
Rozmowy z twórcami 

JÓZEF SZAJNA: 

Scena, teatr nie iest ilu.ziq iycia, iest 
c.zasopr.zestrzeniq, iest czymś 
niedomówionym. Jeżeli na scenie iest 
błoto, to dlatego, ie iesł to błoto, które 
sięga duszy bohatera, a nie dlatego, 
ie scenograf czy reżyser wpadli na taki 
pomysł. 
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TEATR 
ODBYWA SIE WE MNIE -
CIĄG DALSZY ZE STR. 17 

- Profesor, artysta, malarz, gra
fik, scenograf, reżyser, autor sce
nańuszy, teoretyk teatru - przepi
suję to „dossier" z „Who is Who". 
Jak na jednego człowieka niemało. 

- Człowiek powinien mieć dwa 
uniwersytety : życia i wykształcenia . 
Gdy się to sprzęgnie, gdy się zło
ży jak lewo do prawej ręki, to 
wtedy można powiedzieć o świecie 
nieporównanie więcej, można ogar
nąć większy czas i przestrzeń. Je
stem artystą w tym znaczeniu, że 
mogę pracować w różnych dyscy
plinach. Kulturo, sztuko, życie spo
łeczne mieszczą się w jednym 
obrazie mojego życia. Przyszło m1 
żyć w ciekawej epoce, życie mio
tem i nadoi morn bogate. Prze
żyłem li wojnę światową bardzo 
czynnie i to sobie cenię - i me 
chcę zapomnieć swojego - powie
działbym ładnego życiorysu. 
Człowiek rodzi się w wolce i alb-:> 
zwycięża, albo zostaje pokonany. 

- Pono biografowie jednomyśl
nie podkreślają, że pańska twór
czość wyrasta z poczucia zagroże
nia śmiercią. Przypomnijmy, ie jako 
17-letni chłopak walczył pan w pod
ziemiu, a potem znalazł się w Oś
więc1m1u i Buchenwaldzie, które 
stoły się dla pana parabolą współ
czesności. 

- Ci którzy pakują mnie w pa
siaki jakby zazdrościli mi tego, że 
sami nie mieli „szansy" przeżyć 
tego okresu, kiedy trzeba było wy
bierać między życiem o sztuką. 
Może mi ktoś tego zazdrościć albo 
być ciekaw tego co się nazywa 
spojrzeniem ponu Bogu w oczy. 
znalezieniem się w sytuacji osta
tecznej. Ale jo tworzę obrazy, teatr 
poetycki drugiej połowy XX wieku, 
o obecnie zagrożenie jest większe 
niż w 1939 roku. To co może się 
sieć dzisiaj przekracza jakiekolwiek 
wyobrożenio. Jo się już nośmiołem, 
nabawiłem i wyda)e mi się, że je
stem stworzony do walki i niepo
koju. Wciąż jestem w tym samym 
ruchu przeobrażeń. A skoro tok, to 
nie mogę mówić o sprawach osta
tecznych, które sa jakby w czwar
tym wymiarze, nie zaczepiwszy ~ 
metafizykę. Wiedział to Witkacy, 
i Rafael, Leonardo do Vinci, i 
Szekspir, i Beckett - wszyscy, 
włocznie z naszymi romantykami. 
Człowiek wadzi się nawet z Bo
qiem, wydoje mu się, że szuka 
sprawiedliwości, zdojac sobie spro
we z niesprawiedliwości świata. W 
moich obrazach jest więcej dia
błów niż żołnierzy . 

- Jest pan artystą, który w 
świadomości społecznej tunkcjonu
ie olównie prze1: teatr. Ale nie jest 
to teatr łatwy, wymaga współpra
cv y,1tfz-, i pewnego oswojenia się 
z odn>iennym s-ryfrem poetyki na 
co nie każdy moi:e i ma ochotę się 
zdobyć. Powiedział pan kiedyś: Nie 
chce bv moje przedstawienia się 
podobały. Podobać się może „Ma
.,.ow,sze" albo koncert beatowy. Ja
kie więc funkcje przypisuje pan 
swojemu teatrowi i Cl:Ym jest „szaj
ni.,.m"? 

