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JOZEF SZAJt~A 

- malarz, scenograf, reżyser i autor scenariuszy teatralnych. 
Urodzony w 1922 roku w Rzeszowie. W czasie okupacji hitlerowskiej prze
bywał jako więzień w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Bu
chenwaldzie. W latach 1948-53 studiuje na ASP w Krakowie, uzyskuje 
dyplom art. grafika w 1952 r., dyplom art. scenografa 1953 r. Członek gru
py artystycznej MARG w Krakowie w latach 1959-63. Od 1955-63 r. jest 
współtwórcą awangardowego Teatru Ludowego w Nowej Hucie, a od 
1963-66 r. jego dyrektorem i kierownikiem artystycznym. Od 1966-71 r. 
współpracuje z Teatrem Starym w Krakowie, Teatrem Sląskim w Kato
wicach, Współczesnym we Wrocławiu i Polskim w Warszawie. Inscenizu
je wiele przedstawień w różnych miastach Polski i za granicą. Publikuje 
prace teoretyczne na temat teatru organicznego i jego narracji wizualnej. 
Bierze udział w wielu międzynarodowych wystawach i festiwalach teatral
nych. W 1971 r. obejmuje dyrekcję Teatru Klasycznego w Warszawie, 
który przekształca w 1972 r. w Centrum Sztuki „Studio", scenę ekspery
mentalną i studyjną. Tworzy przy Teatrze Galerię Sztuki i Muzeum 
Sztuki Współczesnej. Od 1972 r. prof. Akademii Sztuk Pięknych w War
szawie, kształci scenografów polskich i zagranicznych. 

Zmi2niają się kryteria pojmowania świata, ulegają generalnym przeobra
że.1icm kryteria estetyczne. To, co niedawno było „Pięknem" dziś, szyb
ciej 1,iż kiedykolwiek może stać się banalne. 

Istnieje więc wiele przyczyn, które silniej niż kiedykolwiek przedtem 
ograniczają egzystencję artysty. Można je przyjąć jako fakty naturalne 
i otiektyw:1e, związane z tym, co nazywa się społecznym sensem sztu
ki. 

Jednakże taką samą oczywistością sztuki jest odwrotna negatywna stro
na zaJadnienia - informacja i wszelkie naciski pochodzące z zewnątrz. 

Jak: koniunkturalizm estetyczny, konformizacja gustów, bezładne fluk
tuacje prądów i kierunków. Manifestacja twórcza w sztuce przekreśla 

sytuację z:Jstaną, a w cstatecznym r :::chunku zwyciężają przecież fakty, 
realizacje. 

Dzisiejsz'.l awangarda rozszczepiła się r.a rozne m :itywacje, ukierunkowa
nia, często rozbija się w walce z własną niemożnością. Zwana w wielu 
w Jpadkach kontestacją, z czasem staje się formą zbiorowej egzaltacji. 
Frzemijanie struktur czasowych i formalnych jest zgodne z życiem i cza
sem dlatego wyłącznie subiektywna postawa wobec tworzenia nadaje 
właściwy sens sztuce. ów subiektywizm to dążenie do dominacji, chęć 
pa:1.owania nad rzeczywistością, próba zagarnięcia największych jej ob
szarów w czasie i przestrzeni. 

To wyłączność i autonomia artysty ale i jego osobiste ryzyko. 
Sztuka jest zmniejszaniem dystansu między zjawiskami znanymi a za
ledwie przeczuwalnymi i sięga czasu uniwersalnego i treści, które żyją 
dłużej niż aktualności nasze dziś. Pokazać tylko jedną stronę rzeczywi
sto~ci, to tak jak powiedzieć tylko część prawdy, czyli niczego nie ujaw
ri.:. Sztuka nie znosi podziałów, dąży do syntezy; stąd potrzeba odnale
zie.-_ia wlasne6o i.'1tegrującego języka. Moja nieustanna konfrontacja w 
próbie zaskoczenia samego siebie nowym zjawiskiem oznacza - samemu 
sobie zaprzecza:':. 

C:::tc ka jest też ryzykiem w podejmowaniu odpowiedzialności za sytuację, 
którą tworzymy. 

