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S Z TU.X: A O T ·V, A R T A JCZE'P'A SZAJNY 

N2.eliczne mamy przykłB dy w s11tuce współczesnej, których 

n1e można dostateczn1e wyraźnie sklasyf1kować, oraz okreś

l1ć jednocześn1e 1ch charakter. Jest to. zjaw1sko jak się 

wydaje - pozytywne, bo twórczość taka przerasta dotąd znane 

nam 1 uznane sposoby wartośc1owan1a. Jeśl1 coś n1e jest 

teatrem 1 nie jest w pełn1 plastyką - to czym jest? Jest 

twórc_zością artystyczną niewątpl1w1e 1 musimy wtedy - jak 

powi8'Cla st. I, ,,itk1e1111oz znaleźć "trzec1e wyjście", 

Józef Szajna, jego dokonan1a są tym 111111tk1ewiczowskim" 

wyjśc1em. Są św1adectwem zaistnien1a sztuk1, gazie zobo

w1ązan1 jesteśmy odwołać się do odmiennych schematów meto

aologlcznych, kryteriów artystycznych 1 1nnego punktu obser

WBcyjnego świata, an1żel1 aktualnte panujące 1 determinujące 

nas załoźenla 1 przyjęte w postępow·an1u jako "święte" 

kanony poznawania rzeczywistoścl, 

Jakości destrukcyjne zawarte w twórczośc1 Szajny mają 

pozytywne konsekwencje, Niszcząc 1stn1ejące struktury, naru

szając porzęQek mentalny 1 emocjonalny - artysta stwarza 

sytuację neutralnego pola - oozyszczanta z natłoku infcrma-
• 

cj1, oraz z "rel1g11" cyw1l1Zacj1 1ndustrulnej, Proponuje 

nam Szajna - po współuczestnictwte w akcjl destrukcJjnych 

dztałań - moment olszy, moment refleksjl 1 dystansu do pro

blemów, które są w nas 1 z którym1 s1ę borykamy w codz1ennej 

egzystencjl, Ten kłopot z sensem życia 1 świadomośclą śmier-

01, stanowi - jak p~zypuszczam - jeden z ważnych atrybutów 

ekspresjl artystycznej Józefa Szajny. 

T\llórca należy do tych artystów w skall mlędzynarodowej, 

. którzy poprzez swoją twórczość dokonall rewolucji• w l).aszych 
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wyobraten1ach o mitach sw1ata współczesnego. Jako w;bltny 

scenograf, artysta plastyk, reżyser teatralny - stworzył 

cdclellllJ' sposób 111lędzyludzk1ej ko111un1~acjl środkami artys

t;vcznym1. 

.. .,rowadza nowe kategorie czasu l przestrzeni. Tworzy 

ję~yk obrazów, znaków 1 sytuecjt plastycznych, który me 

następujące cecnyt 

Kompozycjt przestrzennej w formie znaków plastycznych· 

- forma nte ma tu wartośct stetyo_znych, lecz jest ayne-

1111czną ~trukturą budującą żywy obra~ danej sytuacjt 

- artystyczne "dztan1e_ sł('", akcje plastyczna determtno

wana czasem. 

- każdy wprowadzony znak, poza ogólny• _znaozentem. danej 

kompozyojt, ma wA:asną sy111bol1k(' t tresć. 

W konwencjt puprsez Jego sztu.itę nestępnje z1111ane w sferze 

1nte1ertua1nej Jednostek oraz zo1orowosct. Zmtany te odnoszą 

slę - jak się wyaaje - ao podstaw egzystenojt. 

Atakują bowtem model sw1ata Konsumpcyjnego z jego 1111to

loglą "cuowteka pozornte sytego", a pozbawionego uczuć wyż

szych Jaktat są wartoścl auchowe. Poddana została w wątplt

wość ta część racJonaltzmu, xtora aoprowadztć może do 

"fabryki ludzl", totalnej untflkacjt cz!ow1eka. Powtedzla! 

