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Nie jestem dramatopisarzem, je
stem kompozytorem. Napisałem aż 

dziesięć książek o muzyce, wszystkie 
o nowej muzyce, wszystkie o tym, 
co mnie · zawsze ·najbardziej obcho
dziło. Ale nie jestem pisarzem. Nie 
ma . i 'nie · było w dziejach muzyki 
kompozytora, który by wydał przed 
pięćdziesiątym rokiem życia tyle 
prac o nowej muzyce, ale nie z te
go jestem dumny. Zaszczyt przynosi 
mi to, że jako pierwszy przełama
łem granice muzyki, pisząc utwory 
dla aktorów, takie jak „Kwartet" (.„) 

W moich utworach aktor ~czy: ak
torzy) nie mają za zadanie popisy
wać się umiejętnościami muzyczny
mi; lipiew należy tu do wyjątko

wej rzadkości, gra na instrumen
tach wprowadzona jest raczej z 
uwagi na jej walory wizualne. 
Aktorzy są na ogół uosobieniem sa
mego kompozytora, mówią niejako 
za niego, wnoszą na .scenę (czy estra
dę) jego pa~ję, zajmują je~o stano
wisko etyczne i estetyczne, stanowią 
alter ego autora. 

„Kwartet O.la · czterech -aktorów" 
powstał w 1966 roku. Kompozycja 
ta - widnieje ona w katalogu dzieł 
muzycznych podobnie jak „Sny o 

\ . . . . . 

Schafferze" !oneski - oparta jest na 
scenariuszu i .. składa się z 25 scen 
muzycznych, niemuzycznych, dialo
gowych, parateatralnych i wizual
nych. Utwór ten wykracza poza mu
zykę już od czwartej sceny, by cza
sem do niej powracać (w końcu jest 
to kompozycja muzyczna). 
tu już cytuję Jadwigę Hodor, autor
kę pierwszej książki na mój temat 
(Glasgow 1975, „Bogusław Schaffer 

and His Music") - jest „niemożność 
pcgodzeni:i sztuki z życiem; życie i 
związane z nim mechaniczne myśle
nie przekreśla sensowny kontakt ze 
sztuką, umożliwia tylko zaintereso
wanie namiastkowe, takie jakie wy
wołuje krótka notatka w prasie, gdy 
rzecz idzie o przywiązanie do sztu
ki o rzeczywistą potrzebę sztuki. („.) 

Cały utwór pomyślany został jako 
kwartet czterech indywidualności 

(każdy aktor ma np. inną pasję -
mecze, alkohol, karty, dziewczyny), 
czterech, rzec by można, indywi
duów, ale osobliwie do siebie podob
nych. Kompozytor dotyka tu spraw 
identyczności i identyfikacji, spra
wy nieprzydatności charakteru (pe
symistyczna w wymowie scena, w 
której wszyscy ulegają osobnikowi 
najmniej ciekawemu), sprawy roz
dźwięku między wygłaszanymi sąda

mi a nie mającymi w nich pokrycia 
osobistymi praktykami, w sumie 
sprawy społeczno-etycznej, która w 
sztuce - zdaniem autora - znajdu
je swoje parodystyczne wyolbrzy
mienie (w sztuce wszystko jest u
mowne, sztuka pozwala na najwięk
sze nadużycia, w sztuce wszystko 
jest - czy też może być - podej
rzane). 

„K wartet dla czterech aktorów" 
ma cechy moralitetu a rebours; 
śmiech, który wywołuje - rodzi po
dejrzenie, że autor nabija się z au
dytorium (nad „Kwartetem", zda 
się, czuwa duch Gogola)." („.) 

Bogusław Schaeffer 

Kraków, 30 stycznia 1979 i·. 
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