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Kilka uwag autora 

1. 
Najpierw wielkie zdziwienie: Kwanet 
dla czterech aktorów, sztuka bar
dzo męska, ma · być grana przez 
cztery aktorki. Jak? Dlaczego? 
Co z tego wyniknie? A może: 
zabronić? 

2. 
Zabronić. W sztuce niczego nie 
wolno zabraniać. Jest to jedyna 
sfera wolności, dlatego powinniśmy 
cenić artystów Oeśli tylko nie są 
materialistami i lokajami, co zdarza 
się w tej profesji). Powie ktoś: 
istnieją jednak pewne granice. 
Oczywiście: granice lęku, obawy o 
sukces. Te mnie nigdy nie obcho
dziły. W sztuce należy eksperyme
ntować. A jeśli ktoś do eksperymen
tów nie ma talentu, to niech przy
najmniej pozwoli, że inni to za niegp 
zrobią. (Czy Państwo zauważyliś
cie, że zbyt często: 'robimy za in
nych', w domu, w pracy, w sztuce -
coś w tym jest.) 
3. 
A może: ucieszyć się. Ucieszyć się, 
że ktoś ma odwagę podjąć ryzyko 
pokazania sztuki już sprawdzonej 

inaczej, w innym świetle. Świat nie 
jest ciekawy przez to, że jest różny, 
lecz dzięki temu, że może być róż
nie widziany, różnie odbierany. A 
sztuka - tym bardziej. 
Kiedy (ukradkiem) przyglądam się 
widowni, spostrzegam na twarzach. 
różne formy odbioru: tu zaurocze
nie grą, tam dystans jakiś, tu niepo
wstrzymany śmiech, tam twarz cała 
w pretensjach (do autora oczywi
ście). Przyglądam się widowni i 
uczę się sztuki pisania dla teatru. 
Tak, powiadam sobie, ludziom na
leżą się wrażenia różne, niejedno-
1 it e, nie ukierunkowane przez 
tendencję. Pobudzać umysły, nie: 
wpędzać je w niepotrzebne im idee 
- oto zadanie autora dramatyczne
go. 
4. 
Kwanet dla czterech. aktorów pisa
łem po kawiarniach. Przenosiłem 
się z jednej smrodliwej kawiarni wa
rszawskiej do drugiej (też smrod-
1 iwej, ale jakoś inaczej, wtedy 
wszyscy palili...)i nie bacząc na to, 
co robią inni (naczelna dewiza 
wielkich artystów), pisałem na kar
teczkach dialogi, rozmowy, insce
nizowałem sytuacje, wymyślałem 
różne sceny. Zawsze gdy patrzyłem 



na kwartet smyczkowy (bo to on jest 
modelem tej sztuki), widziałem w tej 
czwórce nie tylko muzyków, ale i 
ludzi; zwykłych, codziennych, naj
zwyczajniej w świecie wegetujący
ch sobie - jak większość ludzkości. 
5. 
Czy sztuka nobilituje? Śmiem wą
tpić. Pewnie, można udawać arty
stę. Widziałem pewnego znanego 
kompozytora, który wręcz żądał, by 
w szatni podano płaszcz najpierw 
jemu ( a potem tej całej i:: ilolocie, 
która stała przed nim). Można i tak. 
Udawać wielkość. Ale muzycy kwa
rtetu, choćby najsłynniejszego, za
wsze przypominali mi bagażowych, 
w końcu taszczą te swoje instru
menty po świecie i jeśli nawet grają 
na nich przecudownie, nikt nie kwa
pi się, by im nosić walizki. 
6. 
Kwartet dla czterech aktorów jest 
teatralnym esejem na temat muzyki, 
mężczyzn, ich pasji, ich dążenia do 
uznania, sławy, ale i lęków. Są mu
zykami, oddają się sztuce, ale to 
tylko pozory. Wszystko, co sięga 
poza horyzont uprawianej przez 
nich sztuki jest przez słuchaczy 
wdzięcznie eliminowane. Słucha
cze podziwiają pasję wspólnego 

