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Małgorzata Semil 

PETER SHAFFER: KONWECJONALNY 
INDYWIDUALISTA 

. 
Liczący obecnie 43 lata Peter Shaffer należy do tego 

pokolenia pisarzy angielskich, które wydało „młodych 
gniewnych" zdradzających w swym pisarstwie tenden
cje lewicujące, wyrażających jawny protest przeciwko 
istniejącym wzo·rom społecznym i ich odbiciu w sztuce. 
Pod ich wpływem w połowie lat pięćdziesiątych nastąpił 
w teatrze angielskim wyraźny rozłam na teatr ko
mercjalny, rozrywkowy, kontynuujący tradycje dobrze 
skrojonych sztuk z życia wyższych sfer (Noel Coward, 
Terrence Rattigan), oraz teatr wojujący, zaangażowany 
podejmujący problemy nowej klasy średniej i proleta
riatu. W 1958 roku, a więc jeszcze w okresie przypływu 
nowej fali Shaffer zadebiutował w teatrze melodrama
tem mieszczańskim pt. „Pięciopalcówka" (Five Finger 
Exercise). Nie oznaczało to bynajmniej, że stanął jed
noznacznie po stronie „starej gwardii", choć opinie 
taką zdawała się potwierdzać jego następna premiera 
w 1962 roku. Tym razem były to dwie humorystyczne 
jednodniówki (The Private Ear i The Public Eye) przed
stawiające znane, ale ciągle jeszcze drażliwe problemy 
ze sfery obyczajowej, związane z kompleksami i inhi
bicjami angielskich męż~zyzn. Shaffer jednak niejedno
krotnie dawał wyraz swojej niechęci do wszelkich ety
kietek, do sztywnych podziałów i z dezaprobatą przyj
mował wszystkie próby zakwalifikowania go do którejś 
z istniejących grup, Niejako programowo wyznaje on 
wszelki brak programu. Jak sam stwierd:ta, najchętniej 
stworzyłby „Teorię Artystycznego Niezdecydowania", 
która pozwoliłaby mu pisać takie sztuki, na jakie w da
nej chwili ma ochotę. Tę gotowość wypróbowania swo
ich sił w różnych formach dramatycznych Shaffer doku
mentował. W 1964 roku na otwartej scenie teatru fe
stiwalowego w Chichester wystawiono „Królewskie ło
wy słońca" (The Royal Hunt of the Sun) - wielki nar
racyjny dramat widowiskowy o podboju Chile przez 

• Hiszpanów. Zarówno krytycy, jak i widzowie zaskocze
ni byli wówczas „odejściem" Shaffera od rodzaju twór
czości, którą mu przypisywano. Jego próby ukazania pe -
wnych zagadnień filozofic-.mych - konfliktu indywi
dualistycznego światopoglądu najeźdców z pierwotnym 
komunizmem tubylców, wiary zakłamanej z wiarą 

szczerą - wszystko to potraktowano jak przerost am
bicji autora, który mimo szalonego powodzenia „Ło
wów" powinien właściwie ograniazać się do psycholo
gicznych analiz jednostki - gdyż - jak uważano -
robi to nalepiej, Nie wtzięto wówczas pod uwagę 

faktu, że Shaffer napisał rówież telewizyjną tragedię 
opartą luźno na wzorach antycznych pt. The Salt Land 
oraz (do spółki z Peter Brookiem) scenariusz do głoś
nego filmu według powieści Williama Goldinga „Wład
ca much". 

W granim:ącej z farsą „Czarnej Komedii "Shaffer pró -
buje swych sił w jeszcze jednym gatunku. Ta rozbu
dowana jednoaktówka powstała w 1965 roku na spe
cjalne zamówienie National Theatre. Wystawiono ją 

razem z „Panną Julią" Strindberga. Z Londynu, jak 
wiele poprzednich sztuk Shaffera praeniesiono ją nie
mal natychmiast na Broadway. Tutaj jednak wysta
wiono ją wraz z drugą jednodniówką (poruszającą zbli
żony temat) pt. „Szlachetne kłamstwa" (White Lears). 
Zarówno w Londynie jak i w Nowym Jