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Bogusław Schaeffer 



Bogusław Schaeffer 

Cały wielki świat muzyczny ceni i gra kompozycje Bogusława Schaeffe
ra (ur. 6 czerwca 1929 roku we Lwowie). "Twórczość Schaeffera jest uni
kalna przez absolutną bezkompromisowość poszukiwawczej postawy 
kompozytora, dla którego każde dzieło jest odrębnym "traktatem teorety
cznym" na dany temat kompozytorski - czy to z dziedziny zagadnień stru
kturalnych, kolorystyczno-brzmieniowych, nowego typu ekspresji, wyrazu 
emocjonalnego czy techniki instrumentalnej" (Teresa Chylińska). Bogusław 
Schaeffer jest twórcą pierwszej automatycznej kompozycji okresu przed
komputerowego, pierwszej w świecie partytury graficznej w formie diagramu; 
stenografii muzycznej; jest jedynym w Polsce kompozytorem intensywnie zaj
mującym się muzyką elektroakustyczną i komputerową. Pierwszą sztukę dla 
teatru, Webem napisał Schaeffer w 1955 roku. Po 8 latach powstał słynny 
Scenariusz dla nie istniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego (grał 
Jan Peszek), potem cykl Audiencji, także Kwartet dla czterech aktorów, Frag
ment dla dwóch aktorów i wiolonczelisty, w roku 1970 Scenariusz dla trzech 
aktorów. Po 10. latach Schaeffer napisał Mroki, potem Zorzę, Grzechy staro
ści, Kacza, Aktora, Próby, Seans, Tutam. A w ostatnich latach (tytuły dalej 
składają się z 5. liter i 2. sylab).Toast, Rondo, Odwet, Razem, Żniwo, Awans, 
Gdyby, Denat, Ranek, Glosa, Multi. Na polskich scenach trwa rozpoczęta 
przez Mikołaja Grabowskiego w połowie lat 70., schaefferiada (określenie Ja
cka Sieradzkiego). Tak bardzo akceptowana przez publiczność i teatry, że od 
1992 roku Schaeffer jest najczęściej granym na polskich scenach polskim au
torem i tym samym ten znaczący tytuł odebrał Aleksandrowi Fredrze. 

( ... ) Pisałem i piszę sztuki dla teatru, 
dla aktorów, dla reżyserów, nie piszę 
ich do czytania, 

choć - przeczytanie ich jest konieczne, gdy się chce je wystawić. 
Przeczytanie spokojne, uważne, bo te sztuki składają się z wielu 
warstw, które trzeba (można, warto) poznać, z tajemnic, które warto 

(można, trzeba) zgłębić, z pomysłów, które można (trzeba, warto) wy
korzystać dla teatru, obojętne, czy jest się twórczo do sztuki nasta

wionym reżyserem czy tylko kochającym teatr czytelnikiem. 
Właściwie powinienem czytelników ( miłośników teatru) przeprosić 
~a r~zgłos, jaki zdołały wywołać niekiedy moje sztuki i zapewnić ich, 
ze me dla rozgłosu, lecz dla teatru je pisałem. Rozgłos - to coś nie
przyzwoitego, "głośny autor" wydał mi się od dzieciństwa jakąś kre
aturą (obrzydliwą oczywiście), człowiekiem, który dla pieniędzy i 

sławy zrobi wszystko i jeśli ktoś określiłby mnie jako "głośnego auto
ra" byłbym smutny i niepocieszony. Boże! Przecież nigdy takich in
tencji nie miałem, z reguły nie pojawiałem się na premierach o 

p~wodzeniu (czy nie-) dowiadywałem się później niż inni, niekied~ o 

wiele za późno, by przynajmniej podziękować reżyserom (na ogół 
znakomicie rozumiejącym moje sztuki), do czego jestem z natury do-



brego wychowania zobowiązany; nigdy nie pomyślałem o tym, by 
napisać coś, co by się podobało, co byłoby jako aktualność podjęte i 
zrozumiane, pisałem te sztuki (i piszę nadal) w czystej intencji 

wzbogacenia teatru moimi doświadczeniami z komponowania mu
zyki, pisałem je po to, by w teatrze, który obdarzyłem tak wielką (i 

