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Kompozytor, teoretyk i krytyk muzyczny, filozof, pedagog, dra
matopisarz, grafik. 
U rodził się 6 czerwca 1929 roku we Lwowie. Studiował w Krakowie 
- kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej i muzyko
logię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krakowie mieszka, 
pracuje i tworzy do dzisiaj. Po studiach pracował w Polskim Radiu, 
w Państwowym Wydawnictwie Muzycznym, wykładał na Uniwer
sytecie Jagiellońskim, zajmował się krytyką muzyczną. Jest auto
rem wielu książek i prac z zakresu muzyki współczesnej . Wykłada 

kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie i Salzburgu. 
W 1970 roku otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim tytuł 

doktora nauk filozoficznych . Jest autorem happeningów muzycz
nych, komponuje muzykę teatralną i filmową. Od 1955 roku 
napisał blisko trzydzieści utworów teatralnych, które przetłuma
czono na kilkanaście języków i grano w wielu krajach świata. 

UTWORY TEATRALNE BOGUSŁAWA SCHAEFFERA: 

1955 Webern - tragedia w dwu aktach 
1963 Scenariusz dla nie istniejącego, lecz możliwego aktora 

instrumentalnego 
1964 Audiencja I dla aktora 
1964 Audiencja Il dla aktora 
1964 Audiencja III (Raj Eskimosów) dla aktora i aktorki 

1964 Audiencja IV dla aktora 
1964 Audiencja V dla aktora 
1966 Kwartet dla czterech aktorów 
1968 Fragment dla dwóch aktorów i wiolonczelisty (również 

w wersji z kontrabasistą) 
1970 

1976-1980 
1977-1982 

1985 

1987 
1989- 1990 
1989-1990 

1990 
1991 

1991- 1992 
1992 

1992-1993 
1992-1993 

1993 
1993 
1993 

1986-1993 
1993 

1989- 1993 

Scenariusz dla trzech aktorów 
Mroki - tragikomedia w dwu aktach 
Zorza - tragikomedia w dwu aktach 
Grzechy starości (czyli Uwiąd, sztuka dla zaawan
sowanych inteligentów, dłuższa jednoaktówka) 
Kaczo dla dwóch aktorów i aktorki 
Aktor - sztuka o teatrze i życiu 
Próby - sztuka o teatrze 
Seans - sztuka liryczno-metafizyczna 
Tutam dla dwojga aktorów 
Toast - komediodramat w jednym akcie 
Rondo - dramat w jednym akcie 
Odwet - dramat w dwu aktach 
Żniwo - dramat 
Awans - sztuka już możliwa 
Gdyby - sztuka pouczająca 
Denni - sztuka bardzo pouczająca 
Ranek - tragedia metafizyczna 
Glosa - dramat 
Mufti - sztuka multilingwalna 



Bogusław Schaeffer 

Jako artysta„. 

Przed dwudziestu Iaty, kiedy byłem już auto
rem dziesięciu sztuk, w Polsce (i w Europie) 
byłem znany jako autor trzech sztuk; przed 
dziesięciu Iaty, kiedy byłem autorem dwu
nastu sztuk, byłem znany jako autor sześciu 
utworów scenicznych; dziś jestem autorem 
dwudziestu pięciu sztuk, a świat (bo sprawa 
nie kończy się na Europie) poznał siedem
naście moich sztuk, co głośnego, a zapoz
nanego autora winno w pełni satysfakcjono
wać. Zawsze byłem zdania, że jeśli uda mi się 
połowa z tego, co mogłoby mi się w życiu 
udać, to jest to już tak dużo, że aż wstyd. 
Skromność? Skądże . Po prostu wiem, jak 
było z innymi autorami; wiarę w „pasmo 
sukcesów" pozostawiam wciąż wspaniale 
zaludniającym świat kretynom, którzy życie 
mitologiczne przekładają nad realne, dla 
których piękne kłamstwo będzie o wiele 
atrakcyjniejsze niż zwykła , oczywista praw
da. 

