
- Ja.kie Jest 11amopoC1iucie 
awa.n,ga.rdowego ariyst:r na 
emeryturze? 

- Dość nietypowa to eme
ll'ytura, bowiem mam bardzo 
wiele pracy: umowy, z.lece
nia, zaproszenia do realiza-
cji przedstawień. Maluję 
cykl „Mrowiska". Cze.kają 
mnie równiei wielkie reali
zacje. 

Jeżeli kto• przez całe ty
cie uj~ował 1ię, jak ja, i 
acenop-afl11. i rełyserią. i 
malowaniem, i pisaniem, no 
to teru ma nadal duto pra
cy. 

- A poC'l"łk6w Jet sda
Je 1lę, tneba Hukać w Tea• 
tne Ludow7m w Nowej 
Bucie, którego ocl 1955 r. był 
Pan wsp6łtw6rcj\ I ,~no
rrafem. a od 1963 do 11166 r. 
dyrektorem I kierownikiem 
arty1tycsnym. W 1957 r. 
otnymał Pan nagredę arty. 
1bczn11 „Pr1egl11du Kultu• 
ralnero• s:a dekoracje do 
■stuk wystawioD1ych w tea
tru nowohuddm. 

- T11 sam11 nagcodę, leci 
w didedztnie prozy, za „Sło
nia" otrzymał wówcza■ Sła
womlT Mrotek. 

.... Newa Huta, pierwsze 
sooJr,llsł~• mi&11to, była 
na eeuCllla I ustach w11ysł. 
kich. Łatwo mołna było „na 
nter srobl6 k11,rier11. Czy 
dlatero wybrał Pan Teau 
Ladow7 w NoweJ BucłeT 

- Karier, można było zro
bić. Ale ja jej nie zrobiłem, 
bo byłem "za" formalistę. 
Powód mojego przyjazd,u do 
tego miasta jest .1.updnie in
ny. Mies:rkałem w Krako
wie. Zaraz po stud!ac·h nie 
otr11:rmałem pracy. Utrzymy
wałem rodzinę z dorywcze
go malowania, ,rafiki. W 
końcu • teatru w Opolu, 
gdzie była Sltuszanka, o-trzy
małem propozycję współpra
cy jako scenograf. Przygo
towałem scenografię do kil
ku przedstawień, przez cały 
czu dojeżdżając z Kcakowa 
do Opola. W 1955 r., kiedy 
z.budowano Teatr Ludowy 
w Nowej Hucie, Krystyna 
Skuszarika z.ostała jego dy
rektorem. I we trójkę: właś
nie Skusza,nka, Krasowski i 
ja pojechaliAmy do Nowej 
Huty. Byłem bard:r.o zado
wolony z tej propozycji, po
n!ewat Nowa Huta to pra
wie w Krakowie, więc nie 
musiałem jut dojetdtać. 

- Je■Z'C'&e r111 wr6cę do 
kartery. Nie wlds41 a,rzeszkód 
w ówazesnym Jej urzeczy
wistnieniu, wszak - powt6-
rsę - to Nowa Buła. 

- Kiedy objąłem dyrekcję 
teatru w 1963 r., był to już 
drugi okres Nowej Huty, 
kiedy pr:,;e&tała być ,.pęp
kiem" kraju, poniewał bu
dowano wówczas inny kom
bi:nat w r.achodnim regionie 
Polski. Poza tym Nową Hu
t,: zintegrowano później z 
Krakowem. Pnyszedłem tu
taj po p,aźdz.iernH~u M r., 
kiedy jut te . propagandowe 
trendy mijały. 

- Kim była 6wcze1nt1 pu
bllcznołł nowohucka? 

- Pracownicy administra
c'1 l młod•deł · szkolna. 

