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O Peter Shafierze 1 1ego komedii 

Nazwisko Peter Shaffera jest prawie zupełnie nie znane 
polskiej publiczności teatralnej, choć kilka z jego sztuk 
zdołało już zyskać sobie sławę na scenach europejskich 
i zapewnić autorowi trwałą pozycję w teatrze angielskim. 
Urodzony 15 maja 1926 roku w Liwerpoolu Shaffer wie
kiem bliski jest pokoleniu „młodych gniewnych", które w 
latach pięćdziesiątych tak zdecydowanie i ostro przeciw
stawiło się zastanym wzorcom życia społecznego i odpo
wiadającym im konwencjom artystycznym w sztuce. Nie
małą sławą, także i u nas, cieszą się dziś sztuki Osborne'a, 
Pintera, Weskera i Ardena - wybitnych twórców tegp 
nurtu angielskiej dramaturgii. Jest to już prawie klasyka 
eUTOpejska. Sława sztuk Shaffera jest na razie bez po
równania mniej'S'Za (choć wcale nie wiadomo jeszcze co 
przyniesie przyszłość); nie można go też bezapelacyjnie 
osądzić jako „gniewnego". Shaffer próbował wielu róż

nych stylistyk dramatopisarskich. Żadnej nie uznał za 
własną. Sam stwierdza, że najchętniej stworzyłby „Teorię 

Artystycznego Niezdecydowania", która pozwoliłaby mu 
pisać takie sztuki, na jakie w danej chwili ma ochotę. 

Wychowanek londyńskiej Saint Paul School i Uniwer
sytetu w Cambridge, znawca i wielbiciel muzyki, pierw
srzy swój utwór dramatyczny napisał podczas pobytu w 
Stanach Zjednoczonych w roku 1952. Była to tragedia , 
wzorowana na kanonach klasycznych, zatytuło·wnaa The 
Salt Land (Słona Ziemia) traktuj ą ca o problemie Izraela . Za 
istotny swój debiut uznaje jednak Shaffer Five Fingers 
Exercise (Pięciopalcówkę), sztukę nagrodzoną w 1958 roku 
doroczną Prix Annuel Dramatique ( przyznawaną debiutan
tom) - t ypowy acz niepozbawiony szczególnych wartości 

melodramat mieszczański. 

Wkrótce potem w 1962 roku ukazały się dwie humory
styczne jednoaktówki The Private Ear (Prywatne ucho) 
i The Public Eye (P1ibliczne ok.o) podejmujące drażliwą 

problemat)"kę etyki i obyczajowości seksualnej w Anglii. 

I wreszcie w iroku 1964 nazwisko Shaffera znalazło się 

po raz pierwszy na afiszu National Theatre - Narodowego 
Teatru Angielskiego, kieirowanego przez Laurence Olivie
ra. N.a otwartej scenie teatru festiwalowego w Chichester 
wystawiono The Royal Hunt of the Sun (Królewskie ło

wy słońca) wielki dramat epicki oparty na historycznych 
zdarzeniach z czasów podboju Chile przez Hiszpanów. 
Odległy czasowo motyw dziejowy posłużył tu autorowi ja
ko tło do ukazania pewnych szerszych zagadnień filozo-

• 3 



ficznych. Królewskie łowy słońca cieszyły się .rzadkim po
wodzeniem u publiczności londyńskiej, ale krytycy nie 
mogąc dać sobie rady z ·zasz,ufladkowaniem formalnym 
twórczości Shaffera .zż_ymają się nadal na stylistyczne ka
prysy niesfornego dramatopisarza. 

BLack Comedy (Czarna komedia) powstała na specjalne 
zamówienie National Theatre. Dyirektor teatru Laurence 
Oli;vier pragnąc włączyć do swego repertuaru na rok 1966 
Pannę Julię Strindberga poszukiwał gwałtownie sztuki, 
która mogłaby stanowić uzupełnienie drugiej części wie
czoru. Zapytano o radę Peter Shaffera, który nosił się 

już od dawna z pomysłem na jednoaktówkę, zaczerpnię

tym z jednej ze starych Oper chińskich pod tytułem 

Oberża na roz:rtaju: dwu ludzi walczy ze sobą w całkowi

tej ciemności, ale scenę na której toczy się walka zalewa 
oślepiające światło. I to tbył punkt wyjścia. Sztuka pow
stała w błyskawicmym tempie przy niejakim współ

udziale samego Oliviera. Prapremiera odbyła się w Londy
nie 24 lipca 1966 roku. Wybuchy śmiechu towarzyszące 

spekta•klowi zapewniły mu długotrwałe powodzenie i co 
więcej także zainteresowanie ze strony innych teatrów. 
W ciągu dwu lat Czarna komedia obiegła wiele scen euro
pejskich zyskując wszędzie pq:ychylność publiczności i kry
tyków. Możnaby zaryzykować stwierdzenie, że to najmod
niejszy obecnie bestseller teatralny. Oto kilka głosów o nim 
z prasy francuskiej: 