Jako artysta (dramaturg, kompozytor, grafik) pracuję w sferze 
fantazji i wyobraźni . To one kierują moją myślą, one poddają mi 
tematy, one mnie inspirują . Nie wyobrażam sobie, bym mógł pisać 
coś na zamówienie, nawet gdybym sam u siebie cokolwiek chciał 
„zamawiać". Mogę pisać tylko to, co jest mi bliskie, tylko to, co 
niejako samo się pisze, tylko to, co sam chciałbym na scenie 
zobaczyć. 

Wynudziłem się ... 

Wynudziłem się w teatrach naszych i obcych jak mops. Przypusz
czalnie nie jestem snobem, pasje innych ludzi mnie nie interesują, 
ich upodobania - tym mniej. W życiu robię dokładnie to, czego inni 
by nie robili. Pisząc sztukę teatralną (czy: komponując) wykreślam 
z pamięci to wszystko, co znam, co dotychczas widziałem (czy: 
słyszałem) . Z tradycją nie zrywam, bo ona jest we mnie - że tak 
powiem - bez mojego udziału, bez moich starań; jest jej tyle, co 
w każdym z nas. Chcę, by w moim teatrze - bo jest coś takiego 
- widz się nie nudził. Czy to wszystko? Nie, ale to jest pierwszy 
warunek mojego zajmowania się sztuką. 

W teatrze ... 

W teatrze - jak w kościele - powinna panować radość. Zbyt często, 
by nie powiedzieć: stale, widzę, że wychodzący z teatru - czy 
z kościoła - mają miny smutne, poważne; o radości nie ma tu 
mowy. Teatr jest świątynią to prawda, ale życie jest piękne (czy 
widz zdaje sobie sprawę z tego, że .. . mógłby nie żyć, że mógłby nie 
egzystować - choćby z woli kaprysu rodziców - ?); samo życie jest 
piękne i ponuraków powinno się przepędzać do łagrów, gdzie nie 
ma miejsca na dąsy . 

Bez mojej winy ... 

Bez mojej winy byłem przez długie lata autorem zapoznanym. Dziś 
każą mi być wdzięcznym za to, że „wprowadzono mnie na scenę' ', ale 
prawda jest inna (prawda zawsze jest inna, nic na to nie poradzimy ani 
ja, ani Szanowni Państwo). Aktorzy i poniektórzy reżyserzy mieli 
w ręku moje utwory i wcale nie kwapili się do grania ich czy 

wystawiania. Jestem im za to wdzięczny, gdyż w „międzyczasie" 
mogłem skupić się na pisaniu nowych utworów, dzięki czemu 
publiczność ma dziś co oglądać. Jestem tak uformowany, że z każdego 
nieprzyjemnego faktu wydobywam coś - dla mnie - miłego. 



Postanowiłem więc ... 

Postanowiłem więc w tym „złym" czasie pisać jak naJWlęcej , 

próbować teatru na wszystkie sposoby. Po utworach, które za
czynają się - niemal sakramentalnie - od wykładów na temat sztuki, 
często muzyki, która jest sztuki i życia najbardziej abstrakcyjnym 
uosobieniem, pisałem sztuki o aktorach i teatrze (Próby należą do tej 
serii), potem zająłem się człowiekiem i jego kondycją w świecie, 
wreszcie zacząłem obrysowywać odbicie czasu w jego - rzecz jasna 
- transcendentnej postaci . Myślę, że okazji nie zmarnowałem, 

mogłem przecież nic nie robić, czekać na uznanie, na to, żeby mnie 
zaczęto nosić na rękach , jak wielu sławnych durniów. 

Pisać utwory ... 