na szczęście odwzajemnioną) miłością, coś się działo innego, nowe
go, nieprzewidywalnego i by ... nie było nudno, do czego teatr na

brał dziwnych, a dla mnie niepojętych skłonności. Swoją odrębność 
i niezależność (zawsze wątpliwą) teatr artykułował czy akcentował 
wymuszoną powagą, zauważyłem - że głośne (znów to słowo) przed
stawienia z reguły nie były przedstawieniami radosnymi, wesoły
mi, skądże - były uroczo ponure, przy czym ów urok ponurości 
podkreślany był dzięki dręczącej aktualności, jaką wmawiano ta
kim przedstawieniom - nędznie spreparowany absurd, polegający 
na przeświadczeniu, że nasze czasy są wyjątkowo bogate w przeży
cia duchowe, egzystencjalne rozterki i bolesne doświadczenia, co 
mniej więcej odpowiada rozpaczy prymitywa, któremu w nieodpo
wiednim miejscu zrobił się pryszcz. Jest wyjątkową bezczelnością 
utrzymywanie, że to w naszych czasach (naszych?) i właśnie tu roz
grywa się coś istotnie ważnego. Coś istotnie ważnego rozgrywa się 
wszędzie i zawsze. Dlatego pozwoliłem sobie, darem intuicji te-

-
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atralnej, nie w wyniku intelektualnych spekulacji, określać czas i miejsce 
moich sztuk w sposób przybliżony, jakby dowolny, by w ten sposób oddalić 
się od histerycznego egocentryzmu ludzi, którym wydaje się, że wszystko, 
co dla świata istotne, toczy się wokół nich, wobec nich, właśnie tu i teraz. 
Nie wiem: nie jestem zbyt bystrym obserwatorem, ale myślę, że świat po 
prostu zgłupiał. Przypomina człowieka, który spotkany po latach, wygląda 
dziwacznie i mówi - jakby od rzeczy. Przyglądamy się i przysłuchujemy ta
kiemu człowiekowi i nieodparcie nachodzi nas myśl, co się z tym człowie
kiem stało? Podobnie ze światem: co się z tym światem stało! 
Uważny czytelnik (a wiem, że na takich mogę liczyć) od razu pojmie, do 

czego zmierzam, że wykładam pierwszy punkt mojego teatralnego progra
mu: zdziwienie. To mówi pan, że zbiera pan wyłącznie stare stemple i że 
ma pan już sporą kolekcję. Co pan mówi? - w całej południowej Polsce, 
przepraszam, w całej zachodniej Austrii nikt takiej nie ma! Nieśmiało za
pytuję o malarstwo, którym z taką fascynacją i z takim powodzeniem się 
zajmował, ale widzę, że mego rozmówcę ten temat jakoś nie interesuje, ra
czej peszy, więc obiecuję, że "z całą pewnością chyba może na pewno" obej
rzę tę jego kolekcję. 

Okoliczności łagodzące? Współczuć idiocie? Skądże! Opisać to, opisać! 
Opisać to dla teatru, dla aktorów. Ukazać cały bezwstyd życia współczes
nego, które uzurpuje sobie prawo do modelowania nas, do kształtowania 

' 



naszego gustu, smaku, co więcej: naszych pragnień, a nawet - po
trzeb. I to jest drugi punkt mojego niepisanego programu artystycz
nego. Mecz piłkarski. Jeden wylezie na drzewo, choć w domu taki 
leniwy i niedołężny, drugi, usiądzie na ziemi, do oglądania pozosta
wiając sobie rozrosłe bary jakiegoś typka, który mieni się fanem. Nic 
mnie ten mecz nie obchodzi, ale chciałbym zapytać tego, co usiadł na 
ziemi, po co pan przyszedł na mecz, czy po to, by nic nie zobaczyć? 