Otiekt tworzony wyzwala się w atmosferze nie tylko odczuć artysty, ale 
jest i z poz .1awalności zdradzony. Sam moment kreacji jako najbardziej 
cs:Jbisty akt wyb:iru staje się m:mifestacją wewnętrznych konieczności 
1 wyzwala spod presji informacji. Zaprzecza zarazem bierności i obojęt

ności wobec zjawisk współczesności. Sztuki nie należy też utożsamiać 

z doświadczeniami nauki czy prawdami wiary. Wobec dominanty ruchu 
obrazu aranżacja przestrzeni sięga .możliwości twórczych objętych 

czwartym wymiarem; sztuki akcji i jej kontekstów czasowo-przestrzen
nych C:ziania się. Teatr określam jako syntezę wszystkich sztuk. · 
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Wielu już krytyków i teoretyków sztuki zadawało sobie pytanie 

kim jest właściwie Józef Szajna? Malarzem, scenografem, rzeź

biarzem, grafikiem, czy może architektem przestrzeni rzeczywi

stej, bądź też umownej przestrzeni obrazu? I żaden z nich nie 

zn:tlazł definitywnej i adekwatnej odpowiedzi. Nie znalazł, gdyż 

w żadnym szczegółowym określeniu postać i talent Szajny po

mieścić się nie mogą. Jako iż Szajna będąc i malarzem\ sceno

grafem i grafikiem i rzeźbiarzem i architektem jest przede wszy

stkim plastykiem; czyli jednostką dążącą do wyrażenia nurtują

cych ją treści przy pomocy środków wizualnych, należących do 

obojętnie jakiej ścisłej dyscypliny formalnej. 

Szajna posłuszny jest tylko jednemu nadrzędnemu prawu -

własnej wyobraźni, własnym emocjom i własnym przeżyciom 

wewnętrznym. 

Z chaosu też i przepełniającego go krzyku rodzi się sztuka 

Szajny. Drogą eliminacji i podporządkowania powstaje kształt 

formalnie coraz to bardziej wyciszony, coraz to bardziej uładzo

ny, dokładny. To zaś wyciszenie, podporządkowanie, uładzenie , 

dopuszcza tym silniej do głosu wymowę treści, oczyszcza ją ze 

zbędnego balastu form i niejako sublimuje. Kompozycje Szajny 

nie mają być piękne, dekoracyjne ani dekoratywne. Nie mają 
być w swej intencji dziełami sztuki, zawisnąć kiedyś w galeriach, 

ni stanąć w muzeach, nie mają ozdabiać ni być przedmiotem 

wzruszeń estetycznych przyszłych pokoleń. Mają być tylko jed

nym - zapisem i wyładowaniem się stanu emocjonalnego ich 

twórcy. Po spełnieniu tej roli mogą zniknąć, rozpaść się, przesta

ją być po prostu artyście potrzebne. Zaczynają natomiast być po

trzebne odbiorcom odnajdującym w nich swe własne niepokoje 

i dręczące ich pytania, na które, podobnie zresztą jak autor, nie 

znaleźli jeszcze zadawalającej odpowiedzi. 

Skłonni do szufladkowania badacze chętnie zamykają Szajnę w 

przegródce mieszczącej się · między surrealizmem a neodada. 

1 



W pewnym sensie słusznie, jako iż nastrój jego dzieł ociera się 

niekiedy mocno o nadrealizm, zaś stosowane tworzywo, owe sta

re, zniszczone skóry i płótna, owe rekwizyty z zakurzonej gra

ciarni rodem, zbliżają go do perwersyjnych metod dadaistyczne

go traktowania przedmiotu. W sztuce jednak zdarza się iż mniej 

ważnym od tego co się robi, jest - czemu się to czyni. Szajna 

nie wywołuje też przez mechaniczną zbitkę skojarzeń klimatów 

dla samego ich idealnego istnienia, ani nie gromadzi w baroko

wych assemblage'ach przedmiotów dla ukazania ich ' dziwności 

i bezsensu jałowego trwania. 

