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11Upra1iam sztuke dramatu 
sztukę piękna ... " ■ a nie 

„DZIENNIK ZACHODNI" rozmawia 

~ ~ plastykiem, scenografem, reżyserem, 
~ dyrek_torem Teatru Studio 
J JOZEFEl\1 SZAJNĄ 

Po praedsmwd.enńaoh w Essen 
z okazji ~ tam 
wystawy „Polska 74" miej
scowa ,keytykia. in.az.wala go 

.,genialnym malarzem. insce.nirz:ato
re-m i. a.ut.orem stanowiącym szcze
gólny przypadek wielostronnych 
w:dolnień a.rtystyCtllllych". J67ef 
Szajna. prrz.y.=;zedł do teaJbrn.l z ma,
lart;:tiwa. DebiulOOIWał j,aik.Q 6lOOlliO,gra! 
w Opolu. Zwrócił lll!a. Siebile baai
inwedc-;.r.ą uwagę po po.wejśdiiu do Tea
tcu Ludowego w Nowej Hucie. 

Warż;ny etap rw twór.azym il."OZiWO

jlU art,ylsty swwwrlł okJrels w51PÓ!pra~ 
cy z. Te.a.łirem SI~ w Katowi
oach, na :sooniie kitórego :z.ireau;irwwal 
WSiJ)!llllli.ałe ~: ,.Rzttz Listo
padową" Ernesta Brylla, ,,Szkarłat
ny proch" Seałlll O' Case:, l 
,,Smleru na gruszy" Witold& Wan
durskiego. W 1971 roku J{:n.ef. &Daj
na został dyrektorem Teatru „Stu
dio" w Warszawie. Tu powstał 
szereg jego przedstawień: ,,Wit
kacy", widowisko zmontowane z 
kilku sztuk St. I. Witkiewicza, 
,.Replika" wstrząsający obraz za
głady świata, ,,Dante" adaptacja 
,,Boskiej komedii", ,.Majakowski" 
spektakl stanowiąc:, portret wspa
niałego poety. 

.,DZIENNIK: ZACHODNI": 
Chciałbym zacząć od przypom
nienia współpracy z Teatrem Slą
skim w Katowicach l zapytał Pa• 
na, czy to doświadczenie stanowi
ło kolejny ważny etap twórcaej 
drogi? 

JOZEF SZAJNA: C.::hc1ałbym 
brać aik:tOfl'a do pewnych eradań i ll'ól. 
Ale mam ter.i: p,r-,eśwńalC!c!l.elilie., te tu
taj w Studiu wraz z zespołem do
prac(),'l,Va.Jlśmy &ię pewnej odrębll0ll
c1 a;;tylu giry. To ~naca:y, :re sk!erowa
:n,i jestelimy na t-0, oo na,zywa się 
narri:ac(!ą Wllzua,Lną, an.sceniza,cją, co 
nie dziede się w wa,r,stw,ie Jnforma
cyjned, ale p,oetyokie,j, wyobra.żenio
wej. Sytuacja sceniczna warunkuje 
ak1.ora, a nie tek.st, slawo. N1e od
grywamy tu psy,•hodramy. A'k.tOfl' w 
moim tealkrze nie jest tylJko pr,ze,kari:
:n.Lkd.em t.ekmu. 

::_..: ,,DZIENNIK: ZACHODNI": 
Wielu wybitnych, popularnych 

i=_ aktorów kreacy Jnych na hasło 
„Sza,jna" zdecydowanie odpowiada 

§ - ,,nigdy". Twierdzi też, ze raz 
===- spróbowało współpracy ze „Stu

diem", był t<> ciekawy ekspery
ment, ale nie chciałoby go po

==;= wtarzać, Istotnie w swoim zespole 
nie ma Pan gwiazd. Zresztlł czy 
u Pana aktor może być gwlazd111 = .Jelł tylko jedna - Szajna. 

.JOZEF SZAJNA: - Ak1or g;ra., d
lx> ipor.vtar:za sie1:>te. PlO ,pl'ostu rr.e 
szkoły wyno&l wamztalt wykonamc,zy, 
zbu.dO'\ValllY na psyohofilJZyc,znych od
czuciach. Powiedziałbym, iż wyma
gam w.lęceJ od a!ktm-a. Oca:ywl~i.e, 
,Tllielktór.zy odichodzą, a<le inte mam 
lkłop~ z zec<;polem, S'talle agłam-ają 
14ę norwt, ohętml pod,Jąć &ię ted wspól
'P'l'acy. P;rzy:s.zllośclą tea,til'u będ'Zie nie 
tekst, lcc,z olbr81Z, gdyż oora,z bairlC!zlej 
wchodzimy w eipolkę obil'arzikową. 
.Tesre2e nie {POt.ra>!lmy o'<ica:y,tywać 
ob<rarzów, mów1ię o cywLlizacji śleJp
ców. C::o:ymś ~e oLnnym jest wl
dzc.n.ie śwlait.a Old smchan!a o oJm. 