1111 Szajna w rozmowie, że "człowiek me slę udowadniać szlaohet• 

nie". Tymczasem uaowadnlamy slę głównie 111ater1aln1e. Tracimy 

wartość życia. Zawarte w Jego szuuce tresct ogólne, tworzą 

Jasną konstrukcję. Są czytelne 1 zrozumtałe w różnych 

obszarach Kulturowych 1 języKowych. Pokaz "Repllkl", jedno 

z ostatnich ~zlał Józefa Szajny ma swój godny uwagl rodowód. 

Jest ~wiązany z osooowosclą artysty 1 Jego Koncepcją sztukt, 

oraz tdel pozaaruystycznych, Które odnoszą się ao wsp6łczes-
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nego doawudozenta ludzK1ego. W pterwotnej wersjt ''Repltn" 

by!a statyczo;yw zagospodarowantem przestrzeni. Byle to ekspo

zycja pt. ''Re1111n1soencje", Która stała stę ważnym wyaar~e

ntem na ~tennale w Wenecjl w 1970 roku. 

Dalsza n1stor1a "Repllkl" to przeKształoente "Re1111nLscen

cj1". ~lement czasu t aynamlkt z111ten1ły ooltoze ''Re1111nteoen

oj1". Wprowadzenie zas nowych strUkt~ plastyozoyoh, roz.ze

rzen1e pola dztalanta 1 usotslente przekazywanych tresci, 

doprowaaz~ly do obecnego kształtu "Repl1k1" IV z muzyką 

B. Soheftera. SpeKtakl ten nteustann1e wymyka etę jaK1ejkol-· 

wtek scnematyoznej klasyrtKaojt. Artysta uzupełnia 1 per111e

nentn1e zmienia różne momenty artystycznej skejt. :i:.aobowana 

zostaje jedynte podstawowa warstwa strllleturalll8 1 znacze

niowe. ''Repllka" jes1; warsztatem. forcialnym 1 ideowym Szajoy. 

~te jes. to dzteło skonczone. ~le można "Repllkl" opakować 

1 zamknąć w jak1111kolwtek muzeua. PoKaZ ma cnaraicter 01;w~rty. 

Jes~ sceną gry wyobreźnl, obszarem nieustannym kreacj1, 

''Replika" podobnie jek całe twórczość artysty, nle ma wiele 

wspólnego z tradycją happeningu ozy env:i.ronment. Pokaz 

''Repl1k1" zbltża nas berdzlej do pojęcie rytuału lub m1ster-

1um. Terenem aktywnoścl artystycznej jest tu nie sztuka, 

lecz przestrzeń społeczna i świat ludzkich idet. Stąd wpro

wadzone zostały odmtenne pojęou t tormy samej sztuki 

eniżelt dotąd przyjęto. 

W innych realtzaojaoh o charakterze teatralnym jak 

"Dante", czy "Cervantes" - Szajne, j~go rola nle jest ogra

niczona tekstem lub konstrukcją danego utworu. Wkraczając 

w obszar poetyckiej wyobraźnl 1 ttlozottl Dantego - świsto

poglądu Cervantesa, artysta podejmuje dialog - szuka 1 two

rzy wartości uniwersalne, które są współmierne do 111ożl1wośc1 

poste• t odbioru ich przez ludzl żyjących dztś. Poprzez zaś 
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"destrulccję" słowa 1 obrazów, ltteracktoh zswsrtych np. we 

wspoamtanycb utworach·- nadaje 1■ tndytitdualne znaczenie: 

tworzy sztukę, gdzie elementy plastyczne, które nie mają 

już tylko funkcjt scenograftcznej, zostały podntestone do 

rangt języka zdolnego do ko■untkacjt z człowtektem bezpośred

nio obcującego z twórczością artysty. 

