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Narodowa Rada Kultury po
·wzięla zamiar zorganizowania . 
kilku Spotka1i Zamkowych na 
temat teatru, a precyzując bar-
dziej - na temat przymierza 
społeczeństwa i teatru, Pierw
sze spotkanie z tego cyklu po
święcone było Leonowi Schil
lerowi, związane z 100 rocznicą 
jegó urodzin, drugie - Józefo
wi Szajnie. ,,świat Józefa Szaj
ny - plastyka, teatr" - tak 
brzmiał tytuł wieczoru. 

JAKI jesit ten świat? S•wiait 
człowieka, które zespolił w 
jedno - wbrew tym co prze-

strzegają czystości gatunków -
te d1wie dziedziny, który w siwo
jej sztuce posługuje się zarówno 
pojęciem, jak i wyobrażeniem, 
który myśli i mówi obra:zaimi, słu
cha oczami. 

Jak malail\Sltwo Szaijrny przeruik
nięte jes,t teatrem, tak jego teatr 
przeni•knięty, jest plastyką. Każdy 
obraz jesit za,razem jakby projek
tem i,n.s,cen.i.zacjd, kompozycją kon
fli,któw i napięć, przemaiwiającą 
do widza równie moooo jaik w je
go insceniza,cj.aoh t.eatra,Lnych. 
Każdy też proj~kit dek01Mcji i ko
stiumów stanowi sam. w sobie 
d2)ielo plastJ01Jne. I z t~go wlaś
n'e podwójnego wy,miaru twór
czości Szaj,p.y, z tej przemieruności 
po.s,taiw, kiedy ka:ilde pojęcie uzu
rpehni.ane jes•t wy-obrażeniem i każ
de wyobrażenie zamieniane jest w 
[Pojęcie, .1111111eży przede wszystkim 
zdawać so1bie Sll)iraiwę. 

Gdyby Szajna - ,powdedzl.al ina 
f!II)Oltikalniu:..Jerey Made;yski - nie 

był malarzem I rysownikiem, gdy
by nie był czpowiekiem odbiera
jącym świat przez oczy i wyraża
jącym swój do niego stosunek 
przez rzeczy, przedmioty działają
ce na wzrok - akcja, dźwięk, 
ru~h, które teatr „dorzuca", ni~ 
nabrałyby tak szalenie przekonu
jącej formy i nie oddziaływałyby 
tak mocno na widza. 

Szaj,na, 11Jigidy 111ie chciał się 
zgcdzić z obiego,wym rozUJ111ie
n'.,em pojęoia „scenograf". 1'0, we-

Czym więc jest? Cremu służy? 
Pięknie to określał pr,of. Bogd,m 
Su,::,hodolSlk:J: Teatr, który repre
zenl uje Szajna, wydaje się szcze
gólnie gnd1~y uwagi. Bo to jest 
teatr ludzkiego losu, teatr poz
w:i,la,i'}cy nawiązywać łączność 
pomiędzy sceną i widownią w tym 

wszystkim, ca ten los stanowi. 
Gdy ogląd=y „Repliikę", rozu
miemy, że o,n się llliie mieści w 
tradycyj,nyoh kategoriaClh, bo jeSlt 
tec:,t.rem sumieni,a, sumienia czło
wieka, dla którego ślWliat staje się 

centoocyjne z dymiącymd krema
toriami i bO<ll1ba aitomowa zrzuco
na na Hi,roszimę. Te diwa okirurtme 
wydarzen.ia uzmysłowiły =m, jak 
człowiek jest bezbronny i jak mo
że stać się rzeczą w ręka.eh in
nych. Te s,prawy .ISą wciąż aiMual
ne. Swiait jest pełen broni jądTo
wej. Człowiek nie jest woLny od 
lęku. Więc siięginąłem w swojej 
s21tuce po syimbole, po znaki 
11::n~zedmdotów, aiby stała się ta 
SZ1buka uniwers,ailna, w kaooym 
czasie i w karoej k!Ui!Jturze zr.ozu-
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Teatr ludzkiego losu - świat Józefa Szainv 
dług niego, nie dekorator tea
tralny, lecz oso,ba kreująca prze
strzeń - niezmiernie ważny, 
ws,pólistotiny element przedsta
wienia. Przełamał konwencję, 
rozbi,I schemat udraimaityzowując 
przes,trzeń scenicz.ną. Jaiko czło
wiek teatru i jako plastyk. Na-· 

.dal m.wtwemu przedmdotowi :zina
czeruie, kazał mu mówić. Nauczył 
,pu,bHOZ1ność odlbierać tea1br poza 
słowem, widzieć poza liiterą. Szaj
na WP'l'OWadJZiają,c w ruch rnzmai
te fornny p1a,styczme bu,dz~oe róż
ne skojairzenia, uczył widza pa
trzeć i myśleć, '!"oZ.bu,dz,al i po,sze
rzal jegio WY'(Jbraźmię, zmuszał do 
'I"efilelk,sjd, pOII"uszal wewnębl'Zlnie, 
slQWem - UJbogacał go. Bo tea,tJr 
- jrailt powdedzi.ail - rrme jes1t iY'l-

. ko do. ,roocywtkli. 