muzykowania, ową cudowną koor
d.ynac ję ruchów, owo porozu
mienie zespołu bez dyrygenta 
wybijającego takt i zachęcającego 
do przejmujących crescend i om
dlewających ritardand, kwartet 
smyczkowy stal się synonimem mu
zyki absolutnej Oakoś nikt tu nie 
miał ochoty wciskać opowiadań czy 
pejzaży, jak to bywa nawet w sym
foniach. Kwatret to czysta muzyka. 
A muzycy kwartetu - też czyści ? 
Ejże! 

7. 
Moja sztuka jest właśnie na temat 
tego •ejże•. Przede wszystkim każę 
wykonawcom oddalić się od mu
zyki. Mają tylko pulpity i instrumen
ty, a także nawyki ruchowe 
typowych kameralnych instrumen
talistów (przypominam, że Jan Pe
szek jest aktorem instrumentalnym 
w Scenariuszu, który wszyscy znają 
lub - powinni znać, jeśli interesuje 
ich dobry teatr). Muzycy mojego 
Kwartetu ściągani są przeze mnie 
do prywatności, ale nie tej intymnej, 
lecz owej zewnętrznej, którą po
pisują się jak wirtuozi, choć na ogół 
nie ma czym. Pokazuję ich ambicję 
i niedostatki, ich mono-manie, ich 
trywialność, uległość wobec haseł 

dnia, ich (z reguły) niewysoki po
ziom intelektualny, zamknięty i og
raniczony krąg · marzeń i 
zainteresowań, zohydzam ich w oc
zach publiczności (w której prze
waż aj ą często kobiet\,ł) i 
(perwersyjnie - pozwalam to wszy
stko grać paniom, niech wiedzą, 
nad czym się znęcają. Pisarz
humorysta może się nabijać z 
więźniów i więzienia, ale może 
poślijmy go tam na dwa dni, niech 
wie, co to jest ten kryminał, że to nie 
książka, ale trudne, smutne życie. 
Stoją więc panie - ów żeński kwartet 
- przed problemem ukazania nie tyl
ko finezji sztuki (trudnej, bo niemal 
akrobatycznej, oczywiście w prze
nośni), ale i całego zespołu pro
b Iem ów, które w Kwartecie 
poruszam. 
8. 
A skoro wdałem się już w to prze
strojenie kwartetu na żeński, powie
działem sobie: muszę im pomóc 
(choć nie znam nikogo z tej piątki 
pań, która się tym utworem przez 
kilka dobrych tygodni zajmie). Nie 
lubię dopisywać niczego do sztuk 
gotowych, ale tu zrobiłem dla pań 
wyjątek (Polaków zawsze ce-

chowała wyszukana męska galan
teria; kawalerzyści!). 

Usiadłem więc i napisałem dwie 
sceny dla kwartetu aktorek, z któ
rych jedna stanowić ma uwerturę, a 
druga aludujące na nią - intermez
zo, a wszystko po to, by ukazać 
szeroką skalę treści i interpretacji 
sztuki. Sztuki w tym wydaniu wcale 
nie łatwej, jeszcze bardziej enigma
tycznej, może nawet dla wielu nie
jasnej, choć pewnie pożytecznej, 
bo widowni należy serwować 
fantazję, a nie gotowe schematy. 

9. 
Metamorfoza jest piękną rzeczą. 
Aktorzy przebierają się (aktorki je
szcze chętniej) i już są innymi lu
dźmi. W stroju króla czy żebraka gra 
się lepiej niż w swetrze czy garni
turze, coś w tym jest. A tu 
przestrojenie jest jeszcze większe: 
kijanka zamienia się w żabę, mó.zg 
- jeśli to jest mózg - ten sam, ale 
wygląd nowy. No, ciekaw jestem, 
jak te moje żaby (powiedzmy: ża
busie} zagrają. 

10. 
Ach, to pan pisze dla siebie. Tak -
dla siebie. Komponuję dla siebie i 
według swoich wymagań, nie 



podług gustów publiczności, której 
nie znam, o której wiem, że nie może 
mieć ani moich doświadczeń słu
chowych, ani emocjonalnych, ani 
wreszcie estetycznych. Na swojej 
muzyce znam się lepiej od innych, 
bo ja w niej mieszkam. By moim 
słuchaczom nie było przykro (nigdy 
nikomu nie wyrządziłem przykrości 
celowo, taki już jestem), pocieszam 
ich myślą, że np. oni znają swoje 
mieszkania lepiej niż ja swoje, bo 
dla przykładu - nie mogę znaleźć 
napisanej przed paru laty Symfonii 
(a także pewnych scen sztuki 
Ranek). 

11. 
Kwartet dla czterech aktorów nie ma 
treści. Nie, przesadzam. Jego tre
ścią jest - brak treści. Jeżeli wielki 
Musil mógł się zająć •człowiekiem 
bez właściwości" (cztery tomy, w 
dodatku autor miał na ten temat tak 
wiele do powiedzenia, że nie zdołał 
tej książki skończyć), to dlaczego 
nie mógłbym napisać krótkiej sto
sunkowo sztuki o braku treści życia. 
Bo aktorów grających kwartet - takie 
mają zadanie - ma cechować po
czcie beztreściowości wegetacji 
człowieka Kwartet grany był w ró
żnych miejscach świata, nawet w 

Atenach czy Bogocie, i wszędzie 
był rozumiany dobrze, o czym świa
dczą głosy prasy, do których cza
sem warto zaglądnąć. A więc nie 
napisałem sztuki polskiej, o Polsce, 
o naszym kochanym narodzie (zau
ważmy, jak spektakularnie zdewa
luowało się słowo •naród", np. w 
zdaniu •naród pcha się po pieczy
wo"). Zapewniano mnie, że Kwartet 
jest bardzo hiszpańską sztuką (a 
kiedy indziej - że bardzo austria
cką), bo tam tak właśnie rzeczy się 
mają. Czyżbym był autorem uniwer
salnym, nadającym się do pokaza
nia wszędzie? 
12. 
Nawet w wydaniu kobiecym? 

Bogusław Schaeffer 

Kwartet czyli 
poczwórny •monolog• 

Kiedyś Bogusław Schaeffer zapra
gnął sam sobie zrobić kawał. Muzy
ków kwartetu smyczkowego, nad 
którym właśnie pracował, posta
nowił zastąpić aktorami. Każdemu z 
nich zabrał instrument, a pozostawił 
fylko pulpit i partyturę. Tak powstał 
Kwartet dla czterech aktorów. 
Sztuka enigmatyczna, ezoteryczna, 
niejasna, wieloznaczna. Trudna? 
Dla tych, którzy nie zrobią kroku bez 
logicznej zależności między przy
czyną a skutkiem, sztuka z pewno- . 
ścią zaskakująca · (ciągle 
zaskakująca, mimo że grana tak 
często). Chociażby przez swoją 
muzyczność. Autor bowiem tej 
właśnie wyznaczył tu szczególną 
rolę. Zrytmizowana mowa, im
prowizacje dźwiękowe, popisy 
chóralne, prawie kompozytorskie 
próby stworzenia swoistego rod
zaju utworów muzycznych zbu
dowanych z różnych odgłosów, 
strzępów słów - to zaledwie niektóre 
z działań wypełniających dwadzie
ścia pięć scen, z których jednak tyl-

ko nieliczne są scenami ściśle mu
zycznymi. Teatr Schaeffera jest te
atrem komponowanym: forma 
dramatu np. opiera się tu na pra
wach muzycznych. Wyjątkowa au
diowizualność tej sztuki pozwala na 
rolszerzenie obszaru oddziaływa
nia dzieła, bo atakuje widza prze
cież podwójnie: słuchowo i 
wzrokowo. Plastyczność scen, któ
ra staje się tak wyrazista m. in. dzięki 
elementom ruchu, zalecanej tu czę
sto przesadnej mimice, prawie ak
robatycznym popisom, powinna 
być kształtowana przez aktorów in
strumentalnych. Ta nowa w teatrze 
jakość: aktor instrumentalny ( w 
Kwartecie, jak sam tytuł wskazuje, 
pojawia się ich aż czterech ) ozna
cza umiejętność zagrania na wła
snym ciele tak jak na instrumencie. 
Nie znaczy to bynajmniej, iż schaef
ferowski aktor jest traktowany na 
scenie w sposób instrumentalny. 
Wręcz przeciwnie. Autor pozosta
wia swoim teatralnym bohaterom 
olbrzymią wolność, w ramach której 
możliwa jest np. improwizacja. Sam 
nawet zaleca tzw. aktorstwo wew
nętrzne. Polega ono na umiejętno
ści podjęcia pewnego ryzyka, 
stworzenia w sobie jakiegoś 



obszaru, w którego granicach nie 
wszystko byłoby ustalone, dokła~ 
dnie sprecyzowane, zamknięte. Je
dnym słowem - potrzebna jest tu 
zdolność traktowania teatru Scha
effera jako jedynej w swoim rodzaju 
przygody, dzięki której wszystko 
może się zdarzyć i niczego dokła
dnie nie sposób przewidzieć. 
Nie należy więc traktować formy te
atralnej proponowanej przez dra
m at u rg a jako okazji do 
zaprezentowania swoich umieję
tności technicznych, których nad
mierne eksponowanie łatwo może 
przeobrazić spektakl w powierz
chowną grę i przesłonić ideę utwo
ru. A idea sztuki została z wielką 
precyzją zrealizowana przez auto
ra, który nawiasem mówiąc często 
podkreśla spontaniczność, z jaką 
tworzył •.. 

Kwartet opiera się na inwersji: mu
zyków kwartetu smyczkowego za
stąpili aktorzy, którym odebrano 
instrument. Została im narzucona 
pewna forma istnienia. A więc pres
ja, przemoc, która zmusza człowie
k a do podporządkowania się 
wymogom wykonywanej przez sie
bie profesji. 
Gdy jest się muzykiem z kwartetu 

trzeba przyjąć formę sugerowaną 
przez pozostałych trzech pa
rtnerów, a przynajmniej z nimi har
monijnie współpracować. Inaczej 
muzyczny kwartet zabrzmi fałszy
wie. Schaefferowscy bohaterowie 
nie potrafią jednak wyzbyć się swo
ich indywidualnych przyzwyczajeń, 
swoich pasji. Nie posiadają zdol
ności pełnej asymilacji z innymi. 
Dlatego też nie mogą nawiązać 
żadnego porozumienia. Prowadzą 
ze sobą coś w rodzaju obojętnego 
dialogu, który właściwie należałoby 
określić jako poczwórny •monolog•. 
Każda wypowiedziana tu kwestia 
przepływa gdzieś obok drugiej oso
by i często nawet nie zostaje przez 
nią zauważona. Każdy wyraża tu 
siebie; siebie niezrozumiałego dla 
drugiego człowieka. 
A więc polifoniczny stan rzeczy. 
Zresztą to właśnie od polifoniczne
go utworu, nuconego tu przez czte
rech bohaterów rozpoczyna się 
przecież cały utwór. Kogo obarczyć 
winą za taki układ? Z pewnością nie 
członków kwartetu, którzy nie są w 
stanie działać przeciwko własnej 
naturze, a ta nie chce (czy raczej: 
nie może) zgodzić się na unifikację 
z innymi, w gruncie rzeczy całkiem 