Czy artysta stworzył Teatr Życta? Czy tworzy sztukę ery 

posttndustrialnej? 0dpowtedź ostateczna zależy od nas sa

mych. Czy zechcemy lub czy też potraft■y, czy mamy dostatecz., 

ną wrażltwoś~, aby obcując ze sztwr:ą Szajny - być krytycz

nym wobec stebte na tyle, aby zrobtć krok .dalej• tworzeniu 

świata ludzt dobrej wolt. 

J~••~ ElcllUlakl 

J b ZE F SZAJ1'1J 

-Malarz, reżyser; scenograf, profesor Akademt1 Sztuk Pięknych 

• Warsza~te, autor prac teoretycznych o możltwośctach 1 zna

czeniu teatru organtcznego. Urodzony w 1922 r, • Rzeszowie. 

W latach ostatntej wojny wtęzteń obozów koncentracyjnych 

• 0ś•~ęcimtu 1 Buchenwaldzte, 1948-53 studta w Akaaemtt 

Sztuk Ptęknyoh, Kraków /graftka 1 scenografta/, 

1958-66 współtwórca teatru awangardowego w Nowej Hucie, 

1963-66 dyrektor Teatru w Nowej Hucie, 

1966-70 współprace z Teatrem Starym• Krakowte, 

1971 dyrekcja 1 kterown10t110 artystyczne Teatru Klasycz

nego w Warszawte, który Józef Szajna przekształca 

w Centrum Sztukt "Studio", scenę eksperymentalną, 

tworzy przy teatrze Galtertę Sztuki Współczesnej, 

kteruje studtum Soenograftt Akademtt Sztuk Ptęknych. 

• Warszawte. 

WAŻNIEJSZE REALIZACJE TEATRALNE: 

1958 - "Kstężntczka Tur.nadot" Gontego - dekoracje /Teatr 

Narodów, Paryż - wyróżntente ITI/ 

1962 - "Akropolts" • Teatrze Ieboretortu11., Opole /wspólree

ltzacja z Grotowsktm/ 

1968 - "Łaźnta" Mejakowsk1ego /Festtwal BITEF 212, Belgrad/ 

1970 - "Macbeth" Shakespere'e II Playhouse dekoręcje 

t kostiumy 

1971 - "Faust" wg Goethego, Teatr Polskt, Warszawa, 

scenariusz, reżyseria 1 scenografta 

1972 - "Wttkacy" wg utworów Wttktewtcza, Teatr ątudto, 

Warszawe, scenar1us1, reżyseria, scenogratts 

1973 - testtwsl we Florencjl 

1975 - festiwal w R1!'1f 

1972 - "Repllks II" - pełna realizacja 
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1971 - Festiwal · w Edynbur_gu 

1973 - festiwal w Nanoy 

1974 - festiwal w RFN 

1975 - festiwal w RFN, USA, Meksyk, Węgry, Holandia 

1976 - festiwal Szweoja, USA 

1973 - "Gulgutiera" Czarnele i Szajna, Teatr Studio -

reżyseria 1 scenografia 

1?74 - "Gulgutiera" reżyser:i.e 1 scenograf:La - For1211 Theater, 

Berltn Zachoc:ln1 

1974 - "Dante" wg "Boskiej Komec:l11" soenar:i.uslll, reżyser:i.e 

i soenograf:i.e - praprem:i.era ewiatowa na fest:i.walu 

,1 e Florenoji /1974 RFN, 1975 Holancna, 1976 USA/ 

1975 - "Dobrod ziej Zloc:lz:Lei" I.rzykowskiego 1 llohort.a 

1976 

'197'/ 

~eaor s"ua10, reżyser:i.a, soenograt:i.a 1 1nscen1za-

oja 

"Gervantes" reżyseria 1 soenogra.tta J. Szajna 

"'ii11iJcaoy II" - Amsterdam, T-heater du Brakke Gronc:l, 

scenariusz 1 scenografia 

1978 - "Majakowski" - scenariusz, reżyseria 1 scenografia . 

