E.W.: Współpracuje Pan ze stałą grupą
aktorów. Co musi "mieć’ aktor, żeby
zagraćpańsk i dramat?
B-S-: Bardzo dziwna to współpraca.
Widujemy się niezwykłe rzadko, sza
nujemy się, potrzebujemy się wzajem,
oni moich tekstów, ja ich wykonania i
interpretacji, ale nie wchodzimy tobie
w drogę. Jest to przyjaźń prawdziwa,
bo oparta na szacunku. Oczywiście
zdarzało mi się pracować z aktorami,
ale to było dawniej, wtedy, kiedy jesz
cze aktorzy nie wiedzieli o tym, te
piszę dla nich efektowne teksty (kto
miał im to powiedzieć? - Ja?), wtedy
trzeba byto to i owo wyjaśnić. inaczej
graliby przeciw mnie, przeciw temu
co napisałem. Ale dziś nie jest to po
trzebne. Bogdan Cybulski czy Mikołaj
Grabowski wiedzą doskonale o co mi
chodzi, wiedzą, że to zawarte jest w
tekście, który trzeba po prostu prze
czytać i użyć w teatrze dla teatru (tak
są pisane, z tą myślą). Co musi mieć
mój aktor? Talent, zwinność, jakąś
tajemnicę, jakąś wieloznaczność, inut icję ( tak, intuicję prz e de wszy
stkim), rzemiosło (bo to nie jest jakaś
powierzchowna awangarda), musi też
mieć przekonanie do tekstu, który
wygłasza, na którym cwałuje,musi też
w miarę poznawania go (co przycho
dziło nieraz dopiero po wielu spekta
klach) umieć wydobywać z niego fine
zje, o których wiem tylko ja, a na któ
rych zrozumienie czekać trzeba cier
pliwie i ze spokojem, bo nie może być
nic bardziej podłego niż autor niespo
kojny, żądny natychmiastowego su
kcesu, autor chytry i podstępny. Ist
nieją aktorzy, którzy znakomicie gra
ją i czują Schaeffera (obok Peszka,
Grabowskich, Ziemiańskiego, mógłbym tu wymienić długą Ich listę) i są
tacy, którzy go nie czują, którym on
wciąż jeszcze nic nic mówi. Ale i ci
ostatni przekonują się do mnie, zwła
szcza, gdy widzu jakie efekty osiągają
profesjonaliści schaeffe rowcy.
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K.W.: Jak wygląda praca nad spekta ktlem?Jakijest zakres Pańskiej ingerencji?
BS : ,Różnie. Nie pcham się z moimi
koncepcjami do pracy reżysera. Kiedy
próbuje się moje sztuki, przeważnie
mnie t a nie ma (wyjątek stanowią
olbrzymie tragikomedie typu “Mro
ki» czy Zorza", wtedy wiem, że je
stem tam potrzebny). Mam zaufanie
do reżyserów, którym powierzam mo
je teatralne utwory, ponadto wiem, te
obeecność autora' może ludzi teatru
deprymować, szczególnie jeśli autor
jest naprawdę wybitny (he, he). Cza
sami zdarzało
mi się podpo
wiedzieć to i
owo (Cywiń
skiej podrzu
ciłem kiedyś
numer z orde
rami, cenzura
wskoczyła na
to ostro, to były czasy...), ale
na ogół podzi wiam ową je szcze jedną
(oprócz mo
jej, zawartej w tekście i didaskaliach,
wizji teatru) koncepcję inscenizacyj
ną, która przecież tylko wzbogaca to,
co napisałem. Autorzy niemieccy
okrutnie ingerują w sprawy wystawie
nia ich sztuk i myślę, te tylko szkodzą
sprawie. Potem jest tak, jak oni chcą,
ale jest często nudno i głupio, teatr
i

nic znosi uporu, tam się skreśla, zmie
nia. interpretuje, przewartościowuje,
modyfikuje - na ogół dla dobra spe
ktaklu. Byłbym srogim niewdzięczni
kiem, gdybym 'ciągnął w swoją stro
nę”, gdybym nie dał ludziom teatru
odczytywać po swojemu tego, co na
pisałem. Jestem uważnym słuchow
cem! byłem bardzo zawiedziony, gdy
zapoznałem się (dzięki kasetom) z interp re ta c ją czytelniczą Tomasza
Manna. W samotnej lekturze bez autora, owo opowiadanie o Schillerze
miało o wiele więcej siły.
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EWA WOLENTARSKA: Jak zorgani
zowany jest Pana tekst dramatyczny.
Na ile przypomina partyturę teatralnąm
na którejjest zapisany każdy gest, ruch
aktora i intonacja?
BOGUSŁAW SCHAEFFER: Teksty
dramatyczne piszę tak jak muzykę,
dbam o każdy szczegół, o każde słowo,
poszczególne sceny opracowuję wie
lokrotnie (gdy w kompozycji tego nie
robię). Ale tą to p r zede wszystkim
dialogi, rozmowy, dyskusje, sprzeczki; monologów jest mniej, za to c z ę sto
zawierają one rzeczy ważkie (Jak np.w
“Aktorze", “Kaczo’ czy "Próbach").
Dbam o- to, by sceny byty krótkie,
zwarte, by zamykały się w kilkudzie
sięciu zdaniach. Sztuki bywają na ogoł
przegadane, a'pot em reżyserzy skre
ślają (często!) rzeczy istotne, lepiej
więc, by tekstu nie było zbyt duto. Tak
się tu przechwalam, ale taka np. 'Z o 
rza", którą w Poznaniu inscenizowała
Iza Cywińska, to spora księga, w której roi się od tekstu (są w n ej np. dwie
sceny sądu, wystarczyłaby jedna, ale
dwie były zabawne I pouczające w
swojej bliźniaczej postaci...).
E.W.: Czy sądzi Pan, iż Pański tekst
dramaty
- ........
czny na
daje się
do indywidualn
ej lektu
ry. Czy
istnieją
plany ich
publika
cji, czy
też jest to
tekst organiczn
ie zwią
zany ze spektaklem teatralnym i bez
realizacji scenicznej nie istnieje ?
B-S.: Autor dramatyczny nie powi
nien być czytany, powinien być (chęt
nie) grany. Ponieważ na niczym mi nic
zależy (tak sobie wmówiłem od dzie
cka i jest mi z tą filozofią bardzo do
brze!), nic zależy mi ma publikacji
moich sztuk, może nawet umyślnie
ich nie publikuję. Ludzie teatru nie są
aniołami i często zdarza się. że wydają
opinie o czymś, czego nie znają.
Opublikowanie moich sztuk spotęgo
wałoby ten swoisty nierząd ("aaa...
tak, czytałem, znam, wiem* - nic brat
ku nie wiesz, bo na pewno czytałeś
nieuważnie jak wszystkie inne). Wo
lę, by szukano (często pokrętnych)
dróg, jak dojść w posiadanie tych te-'
kstów , niż by miały
powszechnie
dostępne. Kiedy będę sławny (czego
nie wykluczam), każę je wydać.