jej obcymi osobowościami. Świat 
próbuje za pomocą systemów or
ganicznie obcych człowiekowi uje
dnolicić go, zuniformować i w ten 
sposób działa przeciw prawu, które 
przysługuje każdemu - prawu do 
wolności, do wolności wyboru. 
Cały dramat kończy się bardzo wy
razistą plastycznie sceną. 
Czterej aktorzy utworzą z własnych 
ciał niemą rzeźbę. Tę samą, która 
na początku utworu pojawiła się ja
ko nieruchoma, ale za to śpiewa
jąc a konstrukcja. Członkom 
kwartetu nie udało się zatem na
wiązać takiego porozumienia, stwo
rzyć homogenicznego ciała, o 
jakiego zaistnienie cały czas tak się 
niby starali. Rzeźba jednak powsta
ła po raz drugi. Najważniejsza jest 
intencja. Dobrą intencję mieli tu 
wszyscy czterej. 

Joanna ZaJąc 



O kompozytorze 
i dramaturgu 

Bogusław Julian Schaeffer urodzij 
się 6 czerwca 1929 we Lwowie. 
Mając lat 17 zaczął komponować 
muzykę kameralną i to chyba nie
złą, skoro na podstawie przedłożo
nych kompozycji przyjęto go bez 
żadnych problemów do klasy kom
pozycji Artura Malawskiego w 
PWSM w Krakowie. Studiował też 
muzykologię, jego profesorem był 
Zdzisław Jachimecki, uczeń sa
mego ArnoldaSchOnberga w Wied
niu. Jachimecki wpłynął wydatnie 
na postawę Schaeffera wobec do
dekafonii i nowatorstwa. W 1953 za
debiutował jako krytyk muzyczny, 
co nie przeszkodzijo mu napisać 
pierwszy powojenny orkiestrowy 
utwór dodekafoniczny ( Nokturn na 
orkiestrę smyczkową). Pracuje szy
bko i w każdych okolicznościach, a 
jak się wydaje szczególnie intensy
wnie w niesprzyjających materialnie 
warunkach. I tak: w 1954 pisze no
watorski, mikrotonowy Kwartet smy
czkowy, w 1956 Studium w 
dia-gramie (pierwszą automa-

tyczną kompozycję okres:1 przed
kornputerowego!), a w 1957 pierw
szą partyturę beznutową. W ~ 959 
otrzymuje na konkursie im. G. Fitel
berga jako jedyny dwie nagrody. W 
1964 Bohdan PocieJ (w 'Tygodniku 

Powszechnym") napisał: 'Uważam 
twórczość Bogusława Schaettera 
za najbardziej nowe i nowatorskie 
zjawisko w nowej muzyce'. W tymże 
roku kompozytor zaprezentował w 
Krakowie pierwszy happening, 
Non-stop (z udziałem J.Tilbury i Z. 
Krauzego, scenografia B. Schaeff er 
przy współudziale T. Kantora i M. 
Warzechy). Utwór ten trwał 7 godzin 
i 38 minut. W tym czasie powstają 
też utwory dla aktorów (pierwszym 
dziełem teatralnym była sztuka We
bern, 1955). W latach siedemdzie
siątych jest już 'poważnym 
kompozytorem•, pisze się o nim 
książki, jest też chwalony przez 
wielkie autorytety (F. Karkoschka o 
Schaefferze:'jego droga prowadzi 
w przyszłość', N. Slonimsky nazywa 
Schaeffera 'kompozytorem multi
dy me nsj o nal ny m '). Leighton 
Kerner po prawykonaniu Koncertu 
jazzowego w Bostonie na festiwalu 
SIMC pisał: •najbłyskotliwszy utwór 
jazzowy od czasów Rhapsody in 
Blue Gershwina•. W 1984 Schaeffer 
pisze na zamówienie Radia Bawa
rskiego z okazji 300-lecia rocznicy 
urodzin J.S. Bacha wielki Koncert 
na organy, skrzypce sofo i orkiestrę. 
Wykonała go Bawarska Orkiestra 