'. 7ażniej sze wystawy :Lnc:lywidualne, prace scenograf:Lozne, malar• 

s~ie, collages assamblages 1 env1roD11enta ł 

1958, 1962 - Salon °BWA, kraków 

1965 - Theatro Pergola, Florencja 

1966 - Padwa, Rzym 

1967 - Club Artaud, N:Loea 

1968 - Galer:La Arkady, Kraków /I Nagroda/ 

1968 - Teatr Atel:Le, Belgrad 

1969 - Galeria, Współczesna, Warszawa 

1970 - Sheffield Theatra, Sheffield 

1972 - Festiwal Sztuk1, Warszawa /I Nagroda 1 Zloty Medal/ 

1973 _ Theatro Pergola, Florencja 

( 
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1.975 - trS.ł• Keksyk,. Ernst Kuze1111, Budapear;t, Warszawa, 

. Galeria Teatru Stuc210 /10-VI-75/, Warszawa - wystawa 

prao Józefa SlllajllJ z okazjt Kongresu AICA/ 

1977 - Wiedeń - Austria - Festiwal "Bpeotrllll 77", Toruń 

- wystawa 1ndywidualna prac J.Szajny na Festiwalu 

Teatrów Polsk1 Północnej, "Re11.in1soencje" - Reokl:Lng

hausen 

1978 - "Rem1n1soenoje" - Frankfurt n/Menem Kunatvere:i.n 

Stetnernes Haus 

Ważn:Lejsze wystawy zb1orowe1 

1-965 - Bild und Buchne Kunsthalle, Baden-Baden 

1967 - Qnadriennale, Praga 

1968 - "Collagen" - Zurich 

1969 - Swiatowa Wystawa Teatralna, Hawr 

1970 - XXXV Btennale, Wenecja 

1971 - Międzynarodowa Wystawa Soenografll, Son:i.a Henie 

Fund at i on 

1971 - XIV Ruhrfestsplele, Reokllnghausen 

1971 - Quadriennale, Praga /Zloty Medal/ 

1971 - Wystawa Sztuki Polskiej, Goteborg 

1971 - Festiwal Sztuki w Edynburgu 

1971 - Wystawa Polsklej Sztuki, Neuohatel 

1974 - EXe11.pla 74, Monach:i.ua /Srebrny Medal/ 

1976 - Sodra Teatern, Sttokhol11. /Warszawa, Zachęta - 1975 

Cm#A/ 

1976 - Warszawa - wystawa llX-leoia 

1976 - Do11. Plastyka "Sylwety" 

1976 - Wystawa Polsklej Sztuk:L, Portugal:La /Porto/ Ltzbona 
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1977 - Wystawa Polsktej Sztllk1 Ma~yt 

1977 - Wystawa Polsktej Sztulcl Kuba 

WAŻNIEJSZE WYDAWNICTWA KSI)ŻKOWB: 

Marta Czarnele "Szajna" Wydawntotwo Morskte, GOańsk 1974 

\ 

- Elżbteta »orawteo, Jerzy Jladejskl "Józef Szajna" Wydawntotwo 

Ltteraokte, Kraków 1974 

P'Ill!Y TELEWizyJira O TWbRCZOtlCI SZĄJNYt 

TV BBC, TV Sterna z Hambl21'ga, TV J-apońske 

TV Polska /Józef Szajna - reżyser Barbara Ptetk1ew101 -

Kraśko/ 

TV Polska - "Stadło Józefa Szyjny" reż. Jan Kłosowsk1 

1 w1told Rutk1ew101 
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N1eustann1e byłem - rzekomo -·przeotwko lcrytyoe,·pabl1011-

nośo1, czemuś. Wszyscy, a najpewn~ej krytyka teatralna, w1e

oz1e11 dobrze jak być pow1nno t tą m1ark, •t~rzyll to, oo 

robtłem. Identyczna sytuacje byłe• plastyce, g0z1e r6wnteż 

skazany byłem na da1ala1Ue "P.r1eo1w1co•. to aao prze&ywall 

worząoy ■brew •a•nya kanonom twóroy nuzyoznt, od których 

równteż 1an1ast atonalnośo1 żądano - podobno• tmlentu od

btoroy - meloOyjek. Ale to już kweatta CZASlJ, który łagodzl 

wszystkte zamaoby artystyczne. 

