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tecznie psychologiczną 'penetracją, demaskuje Łwierdzę
angielskiego życia społecznego mieszczańską rodzinę.
Zrobił to śmiało i celnie, a przy tym z precyzją biegłego
w rzemiośle majstra, zadziwiającą u autora debiutującego
r.a scenie. Tak określili wymowę i walory sceniczne tej
sz.tuki najwytrawniejsi krytycy angielscy, między innymi
J. W. L~mbert i John Russel Taylor, ten drugi w „przewodniku do nowego angielskiego dramatu" pod tytułem „Angcr
and After" („Gniew i co potem"). Nasz rodak, Bole : ław Taborski, autor ciekawej książki o d2isiejszym teatrze angielskim pt. „Nowy teatr elżbietań :;ki" surowo ocenił „Pięcio
palcówkc)'' nazywając ją „dość pretensjonalnym me!odramatcm", ale jest to pogląd odo;;obniony.
Co najciekawsze, sztuka ta mimo ostrości jej wymowy,
właśn i e dzięki tradycyjnej formie i sceniczn ym walorom
zdobyła ogromne powodzenie. Wystawiona przez Cambridge
Arts Theatre 30 czerwca 1958, przenie:;iona w dwa tygodnie
później na West End, londyński Broadway (do Comedy
'I heatre), osiągnęła 609 przedstawień.
7a tę sztukę Shaffer otrzymał nagrodę „Evening Stan-

dartl",

corocznie przez to pismo najbardziej
dramatopisarzom (dwa Jata przedtem
na gro dę tę otrzymał Osborne za „Miłość i gniew"). Podobną nagrodr, zjednała autorowi „Pi~ciopalców:rn" w Nowym Jorku.
przyznawaną

o bi t;c ującym młodym

PETER SHAFFER
PISARZ DRAMATYCZNY

ZADZIWIAJĄCY

I.

Autor „Czarnej komedii" ukończył 15 maja 1970 roku
więc jak się to dawniej mawiało - w sile
wieku. Jako pisarz dramatyczny dał się poznać w roku 1958,
a więc w dwa lata po premierze „Miłości i gniewu" Osborne'a, która zainaugurowała wielką pr ze mi a nę w dramacie
i teatrze angielskim. Do „gniewnych" Shaffer nigdy się nie
zaliczał, szedł własną drogą i dziś można śmiało stwierdzić,
że miał więcej do powiedzenia niż „najbardziej gniewny
z gniewnych", John Osborne, nie mówiąc już o jakże głoś
nych w latach pięćdziesiątych twórcach angielskiego „teatru
absurdu", z najwybitniejszym przedstawicielem tego kierunku, Haroldem Pinterem na czele.
Bystry obserwator rodzimego obyczaju, Shaffer nie wyrzekł się tradycji dramatu angielskiego. W swym debiucie
scenicznym - „Five Finger Exercise" („Pięciopalcówka"),
dramacie dalekim od zacietrzewienia Osborne'a i nowatorstwa Pintera, Shaffer z zimną krwią, posługując się sku44 lata, jest

W roku 1962 wielki sukces kasowy odniosły dwie jednoaktówki Shaffera, wystawione razem na West Endzie:
„Private Ear" i „Public Eye". Wspólnym tematem obu
tych sztuk jest trójkąt - w pierwszej młodzieżowy, a w drugiej zaś - małżeński, potraktowany przez autora w sposób
świeży i oryginalny. Po tym sukcesie zdawać się mogło,
że Shaffera wypada zakwalifikować jako rzetelnego dostawcę teatralnej rozrywki. Jednakże wystawiona przez
Teatr Narodowy pod dyrekcją Laurence'a Oliviera w festiwalowym teatrze w Chichester (lipiec 1964) sztuka Shaffera
pt. „Królewskie polowanie na słońce" nie tylko została
gorąco przyjęta przez publiczność, ale zaskoczyła krytykę.
Shaffer zaatakował w tej sztuce, najkrócej mówiąc, wielki
temat sensu ludzkiej egzystencji, ukazując nękające współ
czesnego człowieka problemy moralne i polityczne w formie pasjonującego widowiska.
Tematem sztuki jest zdobycie przez Pizarra, hiszpańskiego
kondotiera, królestwa Inków w Peru na początku szesnastego wieku, krwawa rzeż Inków i zamordowanie ich króla,
Atahualpy, Syna Słońca przez hiszpańskich żołdaków. Są to
wydarzenia historyczne, ale posłużyły one autorowi za pretekst do ukazania znacznie szerszych horyzontów i to współ
czesnych.
Bernard Levin, jeden z najzłośliwszych recenzentów,
przyznał na łamach „Daily Mail":
„Najświetniejsza sztuka naszego pokolenia ... wydaje mi
się, że angielskiej sceny nie spotkał taki honor i angielska

publiczność nie miała zaszczytu oglądać takiej

sztuki od
czasów świetności Shawa, pół wieku temu".
W rok po „Królewskim polowaniu" znów na scenic
teatru w Chichester ukazała się (l!l65) „Czarna komedia" .
2.