Metaforycznie: po co pan przyszedł na świat, czy po to, by studiować 
brudny sweter, nadwyrężony pasek i wytarte na zadku dżinsy jakie
goś rozwrzeszczanego typka? 
Zauważono to od razu (choć nie trzeba było na to jakiejś wyjątko

wej bystrości), że moje sztuki nie posiadają wyraźnie zarysowanego 
tematu, a nawet czasem składają się ze scen luźnych i jakby ode
rwanych. Moje kompozytorskie doświadczenie podszeptuje mi, że 
czynię dobrze; że tak postępując, jestem w najlepszym porządku. ÓW 
tak pożądany, niemal upragniony ład, porządek, wspólny tematycz
ny mianownik pojawia się w czasie sztuki niemal automatycznie i 
sądzę, że słusznie zabiegałem o inne rzeczy, o inne walory teatralno
ści, nie o monotematyczność, nie o wyrazisty profil sztuki, nie o jej -
broń Boże - tendencję. Tematem moich sztuk jest człowiek, gdybym 
go "wyjął" ze sztuk lub ujął w husserlowski ejdetyczny nawias, nic 

c 

-
by nie zostało. Najświetniejsi krytycy zauważyli, że lubię moich bohate
rów (którym do bohaterstwa naturalnie daleko). Ja nawet tego typka w 
śmierdzącym swetrze polubiłem, jakże inaczej poświęciłbym mu aż dwa 
zdania we wstępie, który ma solidnie wprowadzić czytelnika w meandry 
i enigmy mojego teatru! Lubię te moje postacie, może dlatego że są ma
lownicze, jakoś w swojej anonimow~ści inne, odrębne (świat pełen jest 
takich cudów), lubię je i gorąco polecam aktorom, którzy nawet posta
ciom sprawiającym wrażenie osobników zacofanych i mocno niedorozwi
niętych mogą przydać cechy ludzkie, ach, jakże ludzkie ... (. .. ) 

Fragment przedmowy Autora do: Bogusław Schaeffer, Utwory sceniczne, Salzburg 
1992 



PRÓBY są farsą teatralną, w całości zbudowaną 
na prawach muzyki. ] 

Muzyka wytworzyła w przeszłości szereg znakomitych form, takich jak wariacje, fuga czy suita. Do tych form na- l 
wiązuje autor, który i w dramaturgii nie przestał być kompozytorem, zestawiającym - jak to się dzieje w muzyce -
z elementów oderwanych, abstrakcyjnych, ale dających się zespolić w nową organiczną całość. Chcę do teatru 
wnieść składniki dziwności i obcości, które w muzyce neutralizują się same, niejako automatycznie, gdyż wystar-
czy, że pojawiają się jedne po drugich, a uważny słuchacz, jeśli jest muzykalny, z łatwością odnajdzie ich ukryte 
związki, które ową nieaprioryczną, jeszcze nie istniejącą, lecz -już - możliwą formę spajają i tworzą. Autor przeczy 
tu prawom konwencji teatralnych, w gruncie rzeczy - w trakcie pisania sztuki - mało go one obchodziły. Szło mu o 
prawdę teatru. W tym celu podpatruje - po swojemu teatr. A kiedy najlepiej podpatrzyć teatr? W czasie prób. Au-
tor celowo zamazuje tekst, by widz w końcu nie wiedział, co jest tekstem sztuki, co metatekstem i co wynika z od-
dalenia się od rdzennego tekstu sztuki. Dla ułatwienia powiem, że tylko 3/4 tekstu stanowi samą sztukę, resztę 
autor dopisał, próbując sam swoje PRÓBY, naturalnie przy biurku, nie na scenie. Skorzystał z przywileju autor- ( 
stwa i zdekomponował całość kilkakrotnie, by w ten sposób uzyskać atmosferę prób, atmosferę niepowtarzalną, 
niezwykłą, właśnie w swojej funkcjonalnej zwykłości niezwykłą, atmosferę niejasności i niepewności, która je~t tak 
niesłychanie ludzka. 

Bogusław Schaeffer 

Bogusław Schaeffer - Szkice do sztuki Próby 



(. .. )Dlaczego sztuka teatralna ma być niejasna, wieloznacz
na - zapyta ktoś . Sztuka musi być wieloznaczna, wielo
kształtna, wielostronna. Jednostronne mogą sobie być 

tapety i plakaty, lecz nie dzieła artystyczne. A do nich sztu
ki teatralne wciąż jeszcze należą. Czyż nie? 

