funkcjonowania sztuki40. Przedstawione analizy sztuki jenieckiej realizują wszystkie 
zadania badawcze sformułowane przez Stanisława Ossowskiego, twórcę estetyki 
socjologicznej: dzieła sztuki jako wytwory życia społecznego (ujęcie strukturalne 
i socjogenetyczne – jakie dzieła powstały w warunkach niewoli), dzieła jako przed-
mioty reakcji emocjonalnych ukształtowanych pod wpływem środowiska (ujęcie 
strukturalne i funkcjonalne – jak wytwory artystyczne oddziaływały na jeńców 
wojennych), dzieła jako ośrodki nowych stosunków społecznych oraz dzieła jako 
czynniki przeobrażeń społecznych i kulturowych (jak sztuka pełniła funkcje inte-
gracyjne, umożliwiając przetrwanie i wyzwolenie z niewoli). Uwzględnienie wielu 
problemów badawczych dowodzi zastosowania podejścia cross-genre w ramach 
socjologii sztuki, sprzyjającego autonomizacji tej dyscypliny naukowej. A równo-
cześnie, w analizach tych splata się teoria i historia sztuki, a także socjologia sztuki, 
socjologia emocji, socjologia sportu, socjologia historyczna, wskazując na zasto-
sowanie podejścia cross-genre na poziomie mediatyzacji między różnymi naukami 
o sztuce. Wykorzystując koncepcję Very Zolberg, można stwierdzić, że socjologia 
sztuki cross-genre pokazuje jak ta dyscyplina „buduje mosty” i „łączy perspektywy” 
między wewnętrznymi i zewnętrznymi naukami o sztuce; a odwołując się do sugestii 
Nathalie Heinich sugerującej możliwość pojawienia się czwartego nurtu w socjologii 
sztuki – uznać należy socjologię sztuki cross-genre za nowy paradygmat badawczy.

40  N. Heinich, op.cit.; H. Becker, Les mondes de l’art., Paris 1988; A. Hauser, The Sociology of the 
Art, Chicago 1982; idem, Społeczna historia sztuki i literatury, Warszawa 1974; S. Ossowski, op.cit.; 
A. Matuchniak-Krasuska, O mediacyjnym i autonomicznym charakterze socjologii sztuki, „Przegląd 
Socjologiczny” 2001, [z.] 2.
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Analizy sztuk plastycznych, literackich, widowiskowych w oflagach są przy-
czynkiem do studiów socjologicznych dotyczących sztuki w latach II wojny świa-
towej. Podsumowując rozważania o sztuce jenieckiej związanej ze sportem warto 
przytoczyć motto z Muzeum Woldenberczyków określające plastykę oflagową jako 
sztukę przetrwania: „Plastyka za drutami, to sztuka małych form, określonych biedą 
możliwości technicznych, ale jednocześnie sztuka wielkich treści i hartu, głębokich 
pragnień, tęsknot, wiary i nadziei.” A aktywność kulturalna, artystyczna i sportowa 
jeńców wojennych, wbrew rzymskiej maksymie Inter armae tacent Musae (W czasie 
wojny milkną Muzy), świadczy, że Muzy nie milkną nigdy, a kultura była źródłem 
wolności.
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Boundaries of sport and art – an analysis of prisoners’ of war art. 
A cross-genre study in sociology of art (Summary)

Keywords: art, sport, sociology of art, historical sociology, oflags, World 
War II

Sociology of art (dealt with by E. Cassirer, S. Ossowski, P. Francastel, P. Bourdieu, 
A. Kłoskowska, B. Sułkowski, A. Matuchniak) and historical sociology form the 
theoretical and methodological frame of this analysis. Relations between sport, art, 
religion – well-known from ancient times – are still present in contemporary fine 
arts, music, film and literature. Sport can make a theme in art, as well as itself be an 
art tout court due to aesthetic aspects of body, movement, effort, suffering, triumph, 
spectacle. This study focuses on art created by POWs – officers interned in oflags 
run by the Wehrmacht during World War II. It includes examples of fine arts and 
literature (sport as the theme of art), instances of para-theatrical spectacles (sport 
as art) and applied art used in the sports domain (posters, diplomas, club ID cards).