- Jedni uznali, że „szojrrizm" 
jest zjawiskiem oryqinolnym, inni 
że „szo;n;zm" to „szmocizm". For
malista byłem, rewizjonistą no po
lu sztuki też. Sztuko jest w moim 
rozumieniu próbą porządkowania 

chaosu, żywiołu. Ale jo chcę też 
być zoongożowony w to co się 
dzieje aktualnie - z wyciąganiem 
wniosków no przyszłość_ Najczę
ściej robiłem w teatrze moralitety, 
ale nie w rozumieniu leolru poli
tycznego, który ciągle wodzi się z 
polityką. Moje zainteresowanie po
lityką zaczęło się w 1939 roku, a 
potem ciągle czegoś mi nie wol
no, ciągle biorę za coś w skórę. 
Kiedy myślę o współczesnym mo
ralitecie muszę zawsze zodoć in
nym pytania: kim właściwie są w 
życiu - idealistami czy egoista
mi, o może tylko oportunistami? 
Jeżeli w każdym człowieku istnie
je jakoś agresjo, to ja obrocom ją 
dla dobra człowieka, podczas gdy 

JOZł:F SZAJNA - ur. w 1922 roku . 
Ukończył Wydział Grafiki i Wy
dział Scenogrolii ASP w Krokow ie . 
W lotach 1963-66 był dyrek~orem 
i kierownil<iem artystycznym Te
atru LUdowego w Nowej Hucie. 
W 1971 roku ol>jąf dyrekcję i kie
rownictwo artystyczne Teatru Stu
dio w Worsza.w ie. Twórczośt ar
tystyczno Szajny wielokrotnie było 
nagradzano w kraru i za granicą, 
także na licznych lesh wolach plos-

. tycznych i 1eotr01nych. Jego prace 
znajdują się w w ielu muzeach i 
kolekcjach prywatnych. Nt1iwai
niejsze przedstawienia teatral ne: 
, ;Witkacy",. ,.Gutguliero", , .Repli
ka'", .,.Dante'*, ,,Cervantes'*, ,,Ma
jakowski" . 

polityk robi to często przeciw 
człowiekowi. 

- Czy jest pan zatem zwolen
nikiem · teatru, który rea11uje bezpo
średnio no to co się dzieje wokół, 
czy raczej uważa pan, że teatr jest 
miejscem, w którym sprawdzają się 
wartości ponodczosowe? 

- Oczywiście wierzę w tę dru
gą funkcję teatru, choć warto pa
miętać, że te wartości ponadczaso
we mogą pod wpływem chwili za
brzmieć mniej lub bardziej aktual
nie. Często zresztą w tej oktuo1i
zocji mamy skłonność do przesady. 
Teatr jest sztuką zdaną no kreację, 
tworzenie nowych wartości. Sceno, 
teatr nie jest i l uzją życia, jest 
czasoprzestrzenią, jest czymś nie
domówionym. Jeżeli na scenie jest 
bioto, to dlatego, że jest to bło
to, które sięga duszy bohotero o 
nie dlatego, że scenograf czy re
żyser wpadli na toki pomysł. 

- Akropolis, lożnia, Zamek, 
Faust, Witkacy, Gulgutiera, Replika, 
Dante - to kilko ważnyCh stacji 
pana teatralnych podróży, spotka
nia ludzi pochodzących z różnych 
epok i posiadających różne do
świadczenia. Co ich łączy? 

- Są to - jak pon powiada -
różne stacje no drodze jednej Gol
goty. Każdy jest jedynie no włas
nej drodze. Bohaterem moich przed
stawień jest człowiek, który zma
ga się z żywiołami, człowiek mię
dzy życiem o śmiercią, człowiek 
stawiający pytania moralne, filozo
ficzne. 

- S11 to naicl!ęściei bohaterowie 
literaccy. Ale pana stosunek do 
literatury jest dość Sl!czeqólny. Po
sługuje się pon techniką montażu 
tekstów i wedle własnego określe
nia: ,.demontuje psychologię utwo
ru a nie jego ideę". Dla niektórych 
jest to -,rofanocja literatury. 

