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Gęby i maski Józefa Szainy 

Nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, przed człowiekiem 
schronić się można jedynie w objęciach drugiego człowieka.( ... ) 
Uciekam z gębą w ręce . Witold Gombrowicz 

Widać coraz więcej masek. 
Johann Wolfgang Goethe 

Maska jednoczy człowieka i zwierzę, boga i martwy przedmiot. 
Rene Girard 

Komentując swój ostatni cykl prac plastycznych zatytuło
wany „Gęby-maski", Józef Szajna przypomniał sławne Głowy 
wawelskie. Powołanie się przez artystę na tradycję sztuki umiesz
cza go wśród długiej linii twórców wszystkich epok, których fascy
nował fenomen ludzkiej twarzy. Od czasów renesansu przedsta
wiano człowieka albo jako niepowtarzalną indywidualność, albo 
pewien charakterystyczny typ. W praktyce różnica między tymi 
dwoma sposobami ekspresji zamazywała się. Ci, którzy widzieli 
w portretowanych tajemnicze indywidualności, skłaniali się ku 
idealizacji swych modeli lub przeciwnie wyostrzali osobliwości ich 
twarzy, a przez to nadawali im cechy groteskowe. W obu przy
padkach prowadziło to nieuchronnie ku stereotypizacji. Wdzie
łach plastycznych prezentowano bardziej idealne cechy osobo
wości i urody preferowane w danej epoce niźli indywidualność 
człowieka. Zaś podkreślenie osobliwości oblicza wprowadzało 
portretowanego do panopttkum epoki. Zresztą zdarzało się czę
sto, iż ten sam artysta malował obrazy wyidealizowanych i kary
katury. Leonardo da Vinci obok „Mony Lizy" i „Damy z gronosta
jem" pozostawił rysunki „Głów groteskowych". Podobnie postę
powali inni kolekcjonerzy osobliwości człowieczej twarzy - Al
brecht Di.irer, Peter Paul Rubens, William Hogarth, Charles le 
Brun, Honore Daumier. Był wśród nich anonimowy autor Głów 
wawelskich - arcydzieła polskiej rzeźby, uwieczniający rozmaite 
fizjonomie ludzi swoich czasów na suficie sali królewskiego 
zamku. 

Ostatnie prace Szajny nawiązują do tradycji fizjonomiki -
nauki o związku między budową ciała (a zwłaszcza rysami twa
rzy) a cechami umysłu i charakteru. ,,Gęby-maski" stanowią 
w istocie plastyczną wypowiedź na temat kondycji współczesne
go człowieka. Szajna ukazuje przede wszystkim postaci zdegra
dowane. Mimo wielu lat, które upłynęły od jego tragicznych do
świadczeń wojennych, nadal jest przeświadczony, że godność, 
szlachetność i piękno, które były cechami człowieczeństwa, zo-



stały bezpowrotnie zniszczone na polach bitewnych, w obozach 
i łagrach. 

W świecie, który nastał po Apokalipsie, artysta odnajdy
wał tylko kolejne potwierdzenia utraty niewinności, niezmazy
walnego piętna grzechu, który naznaczył twarze nadchodzących 
pokoleń. Baczyński wieścił, że na ziemię zejdzie „niebaczne na 
nic, nowe mrówcze plemię", a Borowskiego prześladował jego 
,,głuchy, drwiący Śrl)iech". Szajna pod koniec wieku maluje fizjo
nomie rozmaitych Smieszków, Chochlików, Głowaczy, Skunksów 
i Zupaków. Eksponuje to, co w człowieku prymitywne, ale i nie
odparcie groteskowe i śmieszne. Prowadzi polemikę z kulturą 
masową dwudziestego wielu, a spreparowanym, wyidealizowa
nym ikonom wizualnym przeciwstawia swoje, bliższe rzeczywisto
ści, bestiarium. Przedstawia małego, śmiesznego, zwykłego czło
wieka. Widząc przenikliwie wszystkie jego niedoskonałości, po
zostaje jednak po jego stronie. Krytykuje ludzi, ale czyni to, jako 
jeden z nich. Artysta Szajny jest taki jak świat, w którym żyje -
upadły, zdegradowany, tragikomiczny. Z tego przekonania wy
pływa niepojęta czułość, jaką obdarza wykreowane przez siebie 
,,gęby". Bowiem każdy, przyjmując życie, jakim jest, musi pogo
dzić się z procesami starzenia ciała i umysłu, które z upływem 
czasu zmieniają nasze twarze w maski i gęby. 