Szajna ma ustalone i ustabilizowane upodobania. Interesuje go 

np. właściwie wyłącznie tworzywo konkretne o najrozmaitszych 
-' 

i pieczołowicie dobieranych fakturach i ,gotowe przedmioty, któ

rym wola artysty nadaje inny od pierwotnego i przyrodzonego 

sens. Z tego, na pozór nieporęcznego i ograniczonego w możli

wości wyrazowe tw~rzywa Szajna potrafi wydobyć całą gamę 
uczuć, poczynając od tak wydawałoby się do „tableau objet" nie 

przystawalnych, jak liryczny spokój. Nie stał się bowiem nigdy 

co tak często się zdarza, szczególnie w wypadku agresywnego i na

rzucającego swe wymogi materiału - posłusznym niewolnikiem 

tworzywa. Słucha co prawda jego wskazań; lecz do pewnych 

granic tylko. 

Szajna sięgnął w świat inny, trudniejszy, lecz i bardziej suge

stywny. W dziełach należących do niebanalnie pojętej „nowej 

figuracji" doprowadza do starcia między faktem i. wyobraźnią. 

Faktem są np. z grubsza tylko ludzi przypominające, zniszczone 

i ukazujące waciane trzewia manekiny, zatopione w pogodnych 

błękitach i szarości~ch w miarę rzewne, lecz tą łagodną i niean

gażującą rzewnością: jaką otaczamy przedmioty nigdyś użytecz

ne, a dziś skazane na zagładę. Wyobraźnia natomiast podsuwa 

w ich miejsce postaci storturowanych ludzi, tym potworniejsze, · 

iż otoczone obojętnością zadowolonego z siebie świata. Wrażrnie 

BUTY II 1970 
(assamblage) 
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wywołane przez te dzieła jest wprost niesamowicie silne, wyklu

czające wszelkie korekty umysłu, twierdzącego iż dzieje się to na 

niby. 

Szajna jest zaprzeczeniem wizerunku artysty od wielkiego dzwo

nu. Mimo iż brzmi banalnie, można powiedzieć iż całe jego ży

cie jest twórczością, bądź może raczej . nieustającym _tworzeniem. 

Tworzy dyskutując, a czyni to chętnie. Burzy - podobnie jak w 

plastyce - świat hermetycznych pojęć i ich klasyfikację. 

Niezmienną w zasadzie metodą Szajny jest dialektyczne pod

chodzenie do każdego zagadnienia. Polega ono na próbie obejrze

nia każdego tematu z kilku stron, na wielokrotnym sprawdza

niu nośności treściowej każdego wyobrażenia i znaku, oraz na 

analizie samej treści ... 

JERZY MADEYSKI 
fragmenty artykułu „Józef Szajna" 

Kraków 1970 

SIEDZĄCA 1978 (obiekt) 
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FRAGMENT WYSTAWY JÓZEFA SZAJNY W GALERII STUDIO - WARSZAWA 1979 
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REPLIKA 1973 (spektakl, environment, proces plastyczny) 

REPLIKA 1973 (spektakl, environment, proces plastyczny) 



Fakty, wydarzenia życia zadziwiają dzisiaj bardziej niż sztuka, 
przerastają niekiedy zdolność pojmowania i wyobraźnię. Odpo
wiedzieć na to czym jest sztuka teraz i jaka jest rola artysty 
we współczesnym ·świecie przekracza chyba możliwość definicji. 
Nie należy też przypuszczać, że taka jednoznaczna odpowiedź ist
nieje. Choćby zagadnienie odpowiedzialności. Kiedy o losach 
człowieka decydowali bogowie, za obraz świata nikt nie odpo
wiadał, nie było współwinnych. Budowany przez stulecia kościec 
moralny zawiódł, od kiedy ludy śmierć szykują ludom. Żadne 
prawo nie jest w stanie wytłumaczyć ludobójstwa XX-tego wie
ku. W miarę uzmysłowienia sobie tego problemu - ogarnia mnie 
uczucie rosnącej pustki, potrzeby milczenia, przerastającego moż
liwość formułowania. Śmieszną i tragiczną zarazem wydaje się 
nasza pewność wszyst_!dego. Nasza Świadomość rzeczy, choć peł
na i syta jest jednak sterylnie jałowa. W tej sytuacji sztuka ja
ko osąd swojego czasu polega na kwestionowaniu, oskarżaniu, 