Pisać utwory sceniczne - to (dla kompozytora!) wielka przyjemność, 

radość z niczym nie porównywalna! Aby napisać osiem minut 
muzyki (np. symfonii) muszę pracować długo , długo, bo nikt tych 
dziewiętnastu tysięcy (różnych!) nutek za mnie ani nie wymyśli, ani 
nie napisze. Osiem minut teatru (jedna scena) powstaje w ciągu dwu 
porannych godzin. W dodatku symfonia apeluje do ucha, a dziś 
mało kto chce słuchać (słuchanie ścieków szumowo-perkusyjnych 
jest czymś w rodzaju „słuchania bez słyszenia"), a teatr to jednak coś 
bliżej życia (tak się przynajmniej wszystkim wydaje). (Nie mówię 
o tym, że sztuka, grana dziesiątki i setki - a tak! - razy, zagarnia 
tysiące widzów, gdy koncert odbywa się w danym mieście razjeden 
tylko i skusi tylko nieliczną garstkę wielbicieli nowej muzyki). 

Pouczające i wesołe ... 

Pouczające i wesołe, mądre i zabawne powinny być sztuki - jestem 
tego zdania ja i Komitet Popierania Twórczości Teatralnej Bogu
sława SchaefTera (na razie w jednej osobie pewnego kompozytora). 
Przed kilkoma miesiącami zostałem entuzjastycznie zaproszony do 
jednego z największych wydawnictw teatralnych w Niemczech (tak 

radośnie połączonych, jak rodzeństwo w starych powieściach 

angielskich), gdzie wytłumaczono mi, że powinienem pisać sztuki 
„na czasie'', polityczne. Ponieważ wszystko, co .polityczne napawa 
mnie wstrętem nie do opisania, nie powiedziałem nic na swoją 
obronę, streściłem się tylko w stwierdzeniu, że „nie mam do tego 
najmniejszego talentu" (uprzejmość wobec chamstwa zawsze bę
dzie bronią dość skuteczną - polecam wszystkim). Ja? Ja, tak 
utalentowany, niemal napiętnowany przez talent, miałbym się 

parać takim szajsem? 

Intelektualnie doniosłe ... 

Intelektualnie doniosłe sztuki, a takie właśnie pozwalam sobie pisać 
(kto nie widzi intelektualizmu moich sztuk powinien wrócić do 
szkoły, najlepiej powszechnej, od czegoś trzeba zacząć) - zawsze 
sprawiały trudność widzom, dlatego oferowano im w brutalnym 
nadmiarze płaskie farsy i sentymentalne tragedie. Klasykę wprowa
dzano rzadko i jakby dla okrasy. Autor wybitny miał do dyspozycji 
dość smutną dwuczłonową alternatywę: albo pisać dla szerszej 
publiczności (recte: dla gawiedzi), albo skazywać się na niepowodze
nie równie wielkie jak szczere ambicje wzbogacenia teatru czymś 
naprawdę sensownym. Nigdy nie stanąłem przed murem tak 
zbrodniczej alternatywy, rzecz znam tylko ze słyszenia - ale tak było. 

Budzące refleksje„. 

Budzące refleksje sztuki należą do rzadkości . Mam tu na myśli 
refleksje głębsze - nie: „ludzie są źli" , „życie jest podłe", „nie warto 
się poświęcać" (wysilać, zniżać, zakochiwać, podlizywać itd.). 
Refleksje głębsze nie są łatwe do uświadomienia sobie, ale przy 
odrobinie intelektualnej spostrzegawczości można je zebrać w ja
kąś bardziej organiczną całość, podobnie jak tytuły niniejszych 
akapitów. Wiele nie wymagam. Życzę moim widzom przyjemnej 
zabawy i mniej przyjemnych, ale koniecznych refleksji 
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Joanna Zając 

PRÓBOWANIE 
Widz zasiada w teatrze zazwyczaj w roli wszechwiedzącego obser

watora. Jest wszędzie. Często bez przeszkód rozwikłuje sieć uczuć 

i doznań, która snuje się pomiędzy bohaterami. Publiczność szybko 

poznaje intencje postaci. Tymczasem persony dramatu (w odróż

nieniu nie tylko od widzów, ale i od grających je aktorów) skazane 

są na wiedzę cząstkową, ułomną, niejednokrotnie mylną. Postacie 

poznają sceniczny świat jedynie w rozmowach z innymi bohatera

mi, niekiedy same coś dojrzą przypadkiem, czasem pojawia się 

przeczucie lub domysł. Wciąż jednak toną w niepewności, dalekiej 

co prawda od poczucia bezpieczeństwa, które daje miejsce na 

widowni, lecz za to bardzo ludzkiej, ujmującej człowieczą nieporad

nością. 