,,Gęby-maski" wpisują się harmonijnie w całe dzieło Szaj
ny. Są wyrazistą aluzją do jego teatru, jakby artysta po latach ka
talogował postaci, wykreowane przez siebie do scenicznego ist
nienia. Tematyka prac (ludzkie twarze), tak jak i ich asceza for
malna (akryl, gwasz, ołówek, kreda na papierze), przywodzi na 
myśl charakterystyczne cechy późnej twórczości wielu artystów, 
przede wszystkim odwagę powrotu do dziecięcej prostoty - wi
dzenia naiwnego i bezwzględnego. 

Cykl ten wynika z poprzedzających go „Mrowisk" oraz )n
żynierii genetycznej". W tamtych pracach artysta dawał wyraz lę
kom i obawom związanym z rozwojem cywilizacyjnym. Wedle 
niego XXI wiek będzie wiekiem tłumu. Sądzi także, że technika 
nie doskonali człowieka, ale wyzwala w nim i potęguje cechy 
biologiczne. W jednym z wywiadów mówił: ,,wracamy do natury, 
ale do natury mas zorganizowanych", a także - ,,komputer zabi
ja coś w człowieku". Dzisiejsze eksperymenty genetyczne budzą 
lęk. Wiek XX pokazał bowiem, jak straszliwe rezultaty przynoszą 
demiurgiczne aspiracje człowieka. W pesymistycznych wizjach 
Szajny efektem inżynierii genetycznej będą identyczni, ,,wydrąże
ni" ludzie, albo rozmaite potworki, znane z legend i opowieści 
Homunkulusy, Gnomy, Mumie i Zmory. Ich pokraczna zewnętrz
ność wyraża prymitywizm duszy. Szajna na przemian przeraża 
i ośmiesza; czyni to, by ostrzec ludzi przed skutkami ich czynów. 
Tak naprawdę artysta może zrobić tylko tyle. 

Magdalena Rabizo-Birek 
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Sza ina-Galeria 

13 marca 1997 w czasie obchodów jubileuszu 75-le
cia urodzin Józefa Szajny i SO-lecia jego pracy artystycznej, 
uroczyście otwarto w teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszo
wie Szajna-Galerię. Eksponowanych jest w niej czterdzieści 
siedem prac artysty podarowanych przez niego miastu i re
gionowi, między innymi cztery kukły ze sławnego przedsta
wienia „Dante" w Teatrze „Studio", monumentalne obrazy 
z cyklu Mrowiska, Apel i Bezimienni oraz rysunki, kolaże, 
grafiki, kompozycje przestrzenne (,,Uzurpator" i „Ściana bu
tów") i fotogramy ze spektakli. W rocznicę powstania, gale
ria wzbogaciła się o dziewięć depozytów - kukieł i kompozy
cji przestrzennych, które trafiły do Rzeszowa z Muzeum 
w Oświęcimiu . Rzeszowska kolekcja prac plastycznych auto
ra „Repliki" była już prezentowana w Gorzowie, Koszalinie 
i Lublinie (w Galerii Sceny Plastycznej KUL). 