-
i 

kosZllllla'!"em, jeże1i nie jest rządzo
ny przez ludzi. Oświęcim jeSlt 
wprawdzie daleiko po:za n.ami, ale 
tyliko p=o,rnie; teatr Szajny właś
nie mówi, że życie ludzkie jest 
wcią,:i: zagrofone, myśl o tym ży
ciu musi nam towarzyszyć bez 
przerwy. 

JÓZEF SZAJNA prizeżyJ Oś
więaim i ca,Ią jego twÓTCZlość 
wyz=za tematyka :ziwiąmna 

z ,przeżyciami w czasie woj,ny I z 
[Pobytu w oboZlie. Byłem w Oś
więcimiu - mówi twórca. - Lu
dzie byilii 111,u,mera:mi. wdzll tych 
llllie ma, IP<XlJOStaJy praedimioty mó
wiące o zbrodirui. Istnieją dio dzi
siaj i oska1'iaJą. Ja też osik.airżam. 
Za największy dramalt naszej epo
ki. lkitócym sbały się ~bozy kon-

mlaina. Dila 111a.s P<oLaików, Alkiroipo
lisem nie jest Wawel, lecz Oświę
cim ! 

Na tym polega siła. Szajny -
powiedJZiiał były mirust.er ~ultucy 
i sZJUUiki Lucj.an Moty<ka, współ
więzień oboou - re p0ika.2'lal Oś
więcilm, · w U[)od1ającyoh warun
kach walkę o godność, o zachowa- . 
llliie w człowieklu jego czlOIWdecreń
stwa., o humaruistyc7Jne wartości 
mimo rzeczywis1xl6ol ilm zaiprze
czającej. Szajna nie wyzwolił się z 
tej „obsesji" i będzie itJkiwić w mej 
do ikońica. 

Me ro 1111ie jest ~eiks Oś
więcimia, jaik ndekitóirzy mówią. 
To świadome powiI"alcainie: lm 
pl"2JelS11looidl - mówilła e/kJt!Qlrkia. 

HaMna Kossobudz.ka 
współczesnej dobie, w której 
nieją wielorn~ie ~rożenia, ten 
człowiek rohi na ks21ta,lit Schille
ra i Wysip:ańSl!ciego, CIPierających 
się na wspanialej Litemturize dra
maturgicznej XIX w. (ta)dej dzi
siaj już nie ana), ,,teaitr ogro:rv _ąy"• 
pokazujący i uświadamiający spo
leczeńSltwu, jaJkrie cierpienia prze
żył n.aród p011silci. SzajlOO to bodaj 
jedyiny dzJi,siad ~lowiek t.eatru, 
.który potn-am Sk!U[Jić wokół sde-

' bie ludzi oddanych idei, z całym 
entuzjazmem jej stużą,cych. 

JAKA jest refleksja końcowa 
tego· ciekawego Spotkania 
Zamkowego? Należy powtó-

. rzyć za prof. B. Suchodolskim, że 
jeżeli przeżywamy dzisdad kryzys 
teatru w Polsce, to wl.aśinie dlaite
go, iż ruie powtórzyła się historia 
z Nowej Huty, gJdiZ!ie teaJbr Szaj,ny 
się IJ1lalrod2Jil i II'OIZIWillląl. żywy te
aur w środo,w.iSiklu, k.tórego Sltaje 
się wl.asnością. O talklim tearorze 
marzyili za,wsrre wielcy twórey z 
ScMmerem l!1ia czele i talki teaibr 
jest ,nam clJZiisiaj potrzebny. 

Kró1Jkii fii!Jm wyświe!ilony pod
czas spotkania, ukazujący twór-
02'JOŚĆ tea1mailiną il pl!lJSltY02'Jilą Szaj
ny, UZJmyslowił zebranym, że głę
boki, prawdziwy huma.nizm tej 
twórczości zawiera się w stałym 
dążeniu do pokazywania całej zło
żonej natury, całego tragizmu a 
jednpcześnie wspaniałości i pięk
na ludzkiego bytu, tego ciągłego 
przeciwstawiania człowieka i 
przedmiotu, konkretu I abs!J;ak- . 
cji, życia I śmierci. /' 


