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PETER SHAFFER 

BOLESŁAW TABORSKI 

Peter Shaffer należy do pokolenia dra
maturgów, którzy wystartowali w r. 1956 
pod zbiorową nazwą „gniewnych mło
dych ludzi" i wkrótce zmienili całkowi
cie oblicze angielskiego teatru. Urodzony 
w r. 1926, Shaffer jest o trzy lata młodszy 
od Osborne'a, o cztery - od Pintera 
i Ardena, o sześć: lat od W eskera. Za
debiutował w tym samym okresie co oni 
i szybko zdobył równe im uznanie. Na 
tym jednak podobieństwa się kończą. 
Dramaturgia Shaffera odznacza się wni
kliwością psychologiczną i nie brak 
w niej elementów krytycznej obserwacji 
społecznej, ale pozbawiona jest akcen
tów buntu. Shaffer bynajmniej do grona 
„gniewnych" się nie zaliczał. Raczej uwa
żano go za kontynuatora silnej do tej 
pory w dramacie angielskim tradycji -
której wyrazicielami byli Pinero, Gran~ 
ville-Barker, Noel Coward; tradycji „do
brze skrojonej" sztuki, przedstawiającej 
konfli~ty osobiste, czy rodzinne, w obrę
bie klasy średniej, w kategoriach kome
diowych czy melodramatycznych, ale 
zawsze „. imponująco teatralnych (-)„. 

Shaffer jest Londyńczykiem, pochodzi 
z zamożnej rodziny mieszczańskiej. 
W czasie wojny przepracował z górą 
dwa lata w kopalni (była to dopuszczal
na w Anglii forma zamiany służby woj
skowej), następnie studiował historię 
w Cambridge. Przez jakiś czas mieszkał 
w Nowym Jorku, pracując w bibliotece 
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i w księgarni, potem przyjął posadę 
w jednym z londyńskich wydawnictw 
muzycznych. Pracy tej nie lubił, choć 
ma zam~łowania muzyczne i dał się po
znać jako krytyk muzyczny. Pisać za
czął wcześnie, mając 12 lat wydrukował 
wiersz w czasopiśmie. W wieku 21 lat 
opublikował powieść detektywistyczną 
pt. JAK SIĘ MIEWA MAŁY KROKO
DYL?, a wkrótce po niej dwie dalsze: 
KOBIETA W SZAFIE i ZWIĘDŁE MOR
DERSTWO. Powieści te zyskały sobie 
spore powodzenie, zwłaszcza w Ameryce. 
Jednakże dopiero 11 lat później Shaffer 
zadebiutował jako dramaturg. 

W roku 1958 odbyła się w Londynie 
premiera pełnosepktaklowej sztuki Shaf
fera PIĘCIOPALCÓWKA, uwieńczona 
natychmiastowym sukcesem. Krytycy 
byli pełni uznania, Shaffer otrzymał na
grodę dziennika „Evening Standard", 
przyznawaną dorocznie najbardziej obie
cującemu dramaturgowi (dwa lata przed 
nim nagroda ta przypadła Osborne'owi 
za MIŁOSC: I GNIEW. Po sukcesie lon
ddyńskim nastąpiła również udana insce
nizacja nowojorska, wreszcie zrealizo
wano oparty na sztuce film. 

Shaffer stał się w oka mgnieniu dra
maturgiem pierwszej rangi. PIĘCIOPAL
CÓWKA jest zręcznie napisanym studium 
napięć i konfliktów uczuciowych w za
możnej rodzinie angielskiej; ich drama
tyczne wyładowanie sprowokowane zo
stało przez pobyt - w charakterze na
uczyciela dorastającej córki - młodego 
Niemca (w filmie postać tę grał Maxi
milian Schell). Młodzieniec ten, nienawi
dzący swego ojca hitlerowca i uwielbia
jącej go matki, jest zachwycony swą no
wą, „porządną" rodziną angielską i chce 
pozostać w Anglii na stałe, ale doznaje 
gorzkich rozczarowań. Intrygi pani domu 
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i jej syna-studenta, powodowanych za
zdrością, prowadzą przybysza nawet do 
próby samobójstwa. Sztuka ta bardzo 
zgrabna, jej postacie przekonywające, 
ale odznacza się skłonnościami melodra
matycznymi i niepokojącym brakiem am
bitniejszej problematyki, słabo tylko 
maskowanym krótką i powierzchowną 
dyskusją o hitleryzmie. 