,,DZIENNIK ZACHODNI": 
Zawód ak~ora wymaga akceptacji 

~ ze • rony widza. Tego, co naz -
Watn}' popularnością. Gros ludzi 

~= __ : wybierając się do teatru Idzie na 
aktora, chce zobaczyć, jakim le. t 
,.na ~y,.,,o", Utożsamia go z kreo-. 

§§ wanyml przu niego po.~taciaml, 
= Pan skrywa swoich aktorów za = maską, czyni s nich kukły •.• 

JÓZEF SZAJNA: - Dlac,zego talk 
Ollisiko trn'klłntjeci-e alkitorn? 'I'o jest 
:p.1·aca ! A'k.to<'a się oe<nl za ,rolę, a rue 
za to, ja,k Oll"l ,wygią,cla, bo na talkie,j 
'La'S&ldzie na,;ip.iękrue:>,;,e b~y,by strLp
<llirz.el"lk'i., a :n.ie ~,ki. W l!<.alidym z 
na.-s 'L co.~ !Z aikJtOII'a. - to ju,t 
,itwierd!ziQ S2eik..spir tylko brak 
nam maże te(l odwagi, reby zna.le ć 
,;'ę na acens:e. Stąd tak lub.\my utoż
sam.ac się z akJtorern, pr,zeri:ywać z 
nim smm1kt 1 ,radości. .'l.cioxujemy go 

dyś zapytano Ew, Szykulską, jedn11 
o: piękltliie,jszych na.szych alktolre..'t, 
dlaczego związała się ze Studiem. 
Qdraekła., U: tutad nan . .110zyła się 
•kTomnoścd, polrory wOlbec tea,t1'111. 

- ,.DZIENNIK ZACHODNI": s Wydaje ml się, że w naszej roz= mowie nie dojdziemy do wspólne• 
:; go określenia Istoty aktorstwa ... 

JÓZEF SZAJNA1 - NdiemolżJrlJwe 
jest spl'OIWarlrzJić to do jednej delffi.
nicji tak, jalk niemozl:iiwe jesit Zide
filnrowamde, czym jest 1leaitJr. :ooa.1-
duje slię an w ciągłym ~ju., =
ka il1JOIWyicih. :flOlm ~- 'l1wdle;rdrre
inile, ti:ż jest jedern,, s\UaJ!lJQWli. pall"ar
dolkls, do drZJilSiaj mJile'l:ilbyśmy tyJ);ko 
itieartir 01Ilcy,crzny ~ jego oog,u.himl4 rzia
mdamL. Jestem :pi1asltylkreim i. llllWa
żam, że buldaw,a1rui,e ailroji a robie
nie teatru nie dotyczy tylko uru- 1 

cllomilem,'ila reaJ!irzla,cyjl!lej 1lomly ;na,
IJ)lis,ain.ego drallOOlbu; bal7..1li.ię ll"lla. wia,s
iilYJ(lh saenainiiwstz:aClh, =oigrn!liid• 

Je,;item ,pl.ai.s:tyilciecrn praoutiącym w 
iJeaJtnze; rzBSIOOd1ean ze śauany do 
'1."2'1eŹby na rzJi~, Pl"'.DeZ 11.1'/Je!Źbę do 
environmentu, a potem kiedy to 
jeszcrre llllie żyll,o, l!lllie II1US'lmO 61i.ę, 
ws7Je<llem w stzJlruikę alkicdl 

,.,DZIENNIK ZACHODNI": 
= Jedno jeszcze często się Panu = rzuca i z czym częściowo się 
§ zgadzam - to, iż epatuje Pan wi
;:ii dza brzydotą. 

JOZEF SZAJNA: - Nie IWlilem, oo 
1esit brzyidiklie. ~ '.I1artianik;ie
lW1i=,, lkltóry nal!)isaa, diż l!lllie ma 
Sl1Jbuikii. esteityC'/Jl1aj, wb a'!lltyieste
ityczm.ej, poj ędi.e Sl2l1ruJkti. ma rw.i.iele 
odniilesiień. Poj ędi,e pięlma si,ę :zmie
lllll,a, a ja IUIW1alŻam, liti; ~ję 
II'llOOey', lkttóoo są g,odne rz;aipamię!la
l!lli:a,. .Mioom obqwłLąrzJkruem .jest poka
l'lla1nde Cl2'1liow1iJe!k ,w j~ pi.ęllmde 
'W>eiWIIl,ęllrrzmytm. W c:zJl,awti.eikn.l Ia~ne 
joot ro - j:a1k an myślii. Uprawiam 
sztukę dra.ma,t'll, a nie sztukę pięk
na. OzłolWiiek st.a,je się pię.Imy po
przez s~,o.Ji, postalwę do 7-!a,włsk 
źycLa. Jestem więc i łroool) m.Olra
U!ltą. 
Głównym zadaniem Teatru Stu