Zwraca uwagę pozny deb iut sceniczny autora „Czarnej
komedii". Miał lat 32, kiedy „Pięciopalcówka" ukazała się
na scenie i nazwisko autora stało się znane.
Co teatru przyszedł - jak wielu współczesnych angiel~kich dramaturgów po odbyciu terminu w telewizji.
Ale skąd się wziął i co robił przedtem?
Urodził
się w Liverpoolu, w
mieszczańskiej
rodzinie.
Jego ojciec prowadził biuro pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Jako 9-letni chłopiec Shaffer wylądował w Londynie. Po ukończeniu szkoły średniej (St. Paul's School)
uzyskał stypendium na studia wyższe w Cambridge. W czasie wojny dwa i pół lata przepracował w kopalni węgla,
jako „chłopiec Bevina". Nazwa ta wzięła się stąd, że
Frnest Bevin, przywódca Labour Party, a w czasie wojny
minister zatrudnienia - wobec dotkliwego braku rą:;: do
pracy ogłosił pobór małoletnich chłopców do pracy w kopalniach. Nazywano ich „chłopcami Bevina". Po ukończeniu
tej twardej szkoły życia, Sha[fer kontynuował naukę. Tym
rnzem były to studia historii w Cambridge. W trzy lata
po wyjściu z kopalni, Shaffer uzyskał dyplom tej sł:iw
nej uczelni.
Miał 25 lat, kiedy wyjechał do Ameryki. W Nowym Jorku
pracował najpierw w jednej z księgarni wielkiej firmy
Boubleday, a potem w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej.
Napisał wtedy swą pierwszą sztukę, tragedię wedle klasycznych kanonów pt. „Salt Land" („Słona ziemia"). Sztuka
nigdy nie ujrzała sceny, ale została wystawiona przez angielską telewizję (BBC).
Po powrocie do Anglii przez dwa lata Shaffer pracował
w wydawnictwie muzycznym (Boosey and Hawkes), w dziale muzyki symfonicznej. Interesował się muzyką poważną,
a nawet pisywał recenzje muzyczne w piśmie „Time and
Tide".
W tym czasie po raz drugi spróbował sił jako dramaturg.
Napisał komedię pt. „The Prodigal Father" („Marnotrawny
ojciec"), która - w skróconej wersji - została nadana
przez radio BBC.
W roku 1957 autor napisał komedię dla teatru. Tak powstała „Pięciopalcówka" i w roku 1958 odbył się triumfalny debiut sceniczny Shaffera.
W jesieni 1969 r. (październik) weszła na ekrany filmowa
wersja, w technikolorze, „Królewskiego polowania na słoń
ce" w znakomitej obsadzie z Robertem Shawem w roli
Pizarra i Christopherem Plummerem w roli cesarza Inków,
Atahualpy. Film jest w dużej mierze przeniesieniem teatralnego przedstawienia na ekran. Został bardzo dobrze przyjęty przez krytykę.

3.
Mają swoje dzieje książki, mają i sztuki teatralne. „Czarna komedia" powstała w dość osobliwych okolicznościach na zamówienie i to pilne.
Historia zaczęła się tak: Laurence Olivier, zanim został
dyrektorem Teatru Narodowego w Londynie, przez parę lat
prowadził w Chichester, uroczym nadmorskim miasteczku teatr czynny w sezonie letnim. W pięknym, nowoczesnym
i śvvietnie wyposażonym budynku teatralnym odbywały się
co roku słynne festiwale, na które zjeżdżali widzowie z ca-

łego świata.

W lecie 1965 roku Olivier, wówczas już dyrektor Teatru
Narodowego w Londynie, postanowił wy s tawić w Chichester „Pannę Julię" Strindberga i rozglądał s ię za jakąś
jednoaktówką, która by uzupełniła sztukę ponurego Skandynawa i rozweseliła publiczność. Kierownik literacki
'lcatru Narodowego, znakomity krytyk Kenneth Tynan,
człowiek wielkiej kultury i dowcipu, nic pozbawiony też
perfidii - zaproponował napisanie takiej uciesznej rzeczy
na deser po „Pannie Julii" autorowi „Królewskiego polowania na słońce".
Shaffer nadstawił ucha i podzielił się z Tynanem pomysłem farsy, zaczerpniętym z bardzo starej opery chii'!skiej. W operze tej, która nosi tytuł „Oberża na rozstaju"
dwóch ludzi walczy z sobą w czarną jak smoła noc - ale
na scenie jest jasno jak w dzień. Cały więc dowcip polega
na umowie między sceną a widownią: aktorz,y nic nic widzą,
publiczność widzi wszystko. Rzecz jasna, jest to pole do
popisu dla aktorów i wielka zabawa dla publiczności.
Shafferowi przyszło do głowy napisać współczesną farsę
opartą na starym chińskim pomyśle. Cały komizm tej farsy
polegałby na ukazaniu zachowania się ludzi, którzy nie
tylko sami nic nie widzą, ale są przekonani, że działając
pod osłoną ciemności mogą sobie pozwolić na to, czego by
nigdy nie zrobili w jasny dzień i przy świadkach.
Teatr zawsze jest oparty na milczącej umowie między
sceną a widownią. Tutaj do zwykłej umowy dodano klauzulę ciemności. Jak się potem okazało, publiczność na całym świecie od pierwszej chwili poddawała się propozycji
sceny - i doskonale się bawiła.
Jasna rzecz, że takie założenie pozwoliło autorowi, aktorom i publiczności zdemaskować postacie sztuki o tyle,
o ile na to pozwalały farsa i zabawa.
Ale zanim do tego doszło, zarówno autor, jak i teatr w osobach Oliviera, Tynana i cenionego reżysera tej sztuki,
Johna Dextera, który tak olśniewająco zainscenizował „Polowanie na słońce" - ogromnie się namęczyli, tym bardziej,
że czasu mieli niewiele i do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy rzecz się uda. Shaffer pisał sztukę i ciągle, na
żądanie Oliviera ją poprawiał niemal do dnia premiery.
Oto dwa komentarze na temat tej roboty. Shaffer powiada,
że na krótko przed premierą „rękopis wyglądał jak Wyspy

Szetlandzkie widziane z samolotu", Olivier zaś ograniczył
sfę do stwierdzenia: „ B yła to farsa, która powstała w farsowych okolicznościach".
Premiera „Czarnej komedii" odbyła się s zczęśliwie
w Chichester 27 lipca 1965 roku. W „Pannie Julii" wielkie
kreacje stworzyła para znakomitych aktorów Maggie
Smith i Albert Finney. W „Czarnej komedii" Maggie Smith
zagrała brawurowo rolę Clea, a Albert Finney nie mniej
świetnie Harolda, Darek Jacobi zaś stworzył wielką
kreację w głównej roli Brindsleya. Powodzenie farsy
Shaffera było murowane. Tylko że nie bardzo pasowała
ona do „Panny Julii", sztuki zupełnie innego gatunku.
Wobec tego, kiedy Olivier w rok później (czerwiec 1966)
przeniósł „Czarną komedię " na scenę Teatru Narodowego
w Londynie, wystawił ją wraz z pr zerób ką „Zadowolonej
narzeczonej" („La Fianza Satisfecha") Lope de Vegi, dokonaną w sposób na der szokujący przez mistrza Johna Osborne'a.
Shaffer więc w związku z wystawieniem sztuki na
Broadwayu, dopisał „Niew inne kłam s twa" („White Lies"),
trzyosobową, krótką jednoaktówkę . I w tym towarzystwie
powtórzył się na Broadwayu sukces „Czarnej komedii".
Reźy serował niezawodn y John Dexter, w roli Clea wystą
pił a wielka gwiazda sceny, filmu i telewizji amerykańskiej,
Geraldine Page, pozo s tałe role zagrali aktorzy angielscy.
W roli Brindsleya 23-letni Michael Crawford okazał się
rewelacją i usun ął w ciel'! nawet Geraldine Page. Wielką
2irakcją na afiszach „Czarnej kom edii" była Lynn Redgrave ze słynnej aktorskiej rodziny.
W takiej obsadzie i reźyserii „Czarna komedia" na
Broadwayu była koncertem gry aktorskiej i odniosła niebywały sukces. Grana była potem w Ameryce przez wiele
teatrów, a także w objeź dzie.
Doprawdy, trudno dziś powiedzieć gdzie w świecie „Czarnej komedii" jeszcze nie grano. Dlaczego? Na to pytanie
odpowiadają widzowie spontanicznym śmiechem w czasie przedstawienia.
Sam autor, trochę zaskoczony sukcesem swego scenicznego żartu, powiedział:
„Ludzie chodzą do teatru z wielu powodów, ale - moim
zdaniem - głównie po to, by ich zadziwiono".
Polska prapremiera tej sztuki odbyła się w Krakowie
28 września 1968 r. na scenie kameralnej Starego Teatru,
w reżyserii Zygmunta Hiibnera.
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GŁOSY KRYTYKI
O PRZEDSTAWIENIACH „CZARNEJ KOMEDII"

W Londynie
Błazeństwa, jakie się dzieją w „Czarnej komedii" (... ) są
równie dowcipne, jak wysoce pomysłowe, a charakterystyka
postaci ostra i celna. Cała rzecz jest niezmiernie zabawna.