Już w momencie powstania galerii jej pomysłodaw
cy mieli ambicje nawiązania do idei Centrum Sztuki, którą 
Józef Szajna pomyślnie zrealizował w Teatrze Studio. 
Chcieli oni, by była miejscem spotkania artystów wielu 
sztuk - plastyków, muzyków, pisarzy, a zwłaszcza tych, któ
rzy na wzór patrona, odkrywają nowe i nieznane przestrze
nie ludzkiej ekspresji. Jubileusz artysty wzbogacił przygoto
wany z aktorami Teatru im. W. Siemaszkowej spektakl 
,,Deballage". Był on prezentowany kilkakrotnie w Rzeszo
wie, a także w Warszawie, Łodzi i Zamościu. Jak każde 
dzieło Szajny wywołał gorące i zróżnicowane reakcje - od 
zachwytu po oburzenie. Zwłaszcza, że artysta nawiązał po 
latach do idei autorskiego spektaklu „Gulgutiera" - zamy
ślonego jako patetyczna satyra, demistyfikująca sytuację 
artysty i miejsce sztuki we współczesnym świecie. ,,Deballa
ge" (rozpakowanie - plastyczna demistyfikacja) zaprojekto
wany jako happening, zgodnie ze znaną od lat praktyką 
twórcy, był przez niego stale rozwijany i wzbogacany o no
we, zaskakujące elementy. W czerwcu 1998 roku wielkie 
wrażenie na publiczności rzeszowskich Spotkań Plenero
wych zrobiło przedstawienie zakończone spaleniem kurty
ny - ostatecznym i drastycznym „rozpakowaniem" Szajno
wego teatru-świata. 

W momencie inauguracji galerii rzeszowski teatr 
miał już zresztą poważny dorobek wystawienniczy. W dzia
łającej od kilkunastu lat Galerii Foyer prezentowano prace 



wielu znanych polskich artystów. Teatr jest również inicjato
rem trzech ważnych imprez plastycznych - Międzynarodo
wego Biennale Plakatu Teatralnego, Międzynarodowego 
Biennale Sztuki Komputerowej oraz jednej z najważniej
szych charytatywnych aukcji plastycznych w Polsce - 11 Bliźnie
mu swemu ... ", z której dochód przeznaczony jest na rzecz 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 

Po utworzeniu Szajna-Galerii odbyły się w teatrze 
prezentacje dzieł artystów zaprzyjaźnionych z patronem 
i pokoleniowo mu bliskich. W październiku i wrześniu 1997 
roku rzeszowscy miłośnicy sztuki mogli oglądać prace Wła
dysława Hasiora ze zbiorów BWA w Gorzowie Wlkp. Pod 
koniec lutego 1998 roku odbył się wernisaż znakomitej wy
stawy dzieł zmarłego niedawno Józefa Łukomskiego zaty
tułowanej 11Teatr milczenia". W czerwcu tego samego roku 
zaprezentowano prace malarskie i projekty scenograficzne 
Jerzego Skarżyńskiego (te ostatnie zrealizowane wspólnie 
z żoną Lidią). Zaś jesienią w foyer rzeszowskiego teatru za
gościły obrazy Stefana Gierowskiego. Malarz - uznawany 
powszechnie za jednego z najwybitniejszych artystów pol
skich XX wieku - w katalogu wystawy zwięźle i trafnie opi
sał istotę zarówno sztuki Józefa Szajny, jak i swoją własną: 
Józek tworzy przez nieustaiące dodawanie, realizuie nową 
rzeczywistość, aż mu się wszystko wylewa na zewnątrz, ta
ki „wielki wybuch" - ia przeciwnie eliminuię, wyrzucam, po
zostawiam tylko to, co stanowi minimum, aby uzyskać 
wchlaniaiącą energię „czarne; dziury". łączy nas iednak 
przestrzeń i czas - staramy się coś po swoiemu dołożyć do 
współczesnego świata. Czasem mam wrażenie, że wiemy 
więcei, coś niezwykle ważnego, co ;est nam wspólne, choć 
niewyrażalne. 

Wyznanie to wydaje się niezwykle ważne - wskazu
je bowiem na szczególne znaczenie, jakie ma dla mistrzów 
polskiej sztuki, prezentacja swych dzieł w najbardziej oso
bistym, bo będącym światem dziecięcych i młodzieńczych 
wtajemniczeń, z miejsc życia Józefa Szajny. Tradycją galerii 
stały się także prezentacje nowych dzieł patrona - w stycz
niu 1998 roku mogliśmy oglądać jego prace o tematyce 
erotycznej, rok później przedstawiony został cykl, złożony z 
kilkudziesięciu kolaży i prac malarskich na papierze, zaty
tułowany przez artystę 11Gęby-maski". 

