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ANGIELSKA KOMEDIA 

Z CHll\ISKIM RODOWODEM 

Przed kilkunastu laty bawił w 
Warszawie rewelacyjny zespól 
chiński, który zaprezentował nam 
niesłychanie różnorodny pro
gram sceniczny. Zawierał on 
fragmenty starych oper (w kulty
wowanej od wieków, niezmienio
nej formie), niedoścignione po
pisy żonglerów, tańce, - ale we 
wszystkich tych występach domi
nowała uprawiana w Chinach 
od wieków p a n t o m i m a. Bez 
względu na to, czy utrzymana 
była w tonacji tragicznej (we 
fragmentach oper), czy farsowo
·komicznej - zachwycała pol
ską publiczność bogactwem po
mysłów i nieprawdopodobną 

wprost precyzją wykonania. 

Miałam okazję oglądać ów 
program i do dz:iś utkwiły mi w 
pamięci dwa jego znakomite 
„numery": były to igraszki dwóch 
olbrzymich i prześmiesznych 

lwów (każdy z nich „żył" dzięki 

dwóm ludziom odzianym we 
wspólną lwią skórę) oraz: nie
zwykła w swoim założeniu dwu
osobowa scenka aktorsko-pan
tomimiczna. Jej akcja toczyła się 
nocą w pozbawionej światła iz
bie oberży. lasy na pieniądze 

oberżysta postanawia zgładzić 



przyjezdnego rycerza, aby go 
obrabować. W tym właśnie celu 
likwiduje światło w izbie. Cała 

scena rozgrywana była w abso
lutnym milczeniu, bo kaidy z 
dwóch walczących starał się wy
korzystać ciemności i znienacka 
zabić przeciwnika. 

Niezwykłość pomysłu tej scen
ki polegała więc na tym, ie rzę
siście oświetleni scenicznymi re
flektorami aktorzy zachowywali 
się tak, jakby walczyli i czaili się 
na siebie w zupełnej ciemności. 
Dawało to zaskakujące efekty 
komiczne, a niebywała spraw
nosc fizyczna wykonawców, 
świetne aktorstwo i przezabaw
ny scenariusz ich walki wpra
wiał widownię w taką uciechę, 

ie ten numer programu uznano 
za najwyższe osiągnięcie kunsz
tu aktorskiego i pantomimicz
nego. 

Chiński zespół występował w 
różnych krajach Europy i któryś 
z tych występów obejrzał rów
nież znany angielski dramaturg 
i krytyk muzyczny PETER 
SHAFFER. Kiedy w 1966 roku 
sam wielki Laurence Olivier wy
stawiał w Teatrze Narodowym w 
Londynie „Pannę Julię" Strind
berga, postanowił uzupełnić 

przedstawienie tego krótkiego 

„ 
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utworu jakąś dodatkową jedno- . 
aktówką. Zwrócono się wówczas 
do Petera Shaffera, który zgło

sił swój pomysł sztuki, prześla
dujący go od chwili obejrzenia 
chińskiej pantomimy. I tak w 
ciągu paru miesięcy powstała 

„CZARNA KOMEDIA", pisana w 
paru wersjach, konsultowanych 
w bezpośrednim kontakcie z re
żyserem (Olivierem) i aktorami 
Teatru Narodowego. Powstała 

farsa, w której koncepcja sytua
cji i światła potraktowana zo
stała na wzór chińskiego pomy
słu: kiedy na scenie jest ciem
no, to znaczy, ie jest na niej ja
sno; kiedy zapalają się reflekto
ry - oznacza to, ie w pokoju 
rzeźbiarza zgasło światło i wi
doczni dla widza aktorzy zacho
wują się tak, jakby zachowywali 
się ludzie w absolutnej ciemno
ści. 

Oczywiście jest to utwór ko
mediowy, napisany dla teatru 
dramatycznego, a nie dla teatru 
pantomimy. Mamy tu więc do 
czynienia z normalnym aktorskim 
dialogiem, z powikłanymi intry
gami i dosyć rozbudowaną fa
bułą, w której zazębiają się 

sprawy szeregu ludzi. Podstawo
wym elementem komizmu „Czar
nej komedii" jest dowcip sytua-



„ 

cyjny (ów pomysł umownej ciem
ności), ale został on rozwinięty 

w ramach przyjętego w drama
tycznym teatrze warsztatu aktor
skiego - o tyle tylko trudniejsze
go, że aktor w i d z ą c wszystko 
na scenie musi poruszać się 

i działać w sposób charaktery
styczny dla ludzi, poruszających 
się po omacku. 

Przedstawienie londyńskie o
kazało się prawdziwym sukce
sem i potwierdziło zasadę, że 

twórcze transformacje starych 
pomysłów (w tym wypadku cno
dziło o pomysł z nieznanego 
nam prawie kręgu kulturowego) 
wnoszą do sztuki nowe wartości. 
„Czarna komedia" stała się jed
ną z najbardziej atrakcyjnych 
współczesnych komedii i nic 
dziwnego, że w krótkim czasie 
sięgnęły po nią teatry innych 
krajów. Polska prapremiera tej 
sztuki odbyła się w warszawskim 
Teatrze Dramatycznym w ubieg
łym sezonie. 

k.k.c. 
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PETER SHAFFER 

ClAl~INIA IKOl~llEID>llA 
(„Black Comedy") 

Komedio w 2-ch oktoch. 

Przekład: Kazimierz Piotrowski 

BRINDSLEY MILLER . 

CAROL MELKETI . . 

PANNA FURNIVAL . 

PUŁKOWNIK MELKETT. 

HAROLD GORRINGE 

SCHUPPANZIGH . . 

CLEA . 

GEORG BAMBERGER 

REŻYSER 

Stanislaw Wieszczycki 

-+ Piotr Milnerowicz 

Wanda Wieszczycka 

_,. Ewa Frąckiewicz 

-+ Bogdan Kraśkiewicz 

-+ Wlodzimierz Musial 

~ Juliusz Zawirski 

-+ Alicja Telatycka 

-->- Tadeusz Żyliński 

SCENOGRAF 

Zygmunt Smandzik 

Asystent reżysera 

Jul iusz Zawirski 

Przedstawienie prowadzi - Janusz Trojanowski; 
kontrola tekstu - Hanna Lasota; kier. techniczny 
- Jan Balcerek; pracownia krawiecka - Janina 
Zielska i Grzegorz Bilon; pracownia fryzjerska -
Gertruda Kokot ; prace malarskie - Witold Warmu
zek; światło - Wiktor Maciążek; modelator - Bro
nisław Sławiński; rekwizytor - Jan Kremer; bryga-

dier sceny - Tadeusz Szadkowski. 

REPERTUAR BIEŻĄCY 

Scena dramatyczna 

CZARUJĄCA SZEWCOWA - F. G. Lorki 

DWA TEATRY - J. Szaniawskiego 

PIERWSZE KROKI - L. Pasternaka 

Scena lalkowa 

GUIGNOL W TARAPATACH -

- J. Wilkowskiego i J. Ośnicy 

Miś BĄBELEK WśRóD ROZBóJNIKóW -

- B. Konstanty i R. Łukaszewicz 

W PRZYGOTOWANIU 

Scena dramatyczna 

MAŁŻEŃSTWO KRECZYŃSKIEGO -

- Al. Suchowo-Kobylina 

PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI -

- L. Kruczkowskiego 
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