Cztery lata później, w jednym z teat
rów londyńskiego West Endu odbyła się 
następna premiera Shaffera. Tym razem 
był to zestaw dwu rozbudowanych jedno
aktówek, zatytułowanych: PRYWAT! E 
UCHO i TAJNY DETEKTYW. W pierw
szej z tych sztuk Shaffer - z wnikli
wością godną Pintera, choć stylem nieco 
bardziej "literackim" - analizuje kom
pleks angielskich mężczyzn, nadmiernie 
nieśmiałych w stosunku do kobiet. Mło
dy urzędnik zaprasza dziewczynę na ko
lację i dokonuje próby zbliżenia erotycz
nego, ale robi to nader niezgrabnie, znie
chęca się zbyt łatwo i wycofuje, a po 
jej odejściu powraca w świat ~rotycz
nych fantazji. Druga sztuka, lepsza od 
poprzedniej, o dowcipniejszym dialogu 
i bardziej niezwykłym pomyśle, jest rów
nież analizą pewnego gatunku angielskie
go mężczyzny. Zamożny rewident po
datkowy podejrzewa żonę o niewierność 
i wynajmuje detektywa, by ją śledził. 
żona okazuje się niewinna, ale między 
nią a detektywem nawiązuje się rodza.j 
porozumienia bez słów, gdy tygodniami 
obserwują się wzajemnie, chodzą do kin, 
parków, muzeów. Detektyw przyjmuje 
rolę psychoanalityka, przekonuje męża, 
że to jego egoizm i nieuznawanie prawa 
źony do własnych zainteresowań dopro
wadziły do wyobcowania jej. Wypraco
wuje też metodę pogodzenia ich, podsta
wiając męża na swoje miejsce jako de-
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tektywa, a sam zajmuje na miesiąc jego 
miejsce w biurze .. 

I ten spektakl został bardzo dobrze 
przyjęty przez widzów oraz krytykę lon
dyńską, a wkrótce potem nowojorską. 
Pierwsza ze sztuk nań się składających 
posłużyła też za scenariusz filmowy. 
Shaffer stał się najwyraźniej dramatur
giem modnym. W tym okresie zrealizo
wano również jego dwie sztuki te lewi
zyjne. Wspólnie z Peter Brookiem opra
cował scenariusz według powieści Gol
dinga do znakomitego filmu Brooka 
WŁADCA MUCH. Niebawem rozpoczęła 
się udana współpraca Shaffera z nowo 
powstałym Teatrem Narodowym. Jako 
pierwszy współczesny dramaturg angiel
ski wkroczył on na deski reprezentacyj
nej sceny w kraju. Współpraca ta zapo
czątkowana została drogą pośrednią. 

Na dwa lata przed powstaniem zespołu 
Teatru Narodowego, który gra chwilo
wo w budynku rozwiązanego zespołu 
Old Vie, wybudowano Teatr Festiwalowy 
w miasteczku Chichester w południowej 
Anglii . Jego pierwszym dyrektorem był 
Laurence Olivier, który później stanął 
na czele Teatru Narodowego, a na 
pewien czas zjednoczył - niejako unią 
personalną - oba te teatry. Teatr w 
Chicheste r był jakby letnią sceną Teatru 
Narodowego, a spektakle które tam mia
ły swą premierię, często na jesieni prze
noszono na deski londyńskiego Old Vie. 
U Shaff ra zamówiono sztukę właśnie 
dla teatru w Chichester. Chodziło o za
pełnienie bardzo dużej widowni, dlatego 
wybór padł na dramaturga modnego i po
pularnego. Ponieważ jednak scena w Chi
chester ma charakter „otwarty" - nie 
ma tam proscenium, lecz scena jest pół
koliście otoczona widownią - i nadaje 
się przede wszystkim dla sztuk o charak-
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terze widowiskowym, taki właśnie utwór 
był pożądany. Shaffer - jak się okaza
ło - już od sześciu lat miał „w teczce" 
sztukę o podboju Peru przez Hiszpanów, 
z którą „obnosił się", jak dotąd bez po
wodzenia. (Pewnego dnia nawet zgubił 
cenny manuskrypt w pociągu. Odnale
ziono go po dłuższych poszukiwaniach 
w londyńskiej budce telefonicznej. Wła
śnie tę „cudem odzyskaną" sztukę przed
łożył teatrowi w Chichester). 