Bogusław Schaeffer 
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Schaefferiady na Lubuskiej Scenie 

• 
"Audiencja II" w wyk. Mikołaja Grabowskiego 
I Winobraniowe Spotkania Teatralne (20-26.09.93) 

• 
"Kwartet dla czterech aktorów" reż. Mikołaj Grabowski 
Teatr STU - Kraków (29.11.93) 

• 
"Audiencja V" reż. Mikołaj Grabowski 
II Winobraniowe Spotkania Teatralne (18-25.09.94) 

• 
"Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego" wyk. Jan Peszek 
IV Winobraniowe Spotkania Teatralne (14-22.09.96) 

• 
"Próby - teatr na żywo" reż . Piotr Szczerski. Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach 
I Powinobraniowe Spotkania Teatralne (15-23.10.97) 



KRONIKA TL 
• 31 grudnia na Scenie im. St. Cynarskiego odbyła się ostatnia w 1998 roku premiera - "Kramik z piosenkami" 

według Leona Schillera. Tym właśnie spektaklem, w opracowaniu scenicznym Elżbiety Donimirskiej, Scena Inicja
tyw Aktorskich Lubuskiego Teatru zapoczątkowała swoją działalność. Choreografią zajął się Kazimierz Knol, opra
cowaniem muzycznym, przygotowaniem wokalnym i akompaniamentem - Jerzy Bechyne, zaś aranżacją 

przestrzeni scenicznej - Jarosław Dulęba. Jak przystało na sylwestrowy wieczór, publiczność spełniła noworoczny 
toast lampką szampana. 

• 9 stycznia na Scenie im. St. Cynarskiego wystąpiła gościnnie Kapela Warszawska Staśka Wielanka, prezentu
jąc stare warszawskie szlagiery, dowcipy i gawędy. W przerwie, w szatni, serwowano flaki i piwo. Całość imprezy 
nosiła tytuł "U cioci na imieninach" i została zorganizowana w ścisłej współpracy z Restauracją Nieboska Komedia. 

• 13 stycznia w Sali im. St. Hebanowskiego odbył się spektakl studencki "Narkomanów" w adaptacji i reżyserii 
Krzysztofa Rościszewskiego. 

• Nazajutrz - 14 stycznia - Rejonowy Zarząd PCK zorganizował w Teatrze imprezę choinkową dla blisko 400 
dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z terenu Zielonej Góry i gminy. Maluchy obejrzały 
spektakl "Tygrysa Pietrka" i otrzymały paczki ze słodyczami i zabawkami. 

• 26 stycznia rozpoczęły się trwające do 6 lutego FERIE'99 z LUBUSKIM TEATREM, w ramach których młoda i 
najmłodsza widownia Zielonej Góry obejrzała "Tygrysa Pietrka" Hanny Januszewskiej, "Opowieść wigilijną" Karo
la Dickensa, "Kota w butach" Jana Brzechwy oraz "Narkomanów" w reżyserii Krzysztofa Rościszewskiego. Dzięki 
pomocy udzielonej przez Zarząd Miasta Zielona Góra, ceny biletów na czas ferii zostały obniżone do wysokości 3 zł 
za spektakle dla dzieci i 5 zł za spektakl "Narkomanów". 

• 30 stycznia na Scenie Muzycznej Lubuskiego Teatru kolejny spektakl Teatru Muzycznego z Poznania. Tym ra
zem była to dwuaktowa komedia muzyczna "Nie kłam kochanie" oparta na farsie M. Hennequina "Mon Bebe". Li-

bretto i teksty piosenek napisał Andrzej Jarecki, całość wyreżyserował Henryk Olszewski, choreografia - Daniel 
Kustosik, opracowanie scenograficzne - Stanisław Bigos, aranżacja - Maciej Szymański, kierownictwo muzyczne -
Tadeusz Mazurek. 