„Jest w Czarnej komedii Shaffera pomysł, którego nie 
zawahałbym się nazwać znakomitym. Akcja toczy się 

podczas elektrycznej awarii, tak , że postacie zupełnie nic 
wokół siebie nie widzą . Za to publiczność widzi wszystko 
doskonale, bo scena jest oblana jasnym światłem. Dobre 
pomysły są proste. Kiedy ludzie znajdą się w ciemności , 

wszystko co robią staje się śmieszne i trochę głupawe. 

Ludzie zatopieni w ciemności, z ruchami pozbawionymi 
sensu zmieniają się w ślepców „do odwołania", z których 
można się niewinnie pośmiać. Ale są to także ludzie, któ
rzy sądzą, że nie są widziani. Stąd cały ten kalejdoskop 
zdradzających się twarzy. Z zapadnięciem ciemnosc1 
wszystko zaczyna być jasne. I wszystko staje się okazją -
do zabawy". 

Jean Dotourd - „France Soir" 

„Komedia Shaffera wywodzi się z jednego z pomysłóvv 
Opery chińskiej: akcję rozgrywającą się w najgłębszych 

. ciemnościach oglądało się tam przy pełnych świałach. Tu 
bije żródło komizmu. I nie wysycha przez cały wieczór. 
Teatr, w którym aktorzy - nieustannie w pogoni za part-
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nerem - mijają się wcale siebie nie odnajdując, rozma
wiają nie widząc siebie .nawzajem; są więmiami ciem
ności właściwej każdemu qui rpro quo". 

Pierre Marcabru - „Le Nouveau Candide" 

„... Wchodztl on - wychodzi ona - .nikt nie wie kto 
to - to nie on - to już nie ona, to ktoś inny - nieustan
ne qui pro quo znikania, każdy mówi to co chciałby 

ukryć wieirząc, że się go .nie usłyszy, skoro s.ię go nie 
widzi... Bardzo się ubawiłem. śmieję się jeszcze teraz". 

Jean Jacques Gautier - „Le Figaro" 

W Polsce prapremiera Czarnej komedii odbyła się w 
Krakowie w Teatrze Kameralnym 29 września 1968 r. 
Reżyseirował Zygmunt Htibner. W kwietniu 1969 roku 
sztuka weszła na afisz Teatru Dramatycznego w War
szawie, w ;reżyserii Piotra Piaskowskiego z W. Golasem, 
J. Traczykówną, D. Szaflarską, R. Hanin w obsadzie. 

Wszędzie i niez,miennie budzi niemilknące wybuchy 
śmiechu, zdobywa autorowi uzna-nie i popularność. 

Z. R. 
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PETER 
SHAFFER 

CZARNA KOMEDIA Prz.ehład: 

KAZIMIERZ 
PIOTROWSKI (BLACK COMEDY) 

OBSADA: 
BRINDSLEY MILLER 
- Młody rzeźbiarz pod trzyd z iestkę, inteligenty, miły, ale nerwowv i niepewny siebie. 

CAROL MELKETT 
- Narzeczona Brindsleya. Młod.a panna na w ydaniu, bardzo ładna, bardzo rozpieszczona 

i bardzo głupia. Jej świergot pozwala j ą z miejsca rozszyfrować, a przy tym budzi 
dreszcz grozy. 

PANNA FURNIVAL 
- Stara panna w kwiecie wieku. 

jak przystało jej panieńskiemu 

chowuje się z powściągliwością 

nie rozbierze. 

PUŁKOWNIK MELKETT 

Pruderyjna i perfidna. W bluł i workowatej spódnicy 
stanowi, włosy w kok, głos tak wysoko ustawiony, za-
starej panny mieszczańskiego awu - póki alkohol jej 

- Imponujący ojciec Carol , dziarski i pokrzykujący, czasem jednak pogrąża się w milczeniu, 
co świadczy o niepokoj ącym, poważnym braku wewnętrznej równowagi , Nie tylko ciem
ności sprawiają, że szeroko otwarte oczy nadają jego twarzy wyraz daleko posuniętej 
'podejrzliwości. 

