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PRZEDSTAWIAMY 
AUTORA 

Peter Shaffcr (ur. 1926) jest dramaturgiem an
gielskim. Debiutował w 1954 r. melodramatem 
Five Fi11ger Exercise, później tworzył jedno
aktówki humorystyczno obyczajowe. Zyskał roz
głos dramatem historycznym o podbiciu Chile 
przez Hiszpanów Krćkwsl,ie łowy na slorl cc 
wyst:nvianymi w rolsce. Jes t taicie ra :~crn /. Pete r 
L ro0ki1 'll1 autorem sc:enariusza do l iii11 u \Vlo cl

ca Mt•ch wct1 k ;•; powi0ści William:.i Coldin:, a. 
Czarna komedia powstała w 1D65 r. i uzyslrn L1 
powodzenie na skalę światową.-

PIJANE DZIECI 
WE MGLE 

Napór na sztywne ongiś i niezmienne granice 
gatunków to rzecz wcale nie nowa. C'o prnwda 
od pierwszej chwili obarczona stygmatem nowo
r zesn0qri. Ro nn\'!llr7e<;nv b_vł Tonvicl two r'"7"'" 
swoją B.ialą tragedię, tragedię, która kończy 

się dobrze. Nuturalną koicją rzeczy rnusinb „„
wstać, prędzej czy później i Czarna J:om edia . 
Doczekaliśmy si~. Takie właśnie dzi eło napisał 

i tak też je zatytułował Peter Shaffer. Nie jest 
to jednak prosta odwrotność białej tragedii. 
Nie wystarczy już jedno proste deus ex machina 
obracające wszystko na złe. 

To będzie konsekwentnie złośliwy ciąg złych 

i coraz gorszych przypadków. Właśnie przypad
ków, niezależnych w istocie rzeczy od niczego. 

Brak światła będzie tylko punktem wyjścia, pra
wdziwą katastrofę spowoduje nieoczekiwane po
jawienie się nieproszonych gości. Los zadrwi więc 
z bohatera i odbierze mu wszystko co miał i cze
go się spodziewał. Nie tylko odbierze ale i ośmie
szy, wydrwi, odbierze sytuacji powagę. Bo też 
kluczem do dramatu Shaffera jest groteska, 
jedno z węzłowych pojęć literutury nas7ego stu-
lecia. • 

Groteska właściwie zawsze graniczy o włos 

z tragedią i jest zupełnym przeciwieństwem do
brodusznego humoru. Groteska nic zna dla swo
ich bohaterów litości i jest w istocie rzeczy oschła. 
Ona w.Jaśnie umożliwia postawienie bohatera 
w sytuacji rozpaczliwej a równocześnie dla ob
serwa Lora z zewnątrz niezmiernie śmiesznej. 

Oczywiście Czarnej komedii nie byłoby, gdyby 
nie ów zasadniczy i przewrotny pomysl Shaffera: 
ukazać światło jako ciemność i odwrotnie. To 
oczywiście stwarza całą plątaninę, prowadzi do 
nieporozumień a zarazem pozwala nam oglądać 
bohaterów rozluźnionych, nie poddanych usta
wicznej kontroli cudzego wzroku. Zniesione więc 
zostaje, na krótko i częściowo Sartre'owskie spoj
rzenie innych, podstawowa przeslanka zniewo
lenia. 

Ale konstrukcja Shaffera ma jeszcze inne dno. 
Jest chyba w jakimś stopniu parabolą ludzkiego 
losu. Czyli ustawicznego brodzenia w ciemno
ściach, nieznajomości losu, nieznajomości innych. 
Tylko dla kogoś patrzące~o spoza - los ludzki 
byłby zrozumiały. Ze środka, z wnętrza życia 

rozeznać się w nim nie sposób. Oczywiście jest 
to tylko dno drugie, trudno dostrzegalne pod 
spiętrzoną masą sytuacji groteskowych i komicz
nych. Ale dno znakomicie przecież przystające 

właśnie do groteski, właśnie do okrutnej drwiny. 
Plan znaczei'1 bez którego sztuka Shaffera byłaby 
tylko nagromadzeniem zabawnych i absurdalnych 
pomyłek.-



Reży•eria: 

Peter Shaffer 

CZARNA KOMEDIA 
(tytuł oryginalny: BLACK COMEDY) 

tłumaczenie: Kazimierz Piotrowski 

sztuka w dwóch częściach 

OBSAD A: 

Brindsley Miller, rzeźbiarz 

Carol Melkett, jego narzeczona 

Panna Furnival 

Pułkownik Melkett 

Harold Gorringe, właściciel antykwariatu 

C 1 e a 

Schuppanzigh, pracownik ekktrowni 

Georg Bamberger, kolekcjoner dziel sztuki . 
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Saba Jasielska 

Witold Romanowski 

Jerzy Rudolf 

Scenografia: 

Asystent reżysera: Mieczysław Gałecki 

Ewa Czuba 
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