KRÓLEWSKIE ŁOWY SŁOŃCA zadzi
wiły krytyków. Okazało się, że pisarz, 
którego zaszufladkowali jako autora tra
dycyjnych sztuk psychologicznych z ży
cia angielskiej klasy średniej, ma o wiele 
szersze horyzonty i możliwości. Po trium
falnej premierze w Chichester, w lipcu 
1964, przeniesiono ŁOWY na jesieni do 
Old Vie w Londynie. Już w lecie 1965 
Teatr Narodowy wystawił następną sztu
kę Shaffera, CZARNĄ KOMEDIĘ- roz
budowaną jednoaktówkę, którą grano naj
pierw z PANNĄ JULIĄ Strindberga, po
tem z nową jednoaktówką Osborne'a 
UKŁAD DOTRZYMANY .W lutym 1967 
odbyła się premiera CZARNEJ KOMEDII 
w Nowym Jorku. 

Sztuka ta okazała się nawrotem do 
„normalnego stylu" Shaffera: lekkiej ko
medii o określonych ramach środowis
k owych. CZARNA KOMEDIA jest nawet 
nie komedią, a wielce zabawną farsą, 
opartą na pomyśle, wedle którego cała 
akcja toczy się w ciemności z powodu 
awarii elektrycznej w domu scenicznego 
bohatera. To co się dzieje na scenie wi
dzi tylko publiczność, dzięki przyjętej 
konwencji (zaczerpniętej pono z teatru 
chińskiego), że światło oznacza ciemność 
i odwrotnie; awaria zaznaczona zostaje 
nagłym rozjaśnieniem sceny, a wszelkie 
dalsze próby oświetlenia sceny zapałka-
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mi, zapalenia papierosa itd. powodują 
lekkie przyćmienie świateł . Bohater sztu
ki - rzeźbiarz - spodziewa się właśnie 
wizyty milionera, który ma nabyć jego 
dzieło, a także odwiedzin teścia in spe. 
Zjawia się elektryk, sąsiedzi z jakimiś 
interesantami. Wywiązuje się szereg ty
powo farsowych sytuącji, wynikających 
z pomylenia toźsarności, zderzeń w ciem
nościach itp. •) 

Ostatnio jednak Shaffer zajął się pro
blematyką poważniejszą. Pracuje nad 
nową, pełnospektaklową sztuką o pacy
fizmie. Napisał również sztukę telewizyj
ną o narkomanii. Miała ona być nadana, 
jako dwugodzinna transmisja w kolorze, 
przez jedną z _ amerykańskich stacji tele
wizyjnych, ale okazała się zbyt kosz
towna. (Koszt miał wynieść 700 tysięcy 
dolarów ze względu na niezwykle skom
plikowane sekwencje majaków ukazują
cych efekt zażycia narkotyku L.S.D.). 

Nie ulega kwestii, że Shaffer jest jed
nak przede wszystkim dramaturgiem lżej
szego kalibru i - w przeciwieństwie do 
wielu swych rówieśników - nie zamie
rza walczyć swą twórczością o cele poza
artystyczne. Nie znaczy to, by nie miał 
określonych poglądów. W jednym z wy
wiadów powiedział: „Oczywiście silnie 
reaguję na wiele różnych spraw, ale 
uważam, że przekonań nie należy afi
szować. Jestem przeciw „ustalonemu po
rządkowi" o tyle, o ile jestem przeciwny 
wszelkim grupom, które potencjalnie są 
zdolne do wyrządzania krzyvv-dy. Mój cel 
to po prostu: być człowiekiem". 

') W Nowym Jorku „Czarna Komedia" grana 
była -.c. jednoaktówką „Biali kłamcy ', alt: ze 
względu na zmianę koncepcji w drugiej wersji 
sztuki dokonanej przez Shaffera Teatr Powszech
ny połączył w jeden spektakl „Czarną Komedię 
i „Tajnego Detektywa". 
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