- A gzie hutnicy? 
- A 2tra6 chodzi d:tl.siaj 

do teatru? Przecież ci robot
nicy pracowali na trzy z.mia
ny i byli ogromnie z.męc:i:e
nL Jełeli hutnik wypijał w 
czasie pracy skrzynkę wody 
ml:neralalej, to ile tego wy
pacał i jak ciężko musiał 
pracować? A kiedy już po
jawiała się ta wolna nie
diie!a, to trudno mu s,ię dzi
wić, że wolał być na świe
żym powietir-zu czy też ko
rzystać I lek•kiej rozrywki, 
niż siedz.ieć w sali teatral
nej. 

- No,' ale ten teatr sbu
dowano właśnie dla nich. 

- W teorii wiele rzeczy 
wyglądało inaczej niż w pra
ktyce. Na przykład na wy
stawach malarstwa socreali
styc1,nego · pokazywano dzie• 
wczyny o butkach zdrowych, 
takich w sam raz ze wsi (ale 
dziewczyny koniecznie w 
przemyśle), ząbki białe, rOw
niubkie jak sz.tucz.na szczęka, 
na głowie ładna chustka w 
maki. I najlepiej gdy dziew
cz.yna siedz.iała na traktone. 
To samo , przedstawianiem 
robotnika: dumny 1, mimo 
zmęczenia, twardy jak „czło
wiek z marmuru". I w koń
cu to pękło. Robotnicy twier
dzili, że w rzeczywistości ich 
kobiety - nie tak wyglądają, 
a oni sami dość już mają 
oglądania siebie uśmiechnię
tych na traktorach. Zbyt mę
cząca to praca, mb.wili, by 
jadąc traktorem jeszcze sii; 
uśmiechać. Tak więc nie WY• 
trzymało to próby · czasu. 

- C1y •lłdzl Pan, ie rdy
by w Pa6sklm życiorysie nie 
znalazła się Nowa Huta, to 
ka.riera Pańska połoC'lylab7 
się a,odobnle? 

- Trudno odpowiedzieć na 
,,gdybanie". 

Kł6ry ze swoich 1pek
takll nowoh ekic c ni Pan 

JÓZEF SZAJNA: 

Grzech, który 
stal się sukcesem ••• 

- ,,Puste pole", ,,Zamek", 
,,Rewizor". Były te przedsta. 
wienia w mojej reżyserii i 
scenografii, oparte na k a n
w ie utworów Hołuja, Kaf
ki, G<>gola. 

- Czyli mylilby się ktoś, 
kto - sądząc z wymienio-
nych tytułów - widziałby 
te spektakle literackimi, 
wiernymi autorowi? 

- Ukończyłem Akademię 
Sztuk Pięknych. Między ASP 
a szkołą teatralną istnieje 
xasadnicza różnica. W tra.k
cie studiów rozbudzano we 
mnie wyobraźnię i fantazję, 
podczas gdy w szkole tea
tralnej miast sztuki rozwija 
się nauka i nurt pedagogi
ki. Wyszedłszy więc od ob
razu nie myślałem o tym, że 
mam powielać zastany już 
teatr literacki. 

- I to był ten Pa.ńskl 
pierworodny grzech ... 

- ..• który stał się moim 
,,sukcesem". 

- Co miało wpływ na 
kszta.ltowanle Pańskiej oso
bowości, postawy twórczej, 
światopoglądu? 

- Na pewno różne do
świadczenia życiowe. Głów
nie te z okresu młodości, 
bowiem wtedy człowiek za
kochuje się na całe życie. Ja 
zakochałem się w Polsce w 
momencie, gdy wybuchła 
wojna. Miałem wówczas kil
kanaście lat i nie widziałem 
inne-go wyboru, jak walka z 
wrogiem. Na tym wyborze 
w d,użym stopniu zaciążyła 
ideologia przedwojennego 
harcerstwa (zanim wybuchła 
wojna byłem harcerzem), a 
więc umiłowania ojczyzny. 
To zaprowadziło mnie naj• 
pierw do Szarych Szeregów, 
potem do Związku Walki 
Zbrojnej (było to jeszcze 
przed AK). A od 1941 r. by
łem poszukiwany prze:i: ge• 
«tapo za sabotaż. 