dio jest uczenie ludzi widzenia 
świialta,, itallci,ego :pnemernbowallllila, pro
,blemów, a.by az;ytbaiLi oozia:m'i, a me 
tylllro „lu.cl!ai!Ji di~ Srowo jest 
nieskładne, obraz jest wierny -
ltalk mówli DaJ!llbe. S1Jllullra st.airulo'Wli 
pe.Win'<\ ibr'.a!Mfarma,qję ~-
ci, a 111rile jej :p,mvtórz,e;nd a. I 
§===~ ,.DZIENNIK ZACHOD I": . a koniec pro zę powledzieł 

czym, zdaniem Pana, powinien 
być teatr współczesny? 

JÓZEF SZAJNA: - WSiPÓlipreea 
iz Teabrem $lą~ m~a& m'1,ej,c1., 
mul pr2,ed moiim ~iem slię z 
Wfil"\57'.aJW,l\ li u1iwol"Zelll!'tJalll Teatru 
Studia. By! to okres zamykający 
moją dzii.ałałn:o~ć j:aiklo refy.sera, 
SIOOIWgJr alfL w Ó\V<Jm'il IW1il.>lką u,wa:gę 
ip~em do obMrl.O!Wośdi 
;,,aen,ogir.all)Jli. lfataw.idklie spe!k/tlalkle, 
21a &rltóre ll"A:aSrlJtą ,otrrz.ymalłem i.Qilika 
nagród, były nmJjl\~Yllil moim 
O!;dągn,ięc,lem IW l\;},l!D lll!Uil.".die POSl'.IU
ik:'.JWan. Trafiłem IW!1Je.~y lll!a. d-dbry 
czas Tea.'łlr:l.l Slą,sk!iego, ŚWlierony 111e1,

pół ak.ilolrek.i. cieik:aiwy 1WEpółpracy z 
nmvym.i ireeyseram!il. W <tym olkire
"ie obok mnie realizowali w Ka
to\1,-:i.lC'ach . :l)l!'lledsta'Wlienia Lidia 
7.amkow, Jerzy Kreczmar. U:wa7lallll 
ZT · -'Z,lq, 2'.e pro.ca IW lll.Oi\VYID miej•ru 
z nowvmi ludźmi zawsze je·t czymś 
pooyit;yiw~,n, ll."azbudm(jąc,ym wy-
obram~ ~NY1l'JWail:adacym nowe wy 
Wl'ÓOOl.€1. 

,.DZIEN IK: ZACHODNI": 
Zastanawiam lłlę, czy1.. J?a1M1.. po= trzebny je~t stałv zespół aktorski, I- aktor w pow1a.echnym 11nacH11lu 

JÓZEF S2)A.JNA: -~ 
s1to1s,OfW'alhle :i11UlSlwwa:nile dram,a,'tu 
S!PYJMa lbeialllr do roli meimlilOS&. Co 
może dzl!Jś :w,yimmic ów ltJealbr IS/ta!ry, 
sffrooo żyictie stallo 8iJę bairdz.i!E'!j ltear
,tr.ailine lllliz ~!ll~a an,tya,t;y i 
lbairdziaj SZ:-OkiująlCIEl llllilż ibo ~ 
S(l]tuka? Clzals mówllć o tea,tr:ze no
,wyrrn. Jego =~:ie polega na. 
,urp-rz,e,d,zieniu klcmfilJik:tów1, jakie ro
d7li. świia,'t li o.stir21e!ga,n,iru. Dla.tego 
~t.a<ram 1-ię o jedno: języlkli>em ~tu
ki ,wiizlu.all:nej IOdpowl:aic!Jać na pyta
nia, ,wy.nilk!a:jąoo rz. pie!,wszych, a, nie 
ootia'1lruiich stbl'IOln ga>z.elt. 

u to, że ,za na,; c:er;pl . kocha. I to 
,jest błąd. Aktora porwinn' śmy su
nować za rolę. Nieważne jest, czy 
jest !Piękny 1 mło,dy, czy sta,ry i 
'brzydkl, czy uk.ry,ty pod m„,ską. N,le 
mam 111,tc p-1•,zeciwko temu, a,teby a,k
tor.zy wy1rabla11i sobie na1zwi"1t.a. Je.st S 
w tym je'Clmalk odrobin.a kabo4yn;\,z- i 

_ro.u. W moim tea>tne alk.tor WY1Pelnla -= 

,.DZIENNIK ZACHODNI": 
Bardzo dziękuję Panu Dyrektor 
wł za rozmowę. , 

tego „ował · 
~strzeń, sł.a!nowti. element SIPE!'k,ta
kłii,' gra ,roli, ~,a i,pelkltalk,l. Kie- LUKASZ W'lliBZYiK.OW: 


