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MAŁGORZATA SEMIL 

PETER SHAFFER: 

„KONWENCJONALNY INDYWIDUALISTA" 

Liczący robecnie 43 lata Peter Shaffer należy do teg•o poko
lenia pisarzy amgielskich, które wydało „młodych gniewnych", 
zdradzających w swym pisarstwie tendencje lewicowe, wyra
żających jawny protest przeciwko istniejącym wwrom spo
łecznym i ich odbiciu w sztuce. Pod ich wpływem w połowie 
lat pięćdziesiątych nastąpił w teatrze angielskim wyraźny roz
łam na teatr kiomercjalny, rozrywkowy, kontynuujący trady
cję dobrze skrojonych sztuk z życia wyższych sfer (Noel Co
ward, Terrence Rattigan), oraz ina teatr wojujący, zaangażo
wany, podejmujący problem nowej klasy średniej i pfloletaria
tu. W 1958 roku, a więc jeszcze w okresie przypływu nowej 
fali, Shaffer zadebiutował w teatrze melodramatem mie
szczańskim pt. Pięciopalcówka (Five Finger E cercise). Nie ozna
czało to bynajilllniej, że stainął jedno:zmacznie po stronie 
„starej gwardii'', choć opinię taką zdawała się potwierdzać 

jego następna premiera w 1962 roku. Tym razem były to 
dwie humorystyczne jednoaktówki (The Private Ear :i The P'll
blic Eye) przedstawiające znane, ale ciągle jeszcze drażliwe 
problemy ze sfery 1obyczajrowej, związame z kompleksami 
i inhibłcjami angielskich mężczyzn. Shaffer jednak niejedno
krotnie dawał wyraz swojej niechęci do wszelkich etykietek, 
do sztywmych podziałów i z dezaprobatą przyjmował wszyst
kie próby zakwalifikowania go do którejś z nieistniejących 

grup. Niejako poogram<0wo wyznaje on wszelki brak progra
mu. Je;k sam stwierdza najchętniej stworzyłby „Teorię Artys
tycznego Niezde·cydowania", która pozwoliłaby mu pisać takie 
sztuki, na jakde w danej chwili ma ·ochotę. Tę gJOtowość wy
próbowania swoich sił w róŻIIlych formach dramatycznych 
Shaffer dokumentował. W 1964 roku na otwartej scenie teatr~ 
festiwaloweg.o w Chichester wystawiono Królewskie loin1 
słońca (The Royal Hunt of the Sun) - wielki narracyjny dra~
mat widowiskowy o podboju Chile przez Hiszpanów. ZarÓ\Vnl) 
krytycy jak i widzowie zaskoczeni byli wówczas „odejściem" 

Shaffera od rodzaju twórczo:3ci , którą mu przypisywano .. Je-· 
go próby ukaza.nia pewnych zagadnień filozofdcznych - kon
fliktu imdywidualistycznego światopoglądu najeźdźców z pier
wiotnym komunizmem tubylców, wiary zak~amanej z wiarą 
szczerą - wszystko to potraktowano jako przerost ambicji au
tora, który mimo sza1onego powodzenia Łowów powinien wła
ściwie ograniczać się do psychologiczmych analiz jednostki -
gdyż - jak uważano - nobi to najlepiej. Nie wzięto wówczas 
pod uwagę faktu, że Shaffer mapisał również telewizyjną tra
gedię op:irtą lu21no na wzorach antycznych pt. The Salt Land 
ocaz (do spółkli z Peter Brookiem) scenariusz do g~ośnego fil
mu według powieś i Williiama Goldinga „Władca much". 