Szerokim echem odbiła się w Polsce otwarta pod 
koniec kwietnia 1998 roku ekspozycja obrazów z okresu 
socrealizmu zatytułowana 11 Podaj cegłę" (od tytułu pracy 



Aleksandra Kobzdeja - jednego z najbardziej znanych 
,,dzieł" tego wstydliwego epizodu z historii polskiej sztuki). 
Warto podkreślić, że wystawa nie zmieniła się w żartobliwy 
happening. Wielu z oglądających ją artystów wykazywało 
zrozumienie dla dylematów twórców tamtej dramatycznej 
epoki, wcale częste były opinie o dobrej jakości plastycznej 
wystawianych tam prac. Choć nade wszystko ekspozycja 
była przestrogą przed niebezpiecznymi próbami zniewole
nia sztuki, tak dla artystów, jak i rządzących. 

Rozbudowane poddasze teatru, gdzie mieści się sta
ła galeria dzieł Józefa Szajny, tętni życiem . Stale odbywają 
się tam zajęcia plastyczne z młodzieżą. Niedawno galeria 
wzbogaciła się o Pracownię Multimedialną, wyposażoną za 
pieniądze przyznane jej przez Fundację Kronenberga. 
W otoczeniu dzieł artysty rzeszowianie mogli wysłuchać 
dwóch niekonwencjonalnych koncertów (m.in. Bogdana 
Mizerskiego), a także obejrzeć instalację Marcina Berdysza
ka zatytułowaną „Kwaśny dramat codzienności". Prezenta
cję pracy, na którą składały się setki, ułożonych w geome
tryczne wzory cytryn z wbitymi weń nożami, poprzedził nie
zwykle interesujący wykład twórcy, ilustrowany przeźrocza
mi z jego poprzednich działań. 

Od roku realizowany jest cykl Spotkania w Galerii. 
W kwietniu 1998 roku, gościł tam na wieczorze autorskim 
znany pisarz, poeta i scenarzysta filmowy - Andrzej Stasiuk. 
Późną jesienią, w czasie tradycyjnych corocznych Rzeszow
skich Spotkań Teatralnych w galerii odbywały się spotkania 
publiczności z twórcami prezentowanych spektakli oraz 
wspomnieniowe ,Wieczory z Kozieniem" - upamiętniające 

dorobek i postać zmarłego niedawno najsławniejszego 
z rzeszowskich aktorów. Z rzeszowską 'publicznością spoty
kali się także redaktorzy wychodzącego w Rzeszowie ogól
nopolskiego kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza" 
oraz odbyła się promocja tomiku znanej poetki Stanisławy 
Kopiec. 

W krótkim czasie Szajna-Galeria stała się znaczą
cym punktem na kulturalnej mapie południowo-wschodniej 
Polski. Może stało się tak dzięki inspirującej mocy patrona, 
jego niesłabnącej twórczej energii i darze obcowania 
z ludźmi? 

Magdalena Rabizo-Birek 



Spis prac 
1. ,,Dyrygent", 1971 r., 50 x 64,5 cm, collage 
2. ,,Maska" b.r. 51 x 86 cm, collage 
3. ,,Maska l ", 1990 r., 64,5 x 84,5 cm, gwasz 
4. ,,Konfrontacje I" 1988 r., 66,5 x 94,5 cm, collage 
5 . Konfrontacje li" 1988 r., 66,5 x 94,5 cm, collage 
6. ,,Równowaga" 1982 r., 91,5 x 63,5 cm, collage 
7. ,,Flirt I" 1986 r., 65,5 x 83,5 cm, kreda, akryl 
8. ,,Zbliżenie li" 1986 r., 65,5 x 83,5 cm, kreda, akryl 
9. ,,Wrona" 1982 r., 70 x 50 cm, collage 