stara się zaprzeczyć konieczności masowego umierania. Jaką dro
gą? Nie podsycania nienawiści, nie rozpamiętywania, nie rozra
chunku, ale drogą kreowania nowej poetyki, wolnej od obciążeń, 
kompleksów i obsesji, doznawanych w przeszłości. Czy to możli
we? ,,Ucieczka w sztukę" jest samoobroną przed bezbronnym 
poddaniem się. Odkrywanie nowych tajemnic świata, penetracja 
życia polegają zatem na ·· kwestionowaniu „prawd" już pozna-,, 
nych, efektów fetyszyzacji przedmiotów. 
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WYSTAWY INDYWIDUALNE 

1962 r. 

Wystawa malair,stwa, Kraków, BWA 

1964 r. 

Wystawa malarstwa, Rzeszóiw, Dom Sztuki 

1965 r. 

Wystawa malaTStwa ti scenografii, Florencja, Teatr Pergola 

1966 r. 

Wystawa malarstwa j_ scenografii, Rzym, Instytut KultU!ry Polskiej 
Wysta,wa malarstwa, Kraków, TPSP 

1967 r. 
Wystawa malrairstwa d. scenog,rafii, Belgrad, Atelier 212 

1968 r. 
Happening „Deballage" i wystawa „Obrazy, oollages, ikukły", Ni
cea, Club Artaud 
Wys.taiwa mafa1rsrtwa, Kraików, Galerfa Arikady 

1969 r. 

Wystawa „Reminiscencje" - układ przestrzenny, malarstwo, col
lages, Warszawa, Galeria Współczesna; Lublin BWA 

1970 r. 
Wystawa „Ulkład przestrzenny", K1r,aików, Galeird.a Ry,tm 
Wystawa scenografli:i, Sheffield, The Playhause (Anglia) 

1971 r. 

Wystawa envi,r,omnerut „REMINISCENCJE" Ruhrfestspiele Reck
linghausen RFN 

1972 r. 
Wystawa pr,ojektów soe!l11ografiozmych oraz rcolla,ges i assamblages, 
Łódź, Teatr Wdel~i ti KMP,iK 



1973 r. 
Wysta1wa malairstwa li scenografoJi, Florencja, T,eatr Peirgola 

1974 r. 
Wystawa collages, Kraików, Klub MPd.K 
Wysta1wa malarstwa ,i soenografii, Konin, Galenia Plastyki 

1975 r. 
Wystaiwa prac scenogiraficznych i oollages, USA, Meksyk 
Wystawa mafarsitwa enviirronmenit - ,,Sy1wety", oollages, Buda
peszt, Ernst Museum 
Wystawa rzeźb, oollages, Warsz,awia, Galeniia Studiio 

1977 r. 
Wystruwa obrazów, irzeźb, oollages, Toiruń BWA, Gdy1nJia BWA 
Wystaiwa oollages li scem.ogirafd1i, Wriedeń - Bolsk1i Instyitiut K,ultucry 
Villach, Festiwal „SPECTRUM 77" 

1978 r. 
Wysita1wa 1oioo'aizów, oollages, obiektów sztuiki, Białysrtoik, BWA 
Wystawa - environment „Reminiscencje", Frankfurt, Kunstve
reim. 

1979 r. 
Wystawa retmspektywna „RETROSPEKCJE SZAJNY" Galeir1ia 
Studio, W arnz,aiwa 
Wystawa prac graficznych i malarstwa, Instytut Sztuki Polskiej, 
Stookholm, Szwecja 

WYSTAWY MIĘDZYNARODOWE 

1932 Wys:taiwa Po,lsk1iej Grafakd - Sofia, Budapeszt 
19163 Wystawa Polskiego Teaku i Scenrografii - TokiJo 
1965 Wystawa Polskiego Teatru i Scenografii - Wenecja 

Międizynarrodrowa Wystaiwa „Bild UIIld Biihne" - Baden-Ba
d~~. Kunsthalle; Oslo, Muzeum Sztuki 