Przeoteż na~ wtdza. Wrażliwego, niesobematyoznego właśnie 

nte szukającego żelaznej logtkl ant anegOoty. j grymasy na 

mój teatr, owszem, są 1 były. Określllbym je jako atakt w 

obronte zespołu nawyków składająoyoh stę na pojęote tak 

zwanej "tnteltgenokośot". To jeat to, &e etę 1awa1e ■te jak 

bye powtnno, oo jest prawtdło■e l Dajlepsse. •~•dobra sprawa 

to Desaer■ tserstwo nasze, S'Oeptyo1u l relatywne. fe sfery 

odbtora rzeozywtsote profanowałea, jątrzyłea eto. I będę 

nadal, tu spokój nte gro11 ••• 

•usteltbyśny usteltć od nowa nkres · pojęotat .11:r7t7a. 
Co to jest, ozenu służy ltd. Jle na pewno ocena typtl "lln1e 

etę podoba, względn1e nte podoba" D.J.e ałaży ntozeaa 1 n1oz8@ 

nte oznacza. Jest tylko zaptsem prywatnego odoiora. Z kolet 

- jeżell mów1 s1ę o teatrze tylko poprzes anal11ę atwora, 

tak jakoś rrag■entaryoznte, jeonoele11entowo przeoteż, 

-śotągająo pojęcie teatra do s■otob wyobrażeń 1 do■ntemań 

- to jest fatalny błąd. Każde ■entfesteoje artystyczna 

zaprzecza poprzedntemu stenowt w sztuce, nte wolno więo 

przerzucać na inną jakość poprzedntob mądrości ubterająo 

je w kryteria artystyczne ozy badawcze. Z tego rodzaju 

analizą nte może stę ltozyć, obybe nigdy, żaden artysta. 
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I żaćlen artysta n1e bęćlz1e s1ę stosował ćlo konwencji anl 

ćlo estetykl jak1ejkol'w1ek grupy, n1e ćla sobą sterować, ·Mam 

na myśłl1 powężnego, prawćlz1wego artystę, I w ostatecznym 

rachunku z111yc1ężają fakty a n1e ćlomn1eman1a co ao 1cb ukła

ćlu czy rol1, 

Wtem jak pow1n1enem rob1ć przećlstaw1en1a. A n1e rob1ę łeb 

ćlla s1eb1e, tak jak krytyka n1e p1sze ćlla mnie, żeby 111n1e 

na przykłaćl pouczyć jak robić mam to, co chcę robić, Przećl

staw1en1e jest ćlla publ1cznośc1, Tylko choclaż bez kompro

m1s6111 wobec jej nawyków 1 gustów, I najważnlejsze jest, że 

to chce ogląćlać. Akceptuje, 

A 1az1e o sprawę prośc1utką: o ksztełtowan1e nowej wyobra

żn1 a wł■śc1w1e - nowej wrażl1wośc1. I tu jestem chyba w1er

ny sob1e, •• W1em, znam tę wyl1czankę na pamięć: Szajna stosu

je te same kukły, te same zdeformowane b1usty, te same pućleł

ka 1 ćlruty, real1zuje te same obsesje, •• 

Otóż je robiłem ś111laćlom1e te rzeczy, z pewną prEekorą. 

