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Mówi Bogusław Schaeffer: 
Od 1955 roku piszę sztuki. Duże i małe. Częś

ciej małe, rzadziej duże. Lubię sztuki, w których 
tytuły mają dwie sylaby I pięć liter. „Mroki", 
„Zorza", „Ranek", „Aktor", „Kacze", „Próby" 
-:---- oto przykłady takich tytułów. Bardzo żałuję, 
ze w obcych językach nigdy nie udaje się za
chować ową dwusylabowość i plęciollterowość 
(zawsze dwie spółgłoski i trzy samogłoski). 

Pomyśli ktoś pewnie: on chyba żartuje. Skąd
że. Tytuły są ważne. Pisałem książki o muzyce 
i zawsze miałem z tym kłopoty: po prostu nie 
udawało mi się wyjść poza banalne tytuły „Mu
zyka XX wieku" czy coś w tym rodzaju. A tu 
- w dziedzinie teatru - wszystko idzie jak po 
maśle: pięć liter, dwie sylaby. 

Pierwsze trzy z wymienionych tytułów tworzą 
tryptyk sztuk o podobnej tematyce. Upadek kul
tury duchowej współczesnego człowieka - tak 
można by określić w skrócie mój ulubiony temat. 
W tym tryptyku najważniejsza jest „Zorza", tra
gikomedia polityczna, utwór bardzo przykry, dla 
nas zwłaszcza, którzy przez tyle lat byli ofiarami 
polityki, ideologii i całego tego świństwa, które 
naznaczyło nas piętnem bezsilnej uległości. 

Człowiek, którego główną cechą mogłaby być 
wolna wola, ulega, chce tego czy nie, (oczywlś
,cie nie chce, choć są I lokajskie dusze, które aż 
się proszą, by je uciskać i zniewalać), człowiek 
ulega więc przemocy i ujawnia tylko swoją bez
silność. Jakże się radujemy, kiedy widzimy, że 
może się „postawić", że może uderzyć w całe to 
świństwo, rehabilitując w ten sposób swoje czło
wieczeństwo. Ale dramaturga zawsze będzie in
teresował upadek człowieka, upadek kultury, 
upadek świata. Upadek jest po prostu bardzo fo
togeniczny (powiedzmy: teatrogeniczny). /../ 

Autor wprowadza w swej sztuce wielką wielo
znaczność. W muzyce - bo jest kompozytorem 
- stosuje się stale. Tylko taka sztuka ma szan
sę być czymś więcej niż tylko zbiorem pretensji 
do świata. 

Kraków, Nowy Rok 1990 

Kompozycja prawdziwa - to zestawienie. Poe
zja. Słowa słowom się dziwią - wtedy jest poe
zja. Teatr też zestawiał! Pomyślmy: Ile rzeczy 
zestawia teatr! Ile piękna tkwi w sztukach, choć 
ze sztuki ono nie wynika. O takle piękno warto 
zabiegać: choćbyśmy mieli okraść muzykę ze 
wszystkich jej technik - róbmy teatr na pra-
wach muzyki! - • 

Moje teksty są kompozycjami dla teatru. Swois
tego rodzaju prezentem dla teatru. 

Teatr to cud. I co z tego, że się nie udaje. Cho
dziłem do teatru dla jego cudów. Wierzyłem 
w nie - zawsze. Groza wśród śmiechu, wdzięk 

filozofli teatru - to mnie Interesowało. Jest też 
i godność teatru zapewne. I le może zyskać sło
wo na znaczeniu, wie tylko ten, kto dał się po
rwać magli teatru. Przejrzałem teatr po swoje
mu. To wielkie oszustwo. Ale jakiej marki! 

Gdybym miał się prywatnie zwierzyć ludzkości, 
to największy dramat upatruję w niewykorzysta
niu możliwości duchowych człowieka. 

Pojedynczy człowiek nie może pomóc światu 
swego czasu. Jedynie co może - to opisać jak 
ten świat upada. 

Wiem, że sumienie świata zawsze ratowały jed
nostki. Chciałbym być taką jednostką. Ale to, 
o co ja się upominam stało się dla wielu już 
zupełnie nieatrakcyjne, abstrakcyjne jakieś. 

Więc może jestem naiwny? 

(opr. na podstawie wywiadu z B. Schaefferem 
zamieszczonym w „Scenie" nr 10/1983 r.) 

Powstaje pytanie, w jakim stopniu artyści 

współcześni są odpowiedzialni za aktualny bieg 
rzeczy. Nie trzeba zbyt wielkiej znajomości 

świata, by wiedzieć, że ludzie zajmujący się ob
rotem towarów artystycznych i wycenianiem je
go wartości, są niejako z urzędu, przez sam fakt 
uprawiania swojego nieuczciwego procederu, 
zwolnieni od respektowania jakichkolwiek zasad 
etycznych. Dlaczego nieuczciwego? - ktoś za
pyta. Jeżeli się zna trochę bliżej mechanizmy 
rynkowe, wówczas wie się, że wszystko byłoby 
tu na miejscu, tylko nie bezwzględna uczciwość, 
ponieważ wystarczy, by ktokolwiek z konkuren
tów obniżył nieco zasady swego postępowania 
i menażer uczciwy znalazłby się szybko poza 
nawiasem. Menażerów usprawiedliwia jeden 
piękny fakt: że kryteria wartości są płynne, że 
w ocenie sztuki popełniono potężne błędy, że 
nigdy nie wiadomo, co czym się jeszcze może 
okazać. W tej sytuacji etyczny może być tylko · 
artysta, jeżeli ma na to ochotę, jeżeli przypisuje 
temu wielką wagę. 

Bogusław Schaeffer: Problemy nowej muzyki. Cz. IV 
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