W Krakowie

R. B. MARRIOTT

Czegoś podobnie śmiesznego już dawno nie widziałem
na scenie. Publiczność ryczy ze śmiechu, dostaje spazmów dosłownie. śmieję się

jeszcze, kiedy

piszę

te

słowa.

„The stage"

Oskar Wilde zwykł wymyślać epigramy po prostu odwrabanalne zwroty - Shaffer wymyślił nową komedię
po prostu robiąc z białego czarne i na odwrót.

cając

AUGUST GRODZICKI
„ życie

warszawy"
KENNETH A. BURREN

„Mhat•s On"

Z wielkim powodzeniem idzie w Teatrze Kameralnym
farsa Petera Shaffera. „Czarna komedia"... to niebywała
bomba śmiechu. Tym bardziej zabawna, że grana na poważnie, na serio, co jeszcze potęguje efekty komiczne.
JAN A. SZCZEPA8SKI

W

Paryżu

„Trybuna Ludu"

Jak to już wcześniej wyłapała krytyka zagraniczna, najcenniejszy w tej sztuce jest pomysł. Istotnie znakomity.
Zabawa więc toczy się niby w ciemnościach. W mieszkaniu,
gdzie spotykają się bohaterowie tych perypetii , trzasnęły
przewody elektryczne. Ludzie więc poruszają się jak w głę
bokiej nocy, my jednak na widowni wszystko doskonale
obserwujemy, gdyż scena jest jaskrawo oświetlona . Umowa
jest umową.
Można więc sobie wyobrazić, jakaż to okazja do budowania sytuacji pełnych komicznych powikłań, salt, podszczypywań, a przy sposobności i do odkrywania prawdziwych twarzy ...

... nieustanne qui pro quo, postaci się ulatniają, mówią to,
co chciałyby ukryć, wierząc, że skoro są niewidzialne, to
i nie słychać tego, co wygadują ... świetnie się bawiłem.
JEAN JACQUES GAUTIER

„Le Figaro"

Jest to teatr, który zawdzięcza więcej reżyserii niż tekstowi. Teatr, w którym aktorzy - nieustannie w pogoni za
partnerem mijają się wcale siebie nie dostrzegając,
ocierają się o siebie nie odnajdując, rozmawiają nie widząc
siebie nawzajem; są więżniami ciemności właściwej każ
demu qui pro quo.
PIERRE MARCABRU

RYSZARD KOS!8SKI

„Le Nouveau Candide"

" Dziennik Polski"

W Warszawie
Można tę farsę odczytywać rozmaicie -

jako krytykę

współczesnego społeczeństwa Anglii, jako konfrontację róż
nych postaw moralnych i obyczajowych , jako sztukę demaskatorską itp. Można, ale dopiero po zapadnięciu kurtyny, gdy wracamy do domu i na nowo przeżywamy obej-

rzany spektakl. W czasie jego trwania bowiem nie ma
warunków do jakichkolwiek rozwazan, medytacji czy
„pogłębień". Trudno wszak rozmyślać, zanosząc się od

W Nowym Jorku
Okazja do szalonego

śmiechu.

LEWIS

„Cue Magazine''
Wspaniały

tego

wieczór,

pełen

dowcipu, fantazji i nieodpar-

śmiechu.

śmiechu.

ZOFIA KWIECI8SKA

„Trybuna Ludu"

JOHN CHAPMAN

„News"

a

PEŁNY

ł

SUKCES

Kiedy mija zaskoczenie, zjawia się lekka obawa,
czy nie wpadliśmy w pułapkę „dobrego chwytu",
zmuszającą do powtarzania bez przerwy tego samego
efektu błądzenia po omacku. Ale autor okazał się
wystarczająco roztropny, by nie eksploatować swego

„o

-

CD

pomysłu przez cały wieczór. Umie wydobyć wszystkie możliwości z komicznego stanu zawieszenia,
w jaki popadli ludz·i e ocierający się na ślepo między
sobą i przedmiotami.

B. POIROT-DELPECH
„Le Monde"
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