- Czy mimo młodego wie• 
ku miał Pan świadomoś6 
konsekwencji, łącznie z za. 
płaceniem głową za tak11 
cidalalność? 

- Oczywiście. Ta odwaga 
I ryzykowanie własnym ty
ciem w imię dobra s,prawy 
było jednocześnie bardzo 
młodzieńcze i romantycz.ne. 
Potem byłem aresztowany, 
orzeżylem dwa więzienia: 
nowosądeckie• i tarnowskie. 
TarnoW$kie było s:z.cz~ólnle 
ciężkie, umierano, tam śmi~r
cią głodową. W ciągu 4 mie
sięcy p<łbytu w nim schu
dłem a,ż 30 kg. Stamtąd za
wieziono mnie do obozu w 
Oświeclmlu, gdzie, na s7.Czę
ście, spotkałem kolegów rze
szowiaków ze szkoły. Wśród · 
nich był mój przyjaciel. a 
zarazem drużynowy z har
cerstwa. ' Dzięki Ich pomocy 
-przetrwałem ten najtrudniej
szy okres, pierwsze 8 mie
sięcy. Oni nie pozwol!li ml 
sie zalamat. 

właściwie dzięki tyfusowi, 
ponieważ wsypany przez „ko
legę" malazłem się w kom
panii karnej, a stamtąd jui 
się nie wychodziło. Na szczę
ście tyfusu bali się wszyscy, 
więc wyrzucono mnie stam
tąd. I znowu pomogli mi ko
ledzy współwięźniowie 

- Ta wzajemna pomoe 
więźniów, otwarcie na dru
gleg1. człowieka w tak kon
marnych warunkach, kiedy 
kromka. chleba niejednokrot
nie stanowić miała o życiu 
drugiego człowieka, mote być 
nauki\ moralności. 

- Moralność w obozie by
ła wielką sprawą. Za kra• 
dzież tej kromki chleba gro
ził wyrok śmierci wydany 
przez współwięźniów. Tak 
samo jak za wsypanie kole
gi. Winę brało się na siebie. 
Obowiązywała zasada: je<len 
za wszystkich, wszyscy z.a 
jednego. Ta ogromna soli
darność trwała do końca. 
Cały ten rozdział o w:i:ajem
nej pomocy więźniów jest 
wielką prawdą. Ludzie po
magali sobie w chwill, gdy 
nikt niczego nie posiadał, 
nawet własnej pryczy. A 
jednak człowiek człowieka 
obchodził, nie było znieczu
lenia na kolegę obok. Na 
trupy tak. 

- Wojna, to Pa6skle naj
większe doświa.dczen•łe życio
we. 

- To mój pierwszy, wiel
ki uniw&sytet życia. Jeżeli 
było się „numerem", prze
śladuje to człowieka przez 
długi czas i poz.ostaje w pa
mięci. 

- Co Pańskim zdaniem 
Jesł najistotniejsze w sduceT 

- Jej uniwersalność. 

- Ale Jak ło właściwie 
Jesł I t11 polsk11 awangard11T 
Na Jednym te 11>,otkań 1am
kowycb Narodowej Rady 
Kultury saatakowane pol1k11 
awangardę. Twlerdzone, li 
nłe jesł przeznaczona dla lu• 
dzl. Jerzy Adamski w łele
wizyJnym „Perazle" kilka 
miesięcy łemu powledżlal, łe 
awangarda u nas alczero 
nie wniosła, łe wlałclwle 
nJe znamy Jej, bowiem jeJ 
nie ma. Jaka Jest na ten te• 
mat opinia Pana, człowieka. 
kt6ry 11rzes cale tycie swl11-
zany Jest • tym eo w nłuc:o 
sowie 1lę awaqard11' 

- W kraju, w którym ne
guje się z~wisko awangar
dy, otrzymywałem nagrody, 
m. in. ministra kultury l 
sztuki 1a n o w a t o r • t w o. 
I co najdziwniejsze, zdarza
ło się Adamskiemu pisać o 
mnie dobrze. Oczywiście wie
lu „wiedelało" jak teatr m• 
wyglądać, niewielu z.nało re
ceptę na jego funkcjonowa
nie. Bez względu na prze~ 
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r!ach małego real!zmu. Prze
żyłem już szereg „trendów" 
w sztuce. Na początku by
łem „za" formalistę, potem 
,.za" rewizjoniste. 

