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BOGUSŁAW SCHAEFFER (ur. 6.VI.1921 r. we Lwowie) wybitny polski 
kompozytor, przedstawiciel skrajnej awangardy muzycznej, uprawia nie
mal wszystkie gatunki muzyki. Komponuje od 17 roku życia. Studiował 

kompozycję pod kierunkiem Artura Malawskiego w PWST w Krakowie 
i muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk humanistycz
nych, autor kilkunastu książek na temat nowej muzyki, m.in. Wstępu do 
muzyki {wyd. w 1976 w językach angielskim i polskim) - znanego w świe
cie podręcznika kompozycji. Wykładowca Akademii Muzycznej w Krako
wie, pedagog, organizator koncertów i współwykonawca własnych utwo
rów (gra na klawesynie, na fortepianie, na skrzypcach). Wielokrotny laureat 
kc·nkursów kompozytorskich i festiwali, znany od Meksyku po Japonii;. 
Katalog kompozytora zawiera ponad 240 pozycji, a lista miejsc na całym 
świecie, gdzie grana była jego muzyka - ponad 150. 
Uprawia także grafikę, jest członkiem Grupy Krakowskiej. Brał udział 

w kilku krajowych i zagranicznych wystawach plastycznych. 
Pisze scenariusze dla aktorów i pełnospektaklowe sztuki teatralne, cie
szące się uznaniem i popularnością: Scenariusz dla nie istniejącego lecz 
możliwego aktora instrumentalnego (1963), cykl Audiencji (I - V), Kwar
tet dla czterech aktorów (1966), Scenariusz dla trzech aktorów (1970),_ sztuki: 
Mroki (1980), Grzechy starości (1985), Zorza (1982). Na festiwalach polskich 
sztuk współczesnych prezentowane były: Audiencja III (w wykonaniu Ewy 
Sobiech i Wojciecha Ziemiańskiego), Audiencja V - w 1986 r. Zorza 
i Scenariusz dla trzech aktorów - w 1987 r. Na ostatnim Festiwalu 
B. SĆhaeffer otrzymał nagrodę autorską za scenariusze teatralne. 
Kwartet dla czterech aktorów (prapremiera w reżyserii Mikołaja Gra
bowskiego) wyróżniony nagrodą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz na
grodami festiwalowymi, grany był w wielu ośrodkach teatralnych w Polsce 
(m.in. w P oznaniu , Łodzi, Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie) 
i za granicą. 

AUTOR O SOBIE I O SZTUCE ... 

Jestem kompozytorem. Komponuję bardzo dużo, komponuję w 
najróżniejszych gatunkach od symfonii aż po muzykę elektro
niczną, od utworów jazzowych (te również komponuję) aż po utwo
ry dla aktorów (co już jest moim prywatnym pomysłem, o ifo 
wiem, żaden z kompozytorów nie pisze dzieł przeznaczonych do 
wykonania przez aktorów). Ostatnio piszę też sztuki teatraln~. 

które są wystawiane. Uprawiam grafikę. ( ... ) 



Kwartet stanowi ulubioną formę autora. 

Ci z kwartetu stale operują słowem, a nic tak nie demaskuje czło
wieka jak słowo. 

... Aktor grający aktora może po prostu grać siebie i nie będzie. · 

tu żadnego fałszu. 

... Interesuje mnie dochcdzenie do prawdy. W tym celu nie za
waham się użyć żadnego z chwytów, żadnego ze spojrzeń, żad

nego z instrumentów. Pozwala mi na to teatr. Teatr! Wymyślam 
osoby, których nigdy nie było (a które zapełniają nasz świat) ... 

w naszych czasach wyobraźnia uschła; wierzy się w fakty, do
kumenty, ba, nawet w korespondencje i wypowiedzi, a wyobraź
nia słabnie, wreszcie staje się ·czymś zupełnie mglistym. Człowiek 
współczesny, jak by go nie zachwalać, odznacza się fantastycznym 
wprcst brakiem wyobraźni. Mając stale przed oczyma migocący 
mu świat przez innych wyobrażony, sam pozbawia się tak waż
nego czynnika, jakim jest wyobraźnia. Hamlet, chłopiec z książ
ką - miał wyobraźnię! To ona podsunęła mu myśl zainsceniz0-
wania (środkami teatru) zła, któr~ stało się przyczyną jgeo sy
tuacji duchowej i melancholii. Tak: teatr jest dobrym środkiem 
ilustracyjnym. Nawet nie wiemy, ile możemy zawdzięczać akto
rom jeśli ci wiedzą, co mają odegrać. Gdyby Hamlet - wzorem 
współczesnych - zapatrzył się tępo w ekran telewizora - nic by 
nie wymyślił! Czytam kilka zdań - czasem bez sensu - a dalej 
wyobraźnia zamyka mi książkę i dyktuje rzeczy, o których nigdy 
by mi się nie przyśniło ... 

... Gdybym się miał prywatnie zwierzyć ludzkości, to największy 
dramat współczesności upatruję w nie wykorzystaniu możliwości 
duchowych człowieka. 

... U osobników pozbawionych możliwości refleksji pojawia się -· 
mimo ich żywotności biologicznej - tępy smutek, rezultat cddzia
ływania świata na życie człowieka .... 

Bogusław Schaeffe·r 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: ZBIGNIEW MACKOWIAK 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: KAZIMIERZ TARSA 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOW AK 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
NINA KAISER 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje codziennie w godz. 
9-16 Biuro Obsługi Widzów ul. Zapolskej 3, tel. 387-89 oraz 
386-53, w. 91. 
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