Radiowa pod dyrekcją Hiroshi 
Wakasugi. W tym czasie poznaje 
dyrygenta Bogdana Olędzkiego, 
który stanie się jego 'pierwszym dy
rygentem• (dziewięć prawykonań 
muzyki Schaeffera). Biografka kom
pozytora, Ludomira Stawowy stwie
rdziła w swojej książce (8. Scnaeffer 
- Leben, Werk, Bedeutung, Inns
bruck, 1991 ), że •muzyka Schaeffe
ra nigdy się nie starzeje" (dowodem 
wykonania po 30 i więcej latach). 
Schaeffer uczy kompozycji w Kra
kowie i w Salzburgu (w słynnym 
'Mozarteum"). 
Jest autorem 15 książek (przewa
żnie o nowej muzyce), wielu grafik i 
19 sztuk teatralnych, które pisał . na 
przestrzeni 37 lat. Sztuki te przynio
sły kompozytorowi miano wybitne
go dramaturga. Po Webernie, który 
istnieje także w przekładzie niemie
ckim, Schaeffer pisze szereg sztuk 
dla aktorów instrumentalnych, 
wśród których wybili się 
szczegółnie Jan Peszek i Mikołaj 
Grabowski, późniejszy główny re
żyser sztuk Schaeffera. W latach 
~.ześćdziesiątych powstaje cykl 
Aadiencji i Scenariuszy, z reguły 
były to jednak utwory jeszcze mu
zyczne (dla aktorów). Dopiero Au-



diencja Ili ( czyli Raj Eskimosów ) 
autor uznał za swój pierwszy teatral
ny utwór, został bowiem przez nie
go przestrzennie wyobrażony, a 
ponadto pojaw~y się w nim dwie 
osoby (istotą teatru jest przecież 
dialog). 
Nigdy nie planującemu dramatur
gowi jakoś tak potem wychodz~o. 
że kolejne jego sztuki powstawały 
równo co dwa lata. 1966 rok to Kwa
net dla czterech aktorów. Za reży
serię Kwanetu (w łódzkim Teatrze 
im.Jaracza w 1979) Mikołaj Grabo
wski otrzymuje nagrodę Ministers
twa Kultury i Sztuki oraz Nagrodę 
publiczności na Festiwalu Małych 
Form w Szczecinie, a dwa lata pó
źniej. nagrodę im. Swinarskiego 
(tym razem tylko m.in. za Kwanet); 
w 1968 powstaje Fragment dla 
dwóch aktorów i wiolonczelisty, w 
Edynburgu reżyserował ten utwór 
sam al.(tor (utwór grany był w języku 
angielskim); 1970 to czas powsta
nia Scenariusza dla trzech aktorów, 
który pob~ swoisty rekord otrzymu
jąc w reżyserii Mikołaja Grabo
wskiego aż sześć nagród na 
festiwalu w Szczecinie. Skoro już 
jesteśmy przy rekordach to Audie
ncja V aż ponad 250 razy była wyko-

nywana przez Andrzeja 
Grabowskiego; Maria Maj i Maciej 
Kozłowski już 150 razy grali Audie
ncję Ili lub Kaczo, raz kiedyś w Cho
rzowie zagrano Scenariusz dla 
trzech aktorów w jednym dniu czte
ry razy, a trzy razy zdarzyło się, że 
trzy sztuki Schaeffera zagrano (w 
Krakowie zwyczajnie, bez jakiegoś 
festiwalu) w tym samym dniu. 
Przez następne 1 O lat Schaeffer
dramaturg odpoczywa, ale w tym 
czasie powstają zalążki sztuk Mroki 
i Zorza, ukończonych z początkiem 
lat osiemdziesiątych, a także pewne 
sceny Ranka (sztuka w przeciwie
ństwie do innych "bardzo smutna"). 
W połowie lat osiemdziesiątych po
wstają Grzechy starości - czyli 
Uwiąd - sztuka dla zaawansowa
nych inteligentów (był to nowy 
utwór, chociaż zawierał w treści 
spore partie tekstu Scenariusza dla 
trzech aktorów). Bodaj w tym czasie 
kompozytor zdobywa nagrodę za 
twórczość dramatopisarską„. W 
1987 Schaeffer pisze utwór Kaczo. 
Sztuka ta otwiera cykl dramatów po
święconych teatrowi; i tak powstają 
1989-1990: Aktor oraz Próby, a os
tatnio Seans i utwór dla dwojga wi
rtuozów - Tutam. Kiedy to piszę, 