- A dzisiaj? 

- No, nie wiem... 

- To Już wróćmy lepiej 
do awangardy. 

- Pamiętam o.Jtxes, k iedy 
na zebraniach plastyków 
,,zalecano" jak należy malo
wać, bo w przeciwnym wy. 
padku artyści będą wyrzu
cani „za burtę". Jak się póź
niej okazało, trwałą wartość 
wnieśli ci „zza burty" i wła
ściwie tylko oni się \iczą. 
Właśnie nimi dzisiaJ . pań-
stwo się szczyci. U nas 
artysta 1, Jednej stro-
ny jest człowiekiem trochę 
podejrzanym, nie ufa mu się, 
wątpi się w jego wartość, 
z drugiej zaś strony w chwili 
sukcesów zagranicznych tego 
samego artystę odznacza siq 
i organizuje . mu wystawy. 

- Jednak mimo nagr6d 
konflikty I nieporozumienia 
łowarzyszyly Pańskiej łwór
czośei teatralnej przez ealy 
czas, a zwłaszcza od chwlli 
ob~cła stanowiska dyrekto• 
ra w teatrze nowohuckim I 
wystawienia. tam „Jiewizo• 
ra ... 

- Mówiło się, że Szajna 
nie zafrapował polityków 
kulturalnych. Pewnie, że nie. 
Polityka w latach 50-ych, 
niestety, miała duży wpływ 
na życie kulturalne w kra
ju. Tym samym mogła lan
sować kogo chciała. Jak 
chciało się mieć „dobry" 
Teatr Narodowy, to n.le wol
no było pisać złych recenzji. 
Przecief teatr nie może być 
głupszy od swojego o<l· 
biorcy i nie może ró~ć w 
dół. . 

- Kiedy odchodził. Pan • 
teatru •rotowano Panu fetę. 
Był bankiet, telewizja, ra.dio, 
pra1a, władze." 

- A takte ITI i wielu 
przyjaciół, których pani nie 
wymieniła. Był to także 
Międzynarodowy Dzie6 Tea
tru l moje 60-lecie. 

- Potem sat liłołllwł m6-
wlll, te Sza.Jna odszedł, bo 
■kończył 1141 Jui jako art7-
sła. 

- Ponad 30 lat maluję I 
wystawiam, ponad 30 lat by
łem związany z teatrem. 
Wróciłem do nie namalowa
nych obrozów i nie napisa
nych słów. Dożywocie w tea. 
trze nie jest ani dobre dla 
teatru, ani twórcze dla ar-
~ t,.._.L-1.J_,.aA..,.~ • = h ~ 
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pracowałem w Studio. Odej
ście zamyka pewien mój etap 
w teatrze, pewien rozdział 
mojej wypowiedzi artystycz
nej i manifestacji teatru. 
Manifestaćji teatru organicz
nego w jego wizualnej nar
racji plastycznej. Nie miałem 
powodu, by prolongować 
swoją obecność w teatrze na 
stanowisku dyrektora, 

- Wielu aktorów ma Pa
nu za złe, że pracowali na 
na:i:wisko Sza.jny, sami pozo• 
stając anonimowi. 

- ,,Witkacy", ,,Gulgutle-
ra" Replika" Cervantes" 
to 'zai~dw1e kilk~• przedsta
wień, w których aktorzy za
grali role. jakich nie mieli 
w swoim życiorysie arty
stycznym. Np. Anna Milew
ska zagrała wielką rolę Bea
trycze ·i - jakkolwiek wie
le grała· w teatrze - tak du
żej roli nie miała dotychczas 
w swoim dorobku. Antoni 
Pszoniak, Leszek Herdegen, 
Ireha Jun i wielu innych 
właśnie w Studio odnotowali 
swoje sukcesy aktorskie. 1 
to nie tylko w kraju, ale 
za granicą. 