l O. ,,Diabełek" 1993 r., 63 x 41,5 cm, collage 
11 . ,,Klątwa" 1994 r., 59 ,6 x 45, akryl, kreda 
12. ,,Wdowa" 1997 r., 62,5 x 47,5, akryl, kreda 
13. Ślepcy" 1996 r., 43, x 61 cm, gwasz 
14. ,,Maluch" 1994 r., 37,x 53 cm, akryl, kreda 
15. ,,Satyr" 1992 r., 43,5 x 40,5 cm, collage 
16. ,,Kabalarz" 1996 r. , 41,5 x 29,5 cm, akryl, kreda 
l 7. ,,Śmieszek" 1998 r., 41 ,5 x 29 ,5 cm, akryl, kreda 
18. ,,Zmora" 1998 r., 41,5 x 29,5 cm, akryl, kreda 
19. ,,Podejrzenie" 1996 r., 41 x 29,5 cm, technika mieszana 
20. ,,Gęba I" 1988 r., 41 ,5 x 29 ,5 cm, akryl 
21. ,,Solo" 1988 r., 41,5 x 29 ,5 cm, akryl, kreda 
22. ,,Zausznik" 1996 r., 41,5 x 29,5 cm, akryl, kreda 
23 . ,,Mumia" 1996 r., 39 ,5 x 26,5 cm, akryl, kreda 
24. ,,Niedola" 1996 r., 42 x 29 ,5 cm, akryl, kreda 
25. ,,Smutas" 1994 r., 42 x 30 cm, akryl, kreda 
26. ,,Buntownik" 1998 r., 42 x 29 ,5 cm, gwasz 
27. ,,Złośnica" 1994 r., 30,5 x 41,5 cm, akryl, kreda 
28. ,,Gnom" 1994 r., 41,5 x 29,5 cm, akryl, kreda 
29. ,,Wiedźma" 1993 r., 27,5 x 40 cm, akryl, kreda 
30. ,,Zjawa" 1993 r., 41,5 x 29,5 cm, gwasz 
31. ,, Światowid" 1996 r., 42 x 29,5 cm, akryl 
32 . ,,Podsłuch 11" 1998 r., 41,5 x 29,5 cm, akryl, ołówek 
33. ,,Baba" 1992 r., 41 x 29,5 cm, akryl, kreda 
34. ,, Filuś z zapałkami" 1994 r. , 41 x 29 ,5 cm, akryl, kreda 
35 . ,,Trio" 1995 r., 41,5 x 29 ,5 cm, akryl , kreda 
36. ,,Dama" 1994 r., 42 x 29,5 cm, akryl 
37. ,,Homunkulus" 1994 r. , 42 x 29,5 cm, akryl, kreda 
38. ,,Spotkanie" 1995 r., 42 x 29 ,5 cm, akryl , kreda 
39. ,,Złośnica" 1995 r., 42 x 29,5 cm, akryl 
40. ,,Złośnica li " 1996 r., 42 x 29 ,5 cm, akryl 
41 . ,,Wdowa li" 1996 r. , 42 x 29,5 cm, akryl 
42 . ,, Straszydło" 1998 r., 41 ,5 x 29 ,5 cm, grafit, ołówek 
43 . ,, Podsłuch" 1996 r., 42 x 29,5 cm, ołówek 
44 . ,, Śmieszek 11" 1997 r., 37,5 x 20,5 cm, akryl 
45 . ,,Chochlik" 1998 r., 29,5 x 20 cm, akryl, ołówek 
46. ,,Rozpacz" 1996 r., 20,5 x 29 ,5 cm, akryl , kreda 
47 . ,, Bakałarz" 1996 r., 20,5 x 29,5 cm, akryl , kreda 
48 . ,,Skunks" 1996 r., 20,5 x 29,5 cm, akryl, ołówek 
49 . ,,Śmieszek 111 " 1997 r. , 29 x 21 cm, akryl , ołówek 
50. ,, Kurdziel" 1998 r., 29 x 21 cm, akryl, kreda 
51 . ,,Mądrala" 1998 r., 29,5 x 20 cm, akryl , ołówek 
52. ,,Ponury" 1998 r., 29 x 21 cm, akryl 
53 . ,,Kosmaty" 1994 r., 29,5 x 20 cm, ołówek 
54. ,,Głowacz" 1995 r., 30 x 20,5 cm, ołówek 
55 . ,,Kosmata" 1994 r., 29 ,5 x 20 cm, ołówek 
56. ,,Łazarz" 1994 r., 29,5 x 20 cm, ołówek 
57. ,,Zupak" 1994 r., 29,5 x 20,5 cm, akryl , kreda 
58. ,,Król" 1998 r., 27 x 21 ,5 cm, akryl , kreda 
59. ,,Śm ierdziel" 1997 r., 20,5 x 21 cm, akryl, kreda 
60. ,,Żabojad" 1996 r., 38 x 28,5 cm, akryl , kreda 