- Ale inni, jak np. Włosi po 
obejrzeniu mojego „Don tego", 

stwierdzili że włośnie w przeci
wieństwie do wielu nadużyć w tea
trach w tej materii jo mam głęboki 
szacunek dla oryginału. Oczywiś
cie nie zawsze znaczy to być wier
nym autorowi, bo być może hierar
chia i porządek skonstruowany 
przez niego wymagają po lotach re
wizji. Czy np . .,Makbet" Szekspiro to 
jest sztuko o mordzie politycznym 
czy sakralnym? Jaką rolę spełnia
ją w nim dzisiaj wróżki i wszyst
kie mity zawarte w tekście? Jakiego 
wyboru mam dokonać? Jak zetrzeć 
się z autorem? A przecież ściera
nie się dwóch indywidualności jest 
bardzo prawdziwą racją w sztuce. 
Teatr nie może być pustym, pole
rowanym, dekoracyjnym garnkiem. 
Wolę szczerość dramatu niż jego 
dekoracyjność. Nie możemy ciągłe 
uprawiać tego samego XIX-wiecz
nego.. modelu teatru. 

- A co z takimi kanonami teatru 
jak słowo, aktor, kostium, deko
racjo? 

- Słowo już mnie wiele razy 
zawiodło. Muszę je widzieć, mu~ 
szę udowodnić jego rację. Każdy 
artysto ma w sobie duszyczkę o
ncrchisty i to jest dobrze, bo w 
ten sposób staje często przed ścia
na własnej niemożności. Jeśli je
stem człowiekiem teatru, to o tyle, 
o ile jestem pozo teatrem. Stwier
dzam np., że między PWST a ASP, 
między jednym o drugim wykształ
ceniem, jest wielka odległość cza
su, przestrzeni, mentalności. ASP 
rozwija wyobrożnię, PWST posłu
guje s ię językiem: .,ładne", .,brzyd
kie" i to pięknoduchostwo n;e 
przystaje do mojego sposobu my
ślenia. Nie uważam, że jestem od 
tego żeby podstawiać zielone albo 
czerwone foteliki pod pupki mniej 
lub bardziej urodziwych aktorek 
czy aktorów. Ale nie jest prawdą, 
że zabijam indywidualności aktor
skie. Indywidualności zabić się nie 
do. Nie zgadzam się z tym, że re
żyser musi mieć jeden i ten sam 
zespół przez całe życie. Miałem 
zawsze profesjonalny zespół, choć 
unikałem gwiazdorów, którzy gra
liby siebie. Przypomnę, że grali w 
moich przedstawieniach: Morek 
Walczewski, Bronisław Pawlik, Ire
no Jun, Antoni Pszoniak, Staszek 
Brudny i wielu innych gwiazdo
rów. 

- Ma pon zapewne świadomość 
tego, że nie wszyscy pana kochają. 
Utkwiła mi w pamięci wypowiedż 
sprzed paru lat jednego z ludzi 
teatru, który stwierdził, że teatr 
a.wangordowy mógł się w Polsce 
rozwinać nie tylko dlatego, że ob
jawili sie utalentowani twórcy, aie 
dlatego, że w pewnym momencie 
nieoficjalny program !;łówneqo me
cenasa od kultury wobec teatru 
był taki, żeby preferować wszyst
ko to, co nie ma bezpośredniego 
związku 1! zagrożeniem domniema
nych pryncypiów politycznych. I 
stad właśnie - jak dowodził -
słabość władl: do różnego rodzaju 
eksperymentów formalnych w tea
trze, dl!ięki którym łatwo było od
ciągać ludzi od myślenia. Co pan 
o tym sqdza? 