. - Skąd więc pn;yjęla się 
opinia, iż zabrał Pan akto• 
rom Ich osobowość, nnzwl
ska? 

- Kiedy objąłem teatr, 
odziedziczyłem :i:espół. 
Cu:ść odeszła sama, część 
została, traktując ten teatr 
jako etap przejściowy. Op
rócz tej opinii, którą pani 
przytoczyła, z.nam tet inne, 
odwrotne, np. wypowiedzi 
$amych aktorów współpracu
jących ze mną przez lata. 

- ,.Uprzedmlotowiają,c" nie
Jako aktorów f „uczłowie
czając" manekiny na scenie, 
ponieklłd zakładał Pan parł• 
nerstwo między nimi. Jak11 
wlęe rolę przypisuje Pan 
aktorowi na scenie? Co by 
na to powiedział Jaracz. 
wielki obrońoa Idei uwodu 
aktorskiego? 

- Owszem, wielki. Ale 
czego innego wymagano od 
aktora przed pół wiekiem, 
czego innego z.aś wymaga się 
teraz. Dla mnie najważniej• 
sza jes,t gra całego zespołu. 

- M6wlono, ie w Teatrze 
Studio głównie snoby 11tano
wlly Pańsk~ publiczność. 

- Najczęściej bywała 11 
mnie młod~ież studencka. A 
ta się nie snobuje, co naj
wyżej - ■zpanuje. A to nie 
to samo. 

- · Ob11e11JI\ tematyczn11 w 
Pańskiej łw6rc-ioścl jesł obó1 
koncen,tracy jny. 

- Nie, tycie. 
- A Jednak temat Oświę-

cimia pojawia się częste 
(cho6by w „Reminiscencjach", 
„Replice"). Niektórzy nawet 
powladaJ11. ft jest to dobry 
temat, bo samograj. 

- Bliskie są mi sytuacje 
krańcowe, drama.ty ostatecz• 

takle e a,ontl dsi.l!e)lzef 
łwiata. Mbwl• o tpraw· 
eg6laoludalej, • r6wny 
,topniu aktualnej dzij co 
wczoraj. A niech mi pani po
wili, eo ~ unienilo od II 
wojny łwiatowej? Chyba to, 
te tyjemy w 1traehu pned 
III. Wobec te,io o uym ja 
mam mówi~ do moj•j wi
downi? O ładnym życiu! T 
jelit w ,.Lecie z Radiem". A! 
która at.tulu łtóżewicia Pl.ie 
uwiera eletnentbw autobio
graf!csn,eh, właśnie wojen~ 
nych, autóra! A nleiYillC1. 
jut Grochowiak? A Borow
ski, który ■robił wnystko co 
m~ł na t•n temat? A l.nn17. 
Poza tym wy1tarc1:, spoj 
r,;eć w-okOł nas i zwrócić 
uwa1ę na dramaty między
ludzkie._ 

- ".wtedy sobac1ymy, 
nie łylke na IClenie u Szaj. 
ny człowiek .-.1 uprzed• 
miotowi.oniJ'. Je,ł Pall mora„ 
listą? 

- Byt może. t,lie wolno 
:zapomi.nać, że człowiek jeit 
po d m i o t • m świata; a nie 
przedmiotem. 

- Wla4eme, h łeatt ni 
mrie by6 muzeum. ie mu■ 
iy6, rflWiJŃ 1lę l pneobr• 
W wn.111 ■e ltWOjlt publies
DŃełll- Wydaraenia e.statftie 
lał 1111 wy■łaN■aJilcym pe 
wodem de pewnych 1>r:1eo 
braień I rozwoju świadomo 
Hl widowni. A tea&r - es 
ro1win1tl •lęT Csy 0011ed 
napnód! 