Dziękujemy 

Bankowi Handlowemu SA 
Oddział w Rzeszowie 
za pomoc 
w zorganizowaniu wystawy 



S - słom 
iyser, autor scenariuszy, teoretyk 

Urodził się 13 mareo 1922 r. W Rzeszowie. W czasie li wojny 
światowej członek ruchu oporu (ZWZ) i więzień obozów koncen
tracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Studiował no Wy
dziale Grafiki (dyplom 1952) i no Wydziale Scenografii (dyplom 
1953) w Akademii Sztuk Pięknych w Krokowie; od 1972 roku 
profesor ASP w Warszawie (do 1978 kierownik 2 - letniego po
dyplomowego Studium Scenografii) . W lotach 1955 - 1963 sce
nograf, 1963 - 1966 dyrektor, kierownik artystyczny, reżyser 
i scenograf Teatru Ludowego w Nowej Hucie. W 1966 - 1971 
współpracuje m.in. z Teatrem Starym w Krokowie, Teatrem Ślą
skim w Kotowicach, Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, Te
atrem Polskim w Warszawie oraz teatrami pozo granicami kro
ju. W sezonie 1971 - 1972 obejmuje dyrekcję Teatru Klasyczne
go w Warszawie, który przekształca w Centrum Sztuki STUDIO, 
Teatr Galerię (dyrektor i kierownik artystyczny do mareo 1982 
r.). Szajno prowadzi działalność artystyczną nagrodzoną no licz
nych międzynarodowych wystawach plastycznych i festiwalach 
teatralnych; bierze udział w konkursach i konferencjach doty
czących nowego rozumienia sztuki i teatru, zajmuje się zagad
nieniami teatru organicznego i narracji wizualnej. Proce Szajny 
znajdują się w wielu muzeach świata i w zbiorach prywatnych. 
Członek ZPAP, ZAiKS, FIR; członek honorowy Międzynarodowe
go Stowarzyszenia Artystów Plastyków AIAP/IM przy UNESCO 
z siedzibą w Paryżu (1979); odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1959); otrzymał nagrodę Ministra 
Kultury i Sztuki Ili stopnia (1962) i li stopnia (1971 ), nagrodę 
Miasto Krokowo (1971 ); w 1975 r. imieniem Józefo Szajny na
zwano Teatr przy Słowie Culturol Centr w Port Jefferson {stan 
Nowy Jork); otrzymał nagrodę dyplom Ministra Spraw Zagra
nicznych za popularyzację kultury polskiej za granicą (1978); 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski {1979); Nagrodę 
I Stopnia Prezesa Rody Ministrów za twórczość artystyczną 
(1979); tytuł Akademika ze Złotym Medalem (1981 ); Accodemii 
Italio dell Arti'e del lovoro w Solsomoggiore Terme; nagrodę 
11Złotego Centaura" (1982) tejże Akademii; Złoty Medal Między
narodowego Parlamentu (1982); 11Świotową Nagrodę Kultural
ną" - Statuę Zwycięstwo (1983) nadaną przez 11Centro Studi 
e Ricerche delle Nozini" * Solsomoggiore. Order Sztandaru 
Procy I klasy {1985); 11Oscoro d'ltolio 1985" nadanego przez Ac
codemię d'Europo-Colvotore. 1988 r. Nagrodę Miasto Stołecz
nego Warszawy 11Za wybitne zasługi dla Warszawy". Za wkład 
w światowy teatr eksperymentalny otrzymał (1992) międzynaro
dową nagrodę Coir-Centrum Kultury Honogor. W tym roku 
otrzymuje też Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodze
nia Rzeczpospolitej. 
13 mareo 1997 r. obchodzi w Rzeszowie 75-lecie urodzin i 50-
lecie procy twórczej. Jubileusz artysty uczczono otwarciem w Te
atrze im. W. Siemaszkowej Galerii, w której prezentowane są 
dzieło podarowane przez Twórcę Miastu. Otrzymuje Order Or
ła Białego oraz Honorowe Obywatelstwo miasto Rzeszowa. 