HAROLD GORRINGE 
- Właściciel antykwariatu z niewysokiej próby porcelaną, sąsiad Brindsleya, pochodzi z pół

nocnej Anglii . Jego przyjaźń Jest względna i wymagająca - prędzej czy później zażąda 

za nią zapłaty , Specjalista od uczuciowego szantażu, łatwo wpada w histerię, gdy zostanie 
zlekceważony lub - co go rzeczywiście spotyka - wzgardzony . 

SCHUPPANZIGH 
- Niemiecki· emigrant, niemłody, odpasiony, kulturalny, kipiący życiem. To człowiek nie

zmiernie szczęśliwy i zachwycony, że jest w Anglii, choć dochrapał się tylko posady 
w londyńskiej elektrowni. 

CLEA 
- Była kochanka Brlndsleya, pełna pomysłów, osoba wrażliwego s;erca, bystra i psotna . 

W żar!P.n sposób nie może się oprzeć pokusie wykrzesania e: ciemności dramatycznej 
sytuacji. 

Henryk Sobiechart 

Barbara Grabowska 
Urszula Rydzewska 

- Nina Czerska 

- Włodzimierz Wiszniewski 

Marian Drozdowski 
Sylwester Woroniecki 

Kazimierz Siedlecki 
Stanisław Stojko 

- Zyta Połomska 

GEORG BAMBERGER Franciszek Brodziak 
- Kolekcjoner dzieł sztuki, milioner w podeszłym wieku - typt.y okaz swego gatunku . Grzegorz Mrówczyński 

Rzecz dzieje się w ,.eszkaniu Brindsleya 

Reżyseria - Jerzy Wróblewski Scenografia - Jadwiga Pożakowska 
Asystent reżysera - Stanisław Stojko 

premiera, dnia 14 c11:erwca 1969 roku 
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Peter Shaffer 

PROFILE 

Stanistaw Stojka 

STANISLA W STOJKO, urodzc.ny 5 lutego 1929 r oku \V 

K:ryni w województwie lubelskim, studia aktorskie odby
w~ł w Państwow~j Wyższej Szkole Teatralnej w Warsza
wie. Dyplom uzyskał w 1955 rok u, a wkrótce potem de
biutował na scenie Teatru Ludowego w Warszawie jako 
Łabutis w sztuce Baltuszica Pieją Koguty. Po dwóch se
zonach pracy w stolicy przeniósł się do Rzeszowa do Tea
tru im. Wandy Siem iaszkowej, potem do Teatru Zagłębia 

w Sosnowcu, by w 1960 roku osiąść na stałe w Lublinie . 

Spośród wielu interesujących ról Stanisława Stojki do 
ciekawszych należą: nagrodzo.ny na festiwalu w Rzesz.o
wie Szela w Weselu Wyspiańskiego (1957, reżyseria Hugo
na Morydńskiego) , Nieśmiałowski w Klubie kawalerów 
(1958), Geront w Szelmostwach Skapena Moliera (1961), 
Malowies.ki w Powrocie Przełęckiego J. Zawieyskiego 
(1962), Max w Piątej kolumnie wg Hemingwaya (1963) i 
Gospodarz w Weselu (1964, reżyseria Zofii Modrzewskiej). 
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W REPERTUARZE TEATRU: 

Tragedia 
WILLIAMA SZEKSPIRA 

HAMLET 

* 
Tragedia historyczna 
CYPRIAN A NORWIDA 

KLEOPATRA I CEZAR 

* 
Komedia muzyczna 

MICHAŁA BAŁUCKIEGO 

KLUB KAWALERÓW 

* 
Dramat psychologiczny 

TADEUSZA RITTNERA 

W MAŁYM DOMKU 

* 

Amerykański dramat psychologiczny 
ARTHURA MILLERA 

WSZYSCY MOI SYNOWIE 

* 

W PRZYGOTOWANIU: 

BALLADA O TAMTYCH DNIACH 
Stefanii Grodzieńskiej i Jerzego Jurandota 
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PRZEDSTAWIENIE PROWADZl: 

Stanisław Stojko 

KONTROLA TEKSTU: 

Simona Włoch 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 

Marian Gębala 

KIEROWNIK SCENY: 

Edward Klimek 

ŚWIATŁO: 

Edward Ciechoński 

KIEROWNIK PRAC. KRAWIECKIEJ: 

Aniela Michońska 

PRACE MALARSKIE DEKORACJI I KOSTIUMÓW: 

Romuald Lameński 

PERUKI : 

Marian Marzycki 

REKWIZYTY: 

Ryszard Rudaś 

PRACOWNIA MODELARSKA : 

Jadwiga Markowska 

REALIZACJA AKUSTYCZNA: 

Stanislaw Pawluk 
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Zofia Reklewska 
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