- Nadal 1-niejemy 'W ko 
munikacie werbalnym, a ni 
obxazow;ym, nie wizualnym 
żyjemy więc w kulturze 
ślepct,w. Prte1. cały okre 
swojej działalności starałem 
się przełamać barierę nie
umiejętności odbioru wizual 
nego. Teatr musi być krea 
tywny i wyrastać z buntu 
kontestacji. 

- A teatr masowy? 
- Wciąż chorujemy na 

masowość. To już chyba nie
uleczalne. Chcemy, teby ma 
sy masowo cho<izily do tea
tru, a masy chodzą rzadko 

- Jaki jest Pański stosu 
nek do tradycji? Jut Pan 
za n.y r,rzet1IWT 

- Odrtucam pewne ele 
menty tradycji na rzecz te 
go, co nazywam n o w y 
(nie chcę powiedzieć nowo 
czesnym). Tradycję noszę 
sobie i dlatego nie mam ~ 
wodu oowoływaf 1ię do6 
Odwoływanie się do · trady 
cji, kontynuowanie jej t 
wyręczanie siebie 1. obo 
wiązków pierwszych: mode 
!owania i projektowania tea 
tru. To tak, jak granie f're 
dry wiernie autorowi, ale 1 
wygłuszeniem samego sieb!e.

1 

Wierny autorowi może by 
ten, kto nie ma od siebi 
nic do powiedzenia. A teat 
powinien być przecież pła 
cówką twórczą. Sztuka t 
rzecz na pojutrze. a nie n 
wczoraj. Za dużo w teatrze 
jest nauczycieli realizującycll 
podri:cznik 12:kolńy ,{ Huy 
wających to wielkim firtttd 
stawieniem. ,, ·A, teatr 
kształtować · wyobra:tnię, . ~ 
tym samym i iwiatopogląd 
człowieka. Nie mogę ogląda 
s'I~ · -tylko· za !iebie, bo · ni 
uobi~ ani · kroku do· prtódu 

- Teraz. Jiił jako attys 
„nlezaldny", zapewne śledz 
Pan wydarzenia w iyclo łea 
tralnym. Srodt1wlsko lll na 
dziej~ oezekuje "zmateriali
sowania się„ nowej ustaw 
o lnstytucjaeb a.rty1ł10111yc 

- Obecnie mnie to nie in 
teresuje. 

- W łrakeie tyeb dw6c 
lał ed Pańskiero ocleJicia 
nieco zmieniło tię " łea 
trach. Powstał np. Teat 
Rzecznospolltej. 

- Mnie on nie prze!!r.ka. 
dz.a. Zresztlł do teatru rzad 
ko chodzę. 

- Czy uwalia Pan, ie teatr 
1:lltuka, Jest t- dziedzin- iJ•J 
cia, która Jest nam dziś naJJ 
bardzleJ połnebna? 

- Sztuka zawsze jest na 
•~ perspektyw11. Brali: kutJ 
tury, wykl!ztałc-enia grozi 
barbarzyństwem. tyjemy ~ 
e,poce wyzwalającej 11, dośc 
pow~zechonie bez.czelności I 
chamlltwa. A rztuka ucr.:t, 
jednak pokory. 

- Ch~ sapytM • ełyk 
w Hwocbie artystye.nym, 
Jakit wartołł a'&11111by Pan 
u. wanin~lt sine qua no 
oł,-kl artysty! 

- Nie byt opor-tuni!t1' ezy 
konformistl\. 

- Co Pan rot:umle pTze1 
po~ełe 11iffależnełci arł:r• 
,t,-? 

- Jeteli cOlł tni 1ię ni" 
podoba, a mogę o tym mó
wić głośno. 

- W trakcie tyłlk 30 lat 
PaJ\skieJ pracy oo Jakli ezu 
pn:ez n.all kraj przewiewał 
wlałr hl.toriL Czasem hal
ny, e,rasem iajfon. Czy 1111· 
41d Pan, ie udałe Ilię Panu 
de dmii ocalić wlatnlł twanT 

- Owszem, bowiem nigdy 
jej nie utninkcwałem. 

Rozmawiało: 
TEMIDA L 