• Dzięki nieocenionej pomocy naszych Przyjaciół i sponsorów - Żarskiego Kronopolu i firmy Mel~co z Nowej Sol~ -
trzy garderoby w naszym Teatrze zostały pięknie wyremontowane. "Garderoby na błysk" - napisano w "G~zec1e 
Lubuskiej" zapowiadając, że do końca sezonu pięć pozostałych również zmieni wygląd. Zakończony zos~ał ta~e re
mont dachu teatralnego budynku, co zawdzięczamy wyasygnowaniu odpowiedniej kwoty przez ostatmego zielono
górskiego wojewodę. Będziemy więc - zgodnie z sugestią "Lubuskiej" - ciepło wspominać Pana Wojewodę przy 

okazji każdej ulewy. . 
• "Na co dzień Artur Beling jest aktorem. Dał się również poznać jako współautor wystawianych u nas sztuk. 

Wczoraj zaskoczył nas kolejnym wcieleniem" - napisała na łamach "Gazety ~ubus.~ej" ~~ut~1Piekar~~a. ~lutego w foyer Teatru odbył się wernisaż wystawy obiektów graficznych Artura Belmga Fossilanum (od łacmskiego sło
wa fossilis - wykopany). Inspiracją prac'-są kamienne płyty zdobiące ściany teatralnego foyer. 

Jeżeli pragną Państwo pomóc Lubuskiemu Teatrowi i wesprzeć go finansowo 
prosimy pamietać o naszym Stowarzyszeniu Przyjaciół Lubuskiego Teatru 

Konto: BSKSA w Katowicach o/ Zielona Góra 
10501911-2212775064 
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SCENY 

LUBUSKIEGO TEATRU 
im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze 

SCENA KAMERALNA „LT" 
Im. Stanisława 

(Stula) Hebanowskiego 

(1912-1983) 
Kierownika literackiego 
.LT" w latach 1960-63 

DUŻA SCENA „LT" 
Im. Stanisława Cynarskiego 

(1913-1970) 
AKTORA 

" Był kamieniem węgielnym tego Teatru" 
Henryko Doboszowo 

SCENA STUDYJNA „LT" 
Im. Haliny Lubicz 

(1906-1991) 
AKTORKI 

•Pełnomocnik Dyrektora dis Sceny Lalkowej 
JERZV LAMENTA 

•Kier. Działu Administracji. 
Specjalista dis lnwest. i Remontów 

GRAżvNA BOGUSŁAWSKA 
• Sekretariat 

KRYSTYNA PILCH 
• Impresariat 

ALICJA MARKIEWICZ 
DARIA KOCHOWSKA 
JAROSŁAW DULĘBA 

• Specjalista dis widowni 
ALICJA FIC 

• Księgowość 
MARIA PTGULSKA 
HELENA CETN ER 

LUCYNA SKRZYPEK 
EL.ŻBIETA BŁOCHOWICZ 

ANNATYTUlA 
•Kadry 

HANNA BARTOSIAK 
•Kierownik techniczny 

HELENA BONDYRA 
• Pracownia stolarska 

JAROSŁAW WOŹNIAK 
JACEK ORŁOWSKI 

• Pracownia modelatorska 
RYSZARD JAWORSKI 

ANDRZEJ DIAKOW 

Projekt okładki i projekty kostiumów 
Grażyna Ehrlich 
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Sezon 1998/1999 

• Pracownia krawiecka 
DANUTA OSIŃSKA 
ZOFIA FELIKSIAK 

TERESA DZIENISIEWICZ 
ZOFIA MICHALAK 

• Pracownia tapicer~ka 
MIROSŁAW PERWINSKI 

• Montażyści 
ROBERT PRUS 

KRZVSZTOF BIELEWICZ 
ANDRZEJ CHA.JA 

RAFAŁ CHREPTAK 
RYSZARD TOMALA 

PIOTR KARASIEWICZ 
• Pracownia fryzjerska 

MARIA KACZMAROWSKA 
• Rekwizytorzy 

EDWARD TULISZKA 
ANNA MAĆKOWSKA 

•Garderobiane 
WANDA BOGUCKA 

ALEKSANDRA CZAPNIK 
DOROTA KUBCZAK 

•światło 
MIECZVSŁAW CHREPTAK 

FRANCISZEK TO,MCZAK 
KRZVSZTOF WOJCICKI 

•Dźwięk 
PIOTR DURA 

KRZVSZTOF OCHOCKI 
LUKASZ PAWICKI 

Redakcja prgramu 
Andrzej Buck 

Anna Tokarska 
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