1967 lVLiędzyn,air:od01wa Wystawa Scen10,grafii „Quadniennale" -
Pir,e.ga 

1968 Mtiędlzynairodowa Wystawa „Oollagen" - Zur:ich, Kunstge-
werbemuseum 

1969 Miiędizy1nar,odrowa Wystawa „Teatr inia świecie", Le Havre 
1970 XXVX , Międzynarodowe Biennale Sztulki - Wenecja 
1971 Mriędizynair,od01Wa Wystaiwa Scenografii - Osl<o, Fundation 

Srnnii,a Henrie, 
Mtiędzynai:riodowa Wy1staiwa Scenografii „Quadriennale" -
P,r,aga 

1972 MiędzYIIla,riodowy Festi!wal Sztuki - Edynburg, Richard De
,mar00 Galleiry 
Wystawa „Pologne - le Theatre et Societe" - Neuchatel, 
Musee d'Ethnographie 

1974 Międzynarodowa wystawa „Exempla" - Monachium, Kunst
halle 

1979 K!Ongires AIAP - Stu:tgardt RFN 



WYSTAWY ZBIOROWE 

1959-1960 Wystawy Grupy „Marg" - Krakó:w, BWA 
1960 Ogólnopolska Wysta1wa Malarstwa i Plakatu na XV-lecie 

PRL - Warszawa, Zachęta 
1964 Wystawa Malairstwa na XX-lecrie PRL - Kraków, TPSP 
1965 WystaJWa „Jesienne konfrontacje" - Rzes12:ów, BWA 
1967 Wystawa Polsk,iego Teatru i Scenografii - Nicea, Museum 
1969 Wysta,wa malarstwa na XXV-lecie PRL - Kraków, TPSP 

Wystawa Malarstwa P,olskiego - Mediolan, Galeiriia „Coirti-
na" 

Wystawa „Spotkania Krakorwskie" - Kraków, BWA 
1971 Wysitawa „Prezentacje 1970" - Kraków, TPSP 

Wystawa Sztuki Polskiej (Replika 1) Goteborg Kunstmu
seum - Szwecja 

1972 IV Fest,iwal Sztukii - Wars12:awa, Galeria Studio 
1973 Wystawa „Spotkania Krakowskie" - Kraków, BWA 

Wystawa „Polska" - Shimizu, Muzeum Kultur Narodowych 
(Japoni1a) 

1975 Wystaiwa „30 dzri.eł na XXX-lecie PRL" - Warszawa, Zachęta 
1976 Wystawa „W kręgu metafory" - Warszawa, Galeria ZPAP 
1977 „Współczesna s12:tuka polska" - Porto, Lizbona, Madryt, Ha-

·wa.na 

1978 VII Festiwal Sztuk Pięknych - Warszawa, Galeria ZPAP 
1979 Scenografia Polska - WaTSzawa, Zachęta 
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NAGRODY 

1956 - Nagiroda artystyoz111a Nowej Huty 
1957 - Nagiroda Krytyiki 
1962 - I Nagroda Ogólmiopolskiego Fes,ti:walu Filmów Krótkome

trażowych 

1962 - Nagiroda Mitnistra Kultury i Sztuki III StopI11ia 
1962 - Niagr,oda zespołowa na Festiwalu Tea,tralll1ym rwe Wrocła

lWliu 
1968 - I Nagroda Roku 1968 Galooi:i Arkady rw K1r1ako1Wie 
1969 - III Nagrioda za iitnscenizację ma Festilwalu Teatra1nym w 

KaLiszu 
1971 - Nagtroda II Stopnia Mri..nistira Kultury 1i Sztuik1i 
1971 - Naigrodia Miias,ta Krak,owa 
1971 - ZŁo,ty Medal na Międzynarodowej Wystawie Scenografii 

„Quadrd.en1niale" Piraga 
1972 - I Nagroda i Złoty Medal 111a IV Fest1ilwalu Sztu~i rw W ar

s:zawie 
1974 - STebrny Medal na Międzynarodowej Wys,taiwie Sceno

girafai „Exempla", M0111achium 
1977 - Nagrnda Specja,lrna za wizję iplastyozną pr21edstaiwiernia 

„Cervantes" na XIII Kialiiskich Spotkani,a,ch Teatralnych 
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