Ten teatralny układ sił ulega w Próbach Bogusława Schaeffera 

zupełnemu zaburzeniu. Publiczność w końcu nie wie, kto gra tu 

kogo, gdzie przebiega granica między spektaklem a próbą, czy 

aktorzy wnoszą na scenę swoją prywatność, a może tylko ni

by-prywatność wpisana jest w dramaturgiczny scenariusz. Ani 

śladu klasycznie pojętej akcji, charakterów czy sytuacji. Wszystko 

tu takie pozorne, jakby nie dokończone, urwane w pół drogi, 

niejasne. A jednak kolejne sceny, z których każda mówi o czymś 

innym lub czasem rozprawia inaczej o tych samych problemach, 

układają się w kompozycję - mimo swej wielowarstwowości 

i wieloznaczności - celową. Rozgałęzia się ona dziwacznie, lecz 

„istotnie". Ta sztuka wyrasta prawdopodobnie nawet ponad miarę 

jednego wieczoru teatralnego. Nieustannie jednak dotyka krawę

dzią samego teatru, a często zanurza się w jego miąższu. Próby 



sprawdzają możliwości sceny, stawiają przed nią szansę, piętrzą 

zadania, pojawiają się z wyzwaniem. Schaeffer poddaje więc 

materię teatralną próbie. Można by rzec: próbuje jej wytrzymałość. 

Aktor, ten utalentowany oczywiście, przechodzi w Próbach test na 

giętkość, elastyczność. Czasem nawet na tempo gry. Wykonawca 

jakiejkolwiek z wpisanych w sztukę ról , nie może włożyć na twarz 

maski , precyzyjnie obrać trop, po którym z niezmiennością upar

ciucha mógłby się poruszać, ponieważ wciąż musi opowiadać się 

wobec „nowego". W tym utworze trudno bowiem znaleźć jakiś 

pewnik, stały punkt odniesienia. Nie może być nim dla aktora 

odgrywana przez niego postać, bo autor sztuki nie uwięził swych 

scenicznych bohaterów w ugładzonym, logicznie nakreślonym 

kształcie . Aktorzy muszą więc podjąć tutaj jakby dialog z momen

tem scenicznym, który - zgodnie z istotą chwili - pojawia się po to, 

aby zniknąć. Cała teatralna sfera Prób jest światem kinetycznym, 

który porusza się gdzieś na antypodach marazmu i zrodzonej 

z bezruchu nudy. 

Jednak wewnętrzny kształt, który bohaterowie sztuki przybierają 

najczęściej - to duchowe rozleniwienie. Rozproszeni na drobiazgi , 

małostkowi, skłonni co najwyżej do tandetnych uniesień, złośliwie 

przekorni - drepcząc w miejscu czynią wiele hałasu. Postacie 

niszczą , zresztą jakby mimowolnie, zaczyn każdej ciekawszej myśli . 

I w ten sposób nie dopuszczają do powstania czegokolwiek, co 

wyrastałoby ponad ich własną miarę. Każda inność , każdy postęp 

w akcji mógłby przecież obnażyć bezpowrotnie karykaturalną 

formę bohaterów. Czy są winni? Wina gubi się gdzieś nieodwracal

nie w świecie takim jak ten - niedemonicznym. Teatr Schaeffera 

nigdy nie oskarża, on jedynie przedstawia. 

Świat Prób podskórnie pulsuje lękiem . Aurą niepokoju wypełniona 

jest zwłaszcza scena o snach. Ranek umie położyć kres sennemu 

koszmarowi, gdy tymczasem w życiu rzadko kiedy opuszcza nas 

uczucie niepewności. W teatrze, w czasie prób, które często są 

szukaniem po omacku właściwego tropu - pojawia się wciąż ów 
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niepokój, który sekunduje podejmowanym decyzjom i oczekiwa

niu na ich końcowy rezultat. 