Uczyłem lućlz1 pewnego języka, tego swojego, deprocjonująo 

wszelkie powtórk1, Komprom1tując awans przećlm1ot6w l rzeczy, 

ale także Oeprecjonująo wytarte, puste, n1ew1ele już znaczą

ce słowo. W1ęc szlo o nowy koćl znaczeń. Wygaje m1 s1ę, że 

dzls1aj czlow1ek został w p1ęknym 1 wspaniałym św1e01e, 

który stworzył, straszl1w1e po111n1ejszony. Ruch, nowe kontek

sty społeczne, nowe realia zdewaluowały w1ele starych języków 

artystycznych. Ale teatr to 1111ęż z oab1oroą 1 n1ekon1eozn1e 

mus1 one za1stn1eć poprzez słowo ••• 

Twórczość jest iawsze czymś na pojutrze. To jest zbl1ża

n 1e ozasu a1ęćlzy zj.aw1ska111 znenym1 a 'ćlop1ero prze ozuwanym1. 

To woale nte nus1 być pogłęb1en1e 11 tylko, ale poszerzenie 

1 wyjśo1l!I _poza znane ćloś1111&ćlozen18. I bron1ę nawet -operowa-
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n1a III sztuce tym1· samym1 elementam1. Twórczość to jak gra 

111 szachy, te same ćlane, ale każda gra 1nna. Zaćlaje alę mata 

plonklelń 1 1111eżą. I n10 tu n1e da typowo poćlsumowująoe, bryki 

we myślen1e. Dz1s1aj l awangarćla nam s1ę zestarzała, roz

szczep1~ na drobne•w walce z własną n1emożnośc1ą. Zwana 

często kontestacją stała s1ę formą czystej egzaltaoj1. 

Żyjemy w epoce tak już dalece konsumpcyjn1e zaprogramo

wanej, że nte mamy n1c drogiego. Już pra1111e nic. Tylko tan1e 

ptentążkt. Syptemy n1m1111 REPLICE, ayp1ą się - Judaszowe 

srebrn1k1 111 DANTEM. Podejmuję określoną problematykę: oyn1-

zmu, konfromtzmu, 111szelk1ch wyróżn1aków naszej małej sta-
b 1~1zaoj1. oa czasu ktećly je nazwał Różewtcz n1ewtele s1ę 

zm1en1ło, Ja to chcę komprom1to111ać. Sztuka jest dztś kompro

n1tująoą s1eb1e samej, swo1ch słabośo1. Ale jest źle k1edy 

jej krytycy lub oab1oroy są dumn1 ze swych 1 n:eomylnyoh, 

ćlrobnom1eszozańsk1ch ocen. Bo ja chcę rozna1111ać z ludżn1 przt 

z sztukę n1e o tym co łeb c1eszy 1 baw1, 1 jak żyją, ale 

o tym co 1ch tw1e na strzępy, w przeo1wstawne, n1ebezpteoz

ne strony, •• 

Mówtono m1 n1eraz, już to przypomniałem, że udz1wn1an 1 

zamazuję znaozen1a. Mówtono także, za gran~oą, że mtno 1ż 

n1e znają języka, w1ećlzą o co rzecz 1az1e. Jak to 1111ęc jest 

z tą az1wnośc1ą? Sztuka zresztą zawsze była az1111na. A św1at 

jest znowu tak1 zupełn1e oczy1111sty? A tak naprawćlę, to kto 

po1111e, czym az1s1aj powtnten być teatr? Labolatortun, koś

c1ołem, mtejsoen ag1t-propaganoy? Nte utożsantajzy sztuk1 

ant z nauką, ant z rel1g1ą ant z polityką. J~żel1 już - to 

teatr jest próbą syntezy tych - 1 1111elu innych - zjaw1sk, 

terenem jak1ejś wyższej 1ntegracj1. Jak ją nazwać, nte 1111an •. 

Fragmenty 111yw1adu z Józefem Szajną - "Kultura" 
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