
Szajna 
p orównuje się czasami W17.J e 

Szajny do malars l\\'a Bo
scha i Brueghla. W rekwi

zrtorni tego teatru nat:ircz.1·1•: ic 
po:aw ia.i:i się ciągle te same 
przedmioly -rel:wi 7.yly: buty, dra
biny, krzyże, tarcze strzelnicze ... 
To wywoluje nawet ataki na nu 
tom. Podobnie jak to, 7.e drąży, 
powraca - obsesyjnie 1-.-r<:ez -
do tych samych lematów. Powia
da się nawet o „ob~esji oświę
cimskiej" Sza jn.1-. Ale on sn m 
przed tym okre~ leniem się wzdra
ga - .,żndnc ob.5csjc. To po pro
stu ol: rcślona pcrspektuu·a li:ic
d2y ! doswiadc1c1i. Patrzę, mus~~ 
patrzeć, przez pryzmat spraw' o-

sens wielkiej metafory 
slntcc:: 1111ch. Nie ma powodu, bu 
p er spe l; tl! tC !/ tald ej nic u:ywa ć. 
Żyjem y w idealnym świecie? 
Wciąż nie jc~t to czas, kicdJJ 
rosnti tull:o ró :c." 

Powiada się też, że teatr Szaj
ny jest „niekomunikatywny" ; za
rzuca się mu brak dialogów, ja
ko podstawy porozumiewania si<: 
aktora z nktorem nn scenie. Ale 
cz~·ż w irciu tak m1prawdę po
rozumiewam~· r.ię za pomoc;i 
diij)ogów - rozmów? Najczę~c icj 
ży j emy obok siebie ; każdy osob
no. I inna sprawr., c7.r to je:; t 
c1obre, cz.v zle, skoro jest to 
r r a w dz i we. 

-J".. J a swój jul.Jileusz powtórzył 
·~ (i znowu złe słowo, skoro 

- zrob ił i n n e przedstawie-
ni e:, d ;: ie.i'1Ce .<ię w innych oko
Ji c„rościach) „Dan lego". I recen
zj~ z niC'go napisał Andrzej 
H~. usbrandt. 

Poprosi li śmy ponadto ~ 
Jun, czo!ow~ interpretatorkę in-

"Sr.:enizac:ji .Józefa S7.;; jny (\\" ,.D<i:i 
tem·• gra Mari ę), b~· n <I pod~taw ie 
~ \'.·:: ich dośw iadcze11 \\' „Hepli ce·• 
(n :<js la11· ni '!js;~ym spe!,tal; lu Sza j
IF z klón·m al:to1·z\· zic~:dz:Ii 
ca )y ni ema l ~\\' i a ll . ~próbowal;i 
op i~ <l ć n a cz~· in polega ,.b.1·cie 
a!; :orcm Szajn~"'. 

Zadanie trudne, bo lakż~ po
wi ad a się, że Szajna tra klu
je aktorów instrumentalnie; jak 
nadmunckiny maj<)ce b.rć przede 
wszystkim elementem insceniza
cy jnej wizji. A sam Szajna co o 
1ym mówi? „Al:tor, choć stano
wi clem.r.11!, jest ważniejszy i bar
dzie j samodzielny nit lciedy nim 
steruje Te:: ysc r. Przckszt11lcc11 ie 
aktora w posta ć , to próba prze
l:onan ia no o c zymś, czccro 011 

;c.'lz:czc ni!' tv ic, o co po:t:inicn 
stu:orzyć. Bo al:.tor, 
my:Hqq1 i. dzialcj r1r:y 
to nic mancl:in, c:y 
partner." 

to o~ob;iil: 

świn.domic, 
rel:rut, a!e 

(.l.S.l 

Jak by1n żyła tylko przez godzinęu. 
Grać w •• Replice·•. To znaczy 

odnu le~· ć się w wizji scenicrnej, 
kl órą stworz~ ł .Józef S7. ajna. 

W teatrze t radycy jny m nie
zbędne jes t utożsamian ie się z 
granu oos~1 cia. Tu - nic ma ról 
arii postaci. Są lucl;: ic - pci llu rJ~ic , 

kuk l.1-. Od :iklora z;1!e1,y. jaki bc:
d zie czlo1riek przez niego st.,.:o
r zony. Za~ubiony \•;śród śmie : i, 
ku k i e ł. \)rotez. reszl<:: k. I tu istnie
je potrzeba u tożsa mienia się -
inaczej nie można br wejść w ten 
śm ietnik. w sensie doslown\·m I 
w przcnoś :1i. Trzeba 017.ekroczrć 
bariere wstretu. leku. być mo:~e 
również IJl'Z\'Z\\'ycza i ·~ Ii estet.-c:.
nych. Nauczono nas. i.e na sccn 'e 
oowinniśm.1· s ię po:lobać. a tu 
brzydota si..1.ie sic ~ltr\'bufem. 
Utożsamiać się - •.o umieć po

czuć się rnb<) ws:·ód sz tuczni e zc
st.a \•: io:11-c11 orzctlmiotów; Lni s·t.
cwnrch. przetll'orzon rch. Ich o
becność ma kojarzyć ;ie z zM.l<I
da cywilizacj i, .. krnj~brnze .11 P? 
bil\\·ie„. Czlo\\'i ~k. który st.amt;1d 
wr choózi m us i b.1 · ć okaleczony fi
zr cznie i psychicznie - aktor ,i::-
konu.ie \Yyboru ja:dml środl:am! 
zademonstru je to widzowi. a 
także, jakie bodźce pobudzq go do 
działania. 