Pierwsze zmagania z nową materią są najcenniejsze, zawsze są 

próbą. Ciągłe zwracanie się w stronę wypróbowanych rozwiązań 

- grozi marazmem. Dlatego Schaeffer wciąż próbuje na nowo, od 

początku . Każdego ranka, kiedy zasiada do maszyny, wykreśla 

z pamięci to wszystko, co stworzył poprzedniego dnia . Zapomina 

wtedy na chwilę, że w innym, mniej dogodnym dla pisania sztuk czy 

komponowania muzyki czasie - z uwagą wczytuje się w strukturę 

teatru i dramatu powszechnego. 

W schaefferowskich Próbach bohaterowie próbują bardzo różnie . 

Najpierw, przez cztery pierwsze sceny - czynią to dosłownie. Już na 

wstępie utworu mają więc możliwość zagrania w wielu konwenc

jach. Wszystkie role w tych czterech etiudach są równie ważne . 

Każdej z nich przypisany został pewien materiał dramatyczny i czas 

na jego pomysłowe, niezwykłe przedstawienie. Z takim zadaniem 

aktor spotyka się w teatrze zaledwie raz czy dwa razy podczas 

sezonu teatralnego. Warto więc docenić te etiudy, bo chociaż są 

krótkie i stanowią jedynie rodzaj preludium do całej sztuki, istnieją 

jeszcze w innym, rzec by można: pozascenicznym wymiarze. Nie są 

one bowiem tylko wyzwaniem dla warsztatu aktora. Szkicują 

również zarys problemów, które, po rozwinięciu, mogłyby z powo

dzeniem wypełnić w całości nową sztukę. Chociażby scena o cudo

wnych dzieciach. Wspaniały temat do przemyślenia, inspirujący 

motyw: jak ludzie wyobrażają sobie „cudowność"; może trafniej: 

co dzisiaj uchodzi za przejaw geniuszu? A „Staruszkowie i porno" 

- rzecz o absurdalnym, niby-terapeutycznym przymusie. „Eg

zamin" i „Dziewczyny szefów" -jakby bardziej realistyczne, mniej 

abstrakcyjne, apelują z pewnością najgłośniej do autopsji widza. 

Wszystkie scenki są prawie klasyczne w formie, w gruncie rzeczy 

przypominają teatr, z którym obcujemy najczęściej. Przez kilkanaś

cie minut przypatrujemy się w Próbach obrazkom niemal obyczajo

wym, „swojskim" historyjkom, ot - taka teatralna rozmowa, tyle, 

że przyprawiona szczyptą fantazji i dystansu. Czy chcielibyśmy 

jednak oglądać tylko TAKI teatr? Poświęcilibyśmy z ochotą jakiś 

wieczór na śledzenie dalszego ciągu jednej z TAKICH opowiastek? 

Szczerze w to wątpię. Może więc potrzebny jest też zupełnie inny 

teatr, podobny do tego, który rozgrywa się w dalszej części 

schaefferowskich Prób . Przynosi on ze sobą, zamiast obsesyjnej 

monotematyczności - uskrzydloną wyobraźnią politematyczność. 

Widza zawsze intryguje przestrzeń , która rozciąga się za teatral

nymi kulisami. Istnieje w nas bardzo ludzka potrzeba dotknięcia 

tego, co w pewnym sensie jest zakazane. To intryguje i mimowolnie 

pociąga za sobą pragnienie zburzenia iluzji, zdarcia teatralnego 

blichtru. Próby Schaeffera balansują właśnie gdzieś na krawędzi 

iluzji i deziluzji. Co tu jest bowiem tekstem sztuki a co jej 

metatekstem? Próby są próbowane, czy Próby są grane, a może nie 

ma Prób - są tylko próby? Próby okazały się jednak tak bardzo 

próbami, że ich kolejni reżyserzy (a premier było już niemało, m.in. 

w Krakowie, we Wrocławiu, w Katowicach, Szczecinie, Wiedniu, 

Lizbonie, Tallinie, teraz Warszawa, pojawią się Toronto i Ham

burg) zastanawiają się , czy nie zmienić tytułu sztuki, uściślić go 

przynajmniej. No bo kto przyjdzie do teatru na próby„. 