- Jest to wielkie oskarżenie, 
pod którym mógłbym się częścio
wo podpisać. Znam wiele przed
stawień, w których zamiast teatru 

- sztuki, były niefortunne ,,pomy
sły" inscenizatorów. Ale nie można 
wszystkiego wrzucać do jednego 
worka. Chciałbym przypomnieć 
okres mojej działalności w T eotrze 
Ludowym w Nowej Hucie. Z jed
nej strony dostawałem medale i 
odznaczenia, z drugiej strofowano 
mnie za to, że demoralizuję klasę 
robotniczą formalizmem. A robot
nicy przychodztli do teatru. Ci któ
rzy mnie no początku krytykowali, 
póżniej chwalili. Być może poszu
kiwania Pozostawiają trochę bru
dów. Ale sztuko w teatrze nie mo
że być za czysto. Ze stopienia się 
jawy ze snem, z zamyślenia nod 
różnymi zjawiskami, próby rozszy
frowywania ich - z tego coś po
wstaje i zostaje. My się boimy rze
czy nowych, kochamy swoje przy
zwyczajenia. Jeśli ktoś się koncen
truje no tok zwanym wielkim sko
ku, to nie powinno mu się pod
kładać nóg. Myśmy sobie ciągle 
podstawiali nogi. Było dla mnie 
zawsze wielką przykrością, że 
większe uznanie znalazłem 20 gra
nicą. Przeżywałem wiele trudnych 
chwil i stresowych sytuacji. Jednak 
moje miejsce jest tutaj, w Polsce. 

- W 1971 roku inaugurował pan 
Teatr Studio w Warszawie przed
stawieniem "W'lłkacy", które Po
przedził pan mottem 1: Witkiewicza: 
,,W najbardziej potężnych, trogiez
nych lub wzniosłych chwilach w 
rozwoju narodów i społeczeństw 
nie należy zapominać o sztuce, bo 
ze wszystkich przemijających war
tości no naszej planecie ona oka
:rała się najtrwalsza" ... 

- ... i wciąż podzielam tę wiarę 
w sztukę zwróconą przeciwko 
wszelkim dehumanizującym aspek
tom współczesnej cywilizacji, od
słoniojqcą i piętnującą zagrożenie, 
ole i budzącą nadzieję. Mam więk
sze zaufanie do Witkacego niż do 
wielu politycznych przemówień, 
które są łataniem dziury naszej do
rożności. Sięgam do wartości uni
wersalnych, storom się wyciągać 
wnioski z faktu że żyję w XX o nie 
w XIX wieku, choć nie wolno mi 
też wykluczyć - jak np. w moim 
przedstawieniu „Donie" - li woj
ny światowej i mojego życiorysu. 
Wielu pisało swój życiorys nie tyl
ko no scenie. 

- Mi~ trzy lało od pana po
że!l'nania -,, teatrem. Co pan teraz 
parobia? Czy było to pożegnanie 
:'efinitywne? 

- Myślę, że ten teatr odbywo 
sie nadal we mnie. Jo go dolej 
pisze. konfrontuję dokonania z tym, 
co chciałbym jeszcze zrobić. N ic 
chciałbym pomnażać i tok już licz
nej prupy tych, którzy dawno już 
nie moją nic do powiedzenia. Jo 
iuż przez ponad 30 lot powinienem 
sie był wypowiedzieć. Miałem 
swojP Studio. które zamieniłem no 
.,Centrum Sztuki". Jak mówi nowe 
!<ierownictwo i dyrekcjo: .,zostawi
łeś nom ideę, o Io dużo więcej n •ż 
nrogram". Ten program jest rozw:
iony. Za bardzo zaistniałem wśród 
h)dzi i trzeba sobie teraz stworzyć 
bunkier własnej odrębności, oby 
wv,.,rncowot !Órodki. Maluje. miotem 
wiele wystaw indywidualnych w 
Polsce i za oronico. Ciągle nopły
wojq nowe oropozycje. Maluję te
roz cykl „ Mrowisko" - nogromo
~7eniP ludzi, oiszę . Robię też 
,,Drobine do niebo". 

- Ce, tn będ>:ie? 
- To bedzie drobino do niebo z 

hutami zsteouiocymi w dół. Każdy 
ma swojo Jakubowo drobine, któ
m sie gdzie!Ó oubi w obstrokcj i, 
choć no ziemi liczo się konkrety. 
C:óż mo zrobić człowiek, który ży
ie iuż teraz druoim życiem? A co 
bedzie ? trzPcim? - poJozmowio
my innym razem. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiał: 
KAZIMIERZ TARGOSZ 