Bud ze sie - ale bez orzeszloś ci; 
teraźniejszość, to islriienie sce
nicrne - m1e1sce jakb.r . sooza 
rzeczyll'istoścl - pogardzane -
~·~·sypi~ko starych butów wypel-
11ion1-ch ziemia. Sutr . tak ważni 
sasiedzi. butv - wirlma; bu tv -
bracia i siostry; buty rod ziny 
czloll'ieczej - ztle::itane. wyknv 
wione. wielokrotnie naprawiane. 
takich już teraz nikt nie nosi. O. 
ten but podnoszę z wysiłkiem, 
jakbv był bardzo ciężki. · a ten z 

oclcrwan;i · kłaplaca i:mdeszwl\ 
prźy kluda 1i1 do ucln. .. Jakbym 
mog!a coś usl.\·szeć . Znajduje ku
kle - kto to'! A in kim jestem? 
Kiedr próbu.\a jQ uderzyć - sn
ma odczuw:im ból. Kto jest bar
dziej mną - ja czy ona 7 ... Szu
kam w jej kieszeniach. O jest. 
Lusterko. Do czego to !lużr? 
Przrkłaclam do ust, nie moi:e tra
fić. zebr dzwonia o kant. chu-

Fot. r.l·szard Przedworskł 

cham - \\' ten sposób sprav:dzn 
sie czy człowiek oddycha ... - po
kazuję widzom ś l ad oddechu . Cit-
s zę się, jakbym prz~·pominala so
bie. że mogę się śmiać. A teraz 
pn:ecieram lu s terko. wid zę swo ·i~; 
t wa rz. Ale to. co zobaczyla;:i 
przeraża mnie. Moj3 twarz przy
biera maskę śmier:i - czv u
miem wyobrazić ja sobie I p-oka
zać to? 

Usi !uję natychmi;1!'t zmienić 

tcn~ :.l.~: nir: dl cte~r;. ż0 l:l into b~·
Jc.i d n:st.\T7:1~ - j e::--: tc:"1 7.ohnj~~
ni ~· f ~! . s;~o ro n1 o::: ih 1 ·e .ic t~ l tcd~ ie 

!'iJOt \\·arni c:1:c r:~ccz>·\'. i s'.o~ :..: i. sko
ro ~od;- i :T1 \· sic na ro ... 

\\' :~r 1•1 1.on · p :1\· ti ? •';.'.:1 nir . }-~urz 

\\· in2j~1c:.'· \\' ~v;i etle ~l : : je ~ię nn 
m oJ1ie:1t obi cl:t~m u1rngi; z.1clra
pair~ prot eza chrob'.lcze - to też 
zag~szcza akcję; ;e.rn IVi clz w ra z 
ze mną to spostrzeże p ::iwstanił! 

rn i ę P,zy nami płaszczyzna p oro
:.:umienia pr;iwie fizycznego . 

\Vciągając widza do wspólne
go odczuw11 nia nie możniJ odwu
lywać się da ba1rnlu. a.ni do ~cn
tymenlalizmu. Pr::ez banał rozu
mi em oc~nvi~ t ;)~ Ć dz: aia11 a ktor
skich. prz-e:: s cnt .n11ent;1 iizm chęć 
\\·z~·u p;i~C? li::t \\· id za la f\·\· ,·n1! śrocl 

i; a m i. Je .i.c li g;-;!m cie~pi!~n ie -
n:e p: ac;:ę. Próbuje: z;1r;n;ć, ŻE· już 
nic um ie m p: ;ik;:ć. C;:1· 1d:Jz 
m :17-e d z ielić m nje u czu cia'! Czy 
zromn~ ie moje zna ki? 
Publiczn ość jes t pn.rZ\\')'c7ajo

n a do teatru lit.ernck iego. Teks t 
,.\- ~ · inu sza u ,,,,· ngę ,,·id za, a „ne pJi
ka'' to .s pckliikl w całości oparty 
na dz·a 1·a 11iu. Nie jest to pros t!!. 

Akcja odbywa się symultanicz
nie. pic:ć osób gra równoc7.e5n ie; 
trzcb <:1 uw;iżać na to, co robi;i in -

• ni. t:·zeba licz~· ć się I z tym. że 
może nie jest się o;lądanym. 

Gram więc sama clln siebie. nie 
wypacl:i.i <1c ze w spólnego r~· tmu. 
Zapamiętuję sii; w t~·m. jakb~-m 
7„da tylko prz2z te godzinę: od 
\\·yj~cia ze śmietnika do zej ścia 
ze sceny. 

IRENA JUN 