W graniczącej z farsą Czarnej komedi Shaffer próbuje swych 
sił w jeszcze jednym gatunku. Ta rozbudowana jednoaktówka 
powstała w 1965 roku, na specjalne zamówienie National 
Theatre. Wystawiono ją razem z Panną Julią Strindberga. 
Z Lomdynu, jak wiele poprzednich sztuk Shaffera przeniesiono 
ją wraz z drugą jednoaktówką (poruszającą zbld21ony tEmat) 
pt. Szlachetne kłamstwa. (White Liars). Zarówno w Londynie 
jak i w Nowym Jorku Czarna komedia cieszyła s'ię wielkim 
powodzeniem, w pełni uzasadnionym. Opiera się ona na zna
komitym pomyśle - zaczerpmiętym pomoć z kionwencji opery 
chińskiej - pozwalającym w nieskończoność mnożyć zręcznie 
przez autora wygrnme kiomplikacje wątku. W dodatku Shaffer 
tak dobiera swych bohaterów, że podwaj•a zabawę, jednocześ
nie wzbogacając jej walory treściiowe . Mamy tu z jednej stro
ny emerytowamego pułkowmika i starą pannę Miss Furnival, 
reprezentujących wspólnie Anglię wcro:riajszej epoki; z drugiej 
- młode pokolenie: Briindsleya Millera, rzeźbiarza nowoczesne
go za wszelką cE:nę, jego dwie przyjaciółki i sąsliiada, zniewieś

ciałego k·on esera i kolekcjonera dZii.eł sztuki. Te postacie -
stereotypy potęgują efektoW!I11ość zawdązanej sytuacji. Znamy 
je tak dobrze z licznych fi1mów, powieści i dramatów, że zwy
kle potrafimy przewidzieć każde ich słowo; tutaj widzimy 
·jak błądzą po iomacku ni2 tylko w fizycznych cie-mnościaeh 

praoow1ni Millera, ale w zupełnie ·nieoczekiwanej sytuacji 
w której zu.wodzą wl::.śrJe te sposoby zachowania, które z ni-
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mi kojarzymy. Z drugiej strony zawarte w sytuacji wyjścio-
wej konflikty i napięcia między bohater-ami {jako jednostka-
mi, ale także jakio reprezentantami mentalności i postaw, róż-
nych pok!oleń i grup społecznych) ID.arastają i przybierają na 
sile, pDowadząc dro odsłonięcia wad i słabości dzisiejszych An
gt:ików. 
Cóż wtięc można ogólmie powiedzieć to twórc:wści Shaffera '! 

Na to pytanie an sam zdecydowanie •odmawia odpowiedzi 
twierdząc, że musiałby najpierw napisać ze sto sztuk a potem 
poświęcić resztę życia ich analizowaniu. Jeśli jednak wolno 
pokusić się o ogólniejsze wnioski na temat dotychczasowej 
twórczości Shaffera, to widać, że oprócz niewątpliwych zdol
nośoi warsztatowych cechuje go jak 111a tJo wskazywali kryty
cy - szczególma umiejętność anaJiziowania konfliktów psy-
chologicznych. W poruszanej przez niego tematyce daje si~ 

dostrzec pewien stały nawrót do pnoblemu ludzkiej obłudy 

:. zakł•ama!nia - czy to w sferze religijnej, obyczajowo-moral
nej, czy artystycznej. Jak natomiast świadczą najnowsze utwo
ry Shaffera: - scenariusz telewizyjny o narkomanii (narko
mania i przepisy prawne z nią zwti.ązane są obecnie w Anglii 
przedmiotem bardzo ożywionych dyskusji) oraz sztuka o pa
cyfiźmie, inad którą ·Obecnie pracuje - wddać, że zainteresowa
nia jego zaczynają skupiać się coraz bardziej wokół spraw 
w pełnym tego słowa z1I1aczeniu współczesnych, coraz bardziej 
związanych z dzisiejszą rzeczywistością angielską. Czyżby 

więc, podczas gdy dawni „giniewni", a wśród 'Ilich Osborne od
chodzą już od tematyki społecznej on właśnie zaczynał się do 
n:iej zbliżać? 

Wszystkie sztuki Shaffera miały wielkie powodzenie u pu
blicziności, a krytycy wyliczywszy najpierw ich tndedociągni.~
<:!ia n!ieodmiennie zachęcają swych czytelników do pójścia na 
nie. Już w chwili debiutu Shaffer zadziwił krytyków spraw
nością dramatopisarską .nie spotykaną u początkujących auto
rów. Tej właśnie spraWIIlości, zdolności budowania napięcia 

dramatycznego •oszczędnymi środkami i dyscyplinie pisarskiej 
zawdzięczał Shaffer wówczas doroczną nagrodę dla najbar
dztiej obiecującego debiutanta. Cechy te widoczne są również 
we wszystkich późniejszych utworach Shaffera. 
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