W Próbach nie chodzi o odsłonięcie tajników „ teatralnej kuchni" . 

Publiczność nie poznaje tu niby-prawdy obyczajowej, która zresztą 

bywa zazwyczaj mało apetyczna i nie jest nikomu potrzebna, a już 

najmniej samemu teatrowi. Jej odsłanianiem zajmuje się z powo

dzeniem plotka czy gazeta. Próby nie podglądają zatem teatru od 

strony kulis, lecz podpatrują jego możliwości , badają jego pojem

ność, a często - po prostu ukazują życie przepuszczone przez 

pryzmat teatru. 

Cała dramaturgia Schaeffera, bo nie tylko Próby , nasycona jest 

spontanicznością , z jaką tworzy ją autor. Element przymusu jest 

więc tym sztukom całkowicie obcy. Dalekie są one od tendencji , nie 

stawiają jednoznacznych tez, których słuszności za wszelką cenę 

chciałyby dowodzić. Tą twórczością nie rządzą gazetowe aktualno-



ści - sztuki Schaeffera nie muszą więc opowiadać się po jakiejkol

wiek stronie. Trudno byłoby przypisać im rolę teatralnej trybuny 

- obroniłyby się przed nią ironią i autoironią. 

Schaeffer również widzowi gwarantuje wolność wyboru. Roztacza 

przed publicznością całą teatralną paletę: od elementów ludycz

nych po wyrafinowaną grę intelektualną. Inscenizatorom swoich 

sztuk nie narzuca niczego, stroni nawet od didaskaliów. Nie znaczy 

to jednak, że autor Prób pozostawia aktorom i reżyserom miejsce 

na improwizację w sferze słowa. Schaefferowskie sztuki ujęte są 

zawsze w formę bardzo precyzyjnie zapisanej partytury, a nie, jak 

się czasem sądzi: stanowią schemat, który można w dowolny 

sposób wypełniać. Przestrzeń twórcza, otwarta dla pomysłowości 

inscenizatorów, rozciąga się gdzie indziej . Tkwi przede wszystkim 

w potencjale, który kryje w sobie każda scena. Schaeffer bowiem, 

jakby tautologicznie: pisze więcej niż pisze, tzn. pozostawia wkom

ponowaną w słowo nadwyżkę. Jakby dźwięk, który rozbrzmiewa 

jeszcze w przestrzeni, lecz jest już rozproszony w czasie, przybiera 

więc coraz to inne kształty, ale nadal pielęgnuje swój pierwotny 

obraz. 

Joanna Zając 
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LECZNICA 

Związku Artystów Scen Polskich 
w Warszawie ul. Nowogrodzka 49 
(budynek Operetki Warszawskiej) 

OFERUJE WSZYSTKIM PAŃSTWU: 

Leczenie w zakresie: 

chorób wewnętrznych, bioenergoterapii, chirurgii, 
chirurgii plasrycznej, dermatologii, endokrynologii, 
foniatrii, gastrologii, ginekologii, kardiologii, laryn
gologii, neurologii, okulisryki, ortopedii, psychiat
rii, seksuologii, stomatologii, urologii. 

Badania diagnostyczne z zakresu: 

analiryki lekarskiej, histopatologii, cytologii, USG, 
EKG, Holter, echokardiografii oraz audiometrycz
ne. 

Badania wstępne do pracy, badania okresowe oraz zaświad
czenia do prawa jazdy. 

Zabiegi: 

chirurgiczne, Esperal, iniekcje, fizykoterapia, reha
bilitacja ruchowa oraz masaże lecznicze. 

LECZNICA ZASP czynna jest codziennie (oprócz niedziel 
i świąt) w godzinach od 800 do 1900 

Telefony: informacja i rejestracja - 628-44-17 
stomatologia - 628-89-48 
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