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—  Kom pozycji niema] nie popra
wiam. czasem tu i ówdzie coś pod
retuszuję. bo chcę, żebv każda strona 
party tury  dobrze o mnie świadczyła 

takie ambicje, zupełnie prywatne. 
N atom iast teatrem  bawię się bez koń
ca. Lubię przepisywać na nowo cale 
sceny, kom ponow ać całość zupełnie 
inaczej, zmieniać treść sztuki (złośliwi 
m ogą powiedzieć, że jest to  łatwe 
zadanie, poniew aż piszę sztuki bez 
treści!), w prow adzać nowe postaci, 
słowem zmieniać wszystkich. C iekawe, 
że jest to zajęcie nie n użące. przy jem- 
ne, sym patyczne.

K om pozycja zatem  I teatr. Z tym.* 
że w kompozycji doszedłem  do takiej 
ilości utw orów , k tóra stanowi już 
pewną całość. Czy napiszę jeszcze 
jak iś u tw ór orkiestrow y, konce rt, czy 
utw ór religijny, to niczego —  w zasa-

d z i e  - nie zmieni, chyba żebym 
w padł na tro p  czegoś niezwyklego 
(nie wykluczam  tego). N atom iast 
w teatrze mam jeszcze wiele do  powie
dzenia, chciałbym  teatrow i przekazać 
przede wszystkim moje doświadcze
nie muzyczne, kom pozytorskie. Ja 
każdy u tw ór teatra lny  właściwie 
kom ponuię., wszystkie szczegóły spra-  . 
wdzam na instrum entach, którymi s ą 
moi aktorzy . Tu jest jeszcze wiele do 
zrobienia, bo myślę, że tea tr jest stras
znie ..zapuszczony", przede wszyst
kim tea tr słowa, nie ten inscenizowa
ny na podłożu byle czego, lecz au ten 
tyczny, autorski teatr,

J a k  widzisz kochany Tadeuszu
nie chcę zagarniać wszystkiego dla 
siebie, dla swojego rozgłosu, lecz zro
bić cos dla sztuki. W sztuce grasują 
półinteligenci artystyczni. Należało- 
bv to tow arzystw o rozpędzić! Ale 
poniew aż nie w olno nam  stosować 
przem ocy, bo sztuka jest łagodną 
form ą egzystencji, wytworem kultu 
ry więc m usimy cierpieć. Czy zauw a
żyłeś, że najm ętniejsze wyobrażenia
o  sztuce mają wielkie powodzenie1 
O negdajsza nowa powieść francuska

-  c z y  m o ż e  być większa brednia? I co 
o n a przyniosła? A neoklasvcyzm 
przedwojenny czy dzisiejsza „now a 
p ro sto ta"  w muzyce — okropne! Bie
rze się cudownego H ölderlina i paku
je mu w usta brudną szm atę.prostac
kiej muzyki. G w ałt na poecie ew iden
tny!



B ardzo sobie cenię tę myśl,
może dlatego, że jestem  spod znaku 
Bliźniąt, a więc już a priori roz
dw ojony" , podwójny, pom nożony; 
odpow iada to naturze m oich uzdol
nień. nic umiałbym i nic chciał grze
bać cale życie w tym sam ym , to  
o hydne. Życie jest jedno  i poświęcić 
je  jednej rzeczy jest g łupotą . A co 
będzie, jeśli popełnię błąd, jak  źle 
wybiorę. D latego od m łodości pozos
taw iałem  sobie różne pola do  działa
nia i zawsze jedno  odsłaniałem , inne 
(starannie) ukrywałem. G dy byłem 
guz) kom pozytorem , udawałem  m u
zykologa, gdy byłem m uzykologiem, 

    Udawałem krytyka m uzycznego, gdy 
  uprawiałem  krytykę, polemiki i popu

laryzację m uzyki —  ju ż  pisałem dla 
teatru  (i nikt o  t ym nie wiedział). 
Skryta natura , zapewne, ale to z ko
nieczności. Najważniejsze posunięcia 
powinny być wiadom e tylko mnie (i 
to nie za bardzo, dlatego zawsze sto
sowałem m etodę spontanicznego 
działania). W ten sposób nigdy mi się 
to  wszystko nie znudziło.

W s p o m in a  o najbliższych. Nie. 
Ani rodzina, ani przyjaciele nie wie
dzieli nic o m oich artystycznych prze
m ianach, inklinacjach, nigdy się z ni
mi nie obnoszę, w dom u nie mówi się 
nigdy o m oich utw orach, nie słucha 
się ich, ja  sam  swoich utw orów  zanad
to dobrze nie znam , poznaję je po 
pewnych rysach, po wszędzie istnieją

cym motywie B-Es-C-H i jego har
monicznych konsekwencjach —  i tak 
jest w porządku. Dzięki temu mogę iść 
dalej, a fakt, że m am  bardzo słaba 
pamięć, jest tu nawet korzystny. Moja 
pamięć rejestruje tylko rzeczy najważ
niejsze, a ponieważ jest ich doprawdy 
niewiele, może uchodzić za słabą,

A więc —  rozdwojenie. Jestem ja
i jest opinia na mój temat. Ja jestem 
prawdziwy, choć (z własnej woli) zaka- 
m uflowany, przebiegle się maskujący. 
Opinia o mnie jest taka, że lepiej jej nic 
powtarzać —  same kłamstwa! Na 
przykład: ..kom pozytor kontrowersyj- 
ny"  Na miłość Boską, byle grafoman 
polski jest w porządku, nie jest kon t
rowersyjny. może sobie w naszej uko
chanej muzyce grasować, a ja. który 
tyle dałem nowej (pols k ie j  muzyce, 
jestem jakim ś podejrzanym typem; 
przypuszczalnie dlatego, że nic robię 
wokół siebie odpowiedniego szumu 
(teraz robię). Kompozytor-niszczycicl.
Co ja  kom u zniszczyłem? No, może 
Zbyt wysokie mniemanie o sobie, 
odrobina pokory nigdy jeszcze niko
mu nic zaszkodziła. K ompozytor-de- 
struktor. Co kom u —  u nas. na prowi
ncji polskiej —  szkodzi, że sobie trochę 
podestruow ałem ?Żyję w o ln y m  pań
stwie - aT y  T ad ziu. czemu się  tak 
głupio
państw ie, ergo robię, co  chcę  „A utor 
zbyt skomplikowanej m uzyki". Ja  ten 
swój język opanowałem  łatwo, jest to 
język, którym  mówię pewnie, płynnie, 
czasem brawurowo.

Ale ja  tę kłamliwą o sobie opinię 
bardzo polubiłem. Jeżeli bogatem u 
współczuje się, że jest taki biedny, 
bogaty może się tylko ucieszyć: „aha
—  myśli sobie bogaty —  przynajm 
niej żadne bydlę mi nic zazdrości, 
w porządku". Wiem, czemu tak  za
smucam wszystkich swoją egzysten
cją: bo nie daję się sklasyfikować. Jest 
tylko jeden sposób na nazwanie mojej 
muzyki (wymyślony przez znakom i
tego tłumacza Jerzego Popiela): 
schaefferismo.