Schaeffer kończy sztukę Toast. Za
uważmy, że większość sztuk ma ty
tuły składające się z dwu sylab i 
pięciu liter (oraz koniecznie z dwu 
samogłosek), a więc: Mroki, Zorza, 
Ranek, Kaczo, Aktor, Próby, Seans, 
Tutam, Toast i - Mufti (sztuka multi
lingwalna). 
Kwanet dla czterech aktorów cieszy 
się wyjątkowym powodzeniem i 
grany ze wszystkich sztuk Schaef
fera bodaj najwięcej (w Łodzi, w Po
z n a n i u, Krakowie, Toruniu, 
Wrocławiu, w Hamburgu, w Wied
niu, w Madrycie, w Warszawie, w 
Opolu, a nawet w dalekiej Bogocie). 

Joanna Zając 



Julia Wernlo po ukończeniu filo
logii polskiej w 1980 r. na Uniwer
sytecie Wrocławskim studiowała 
reżyserię w PWST w Krakowie. 
Przedstawienie dyplomowe sztuki 
Tadeusza Różewicza Stara kobieta 
WfSiaduje przygotowała w Teatrze 
Dramatycznym im. Jerzego Sza-

niawskiego w Wałbrzy chu 
(1984). 
W latach 1985-1990 by ła 
współtwórcą Teatru im. 
Stanisława Ignacego Wit
kiewicza w Zako panem, 
pełniąc funkcję zastępcy 
dyrektora i kie rownika artys
tycznego. W 1986 r. otrzymała 
wraz z zespołem Nagrodę Ar
tystyczną Młodych im. 
Stanisława Wyspiań skiego. 

W Zakopanem wyre
żyserowała między inny-mi: 
Benefis, listy, pamiętniki, 
niezapo-mniana rola Ireny Sol
skiej, Historię Witolda Gombro
wicza (1986), Gracza Fiodora 
Dostojewskiego, Macondo, 
Macondo.„wg ostatniego 
rozdziału powieści Gabriela 
Garcii Marqueza Sto lat 
samotności (1987) Katastrofę 

Samuela Becketta (1990}. 

W 1990r. przeniosła się do Wrocła
wia i od tego czasu jako reżyser nie 
związany etatowo z żadnym tea
trem zrealizowała: Księgę Rodzaju 
wg prozy Brunona Schulza we Wro
cławskim Ośrodku Telewizyjnym 

(1991), Dziką Kaczkę Henryka Ib
sena w Teatrze im. Juliusza Słowa
ckiego w Krakowie oraz 
Zaproszenie na egzekucję Vladimi
ra Nabokova w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu (1992). · 
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Spis sztuk Bogusława Schaeffera 

1955 Webern 
1963 TIS GK: Kompozycja sceniczna 
1963 Scenariusz dla nieistniejącego, lecz 

możliwego aktora instrumentalnego 
1964 Audiencja li 
1964 Audiencja V 
1964 Raj Eskimosów (Audiencja Ili) 
1966 Kwartet dla czterech aktorów 
1968 Fragment 
1970 Scenariusz dla trzech aktorów 
1981 Mroki 
1982 Zorza 
1983 Teatrino fantastico 
1985 Grzech starości (czyli Uwiąd) 
1987 Kaczo 
1989 Aktor 
1990 Próby 
1991 Seans 
1991 Tutam 
1992 Ranek 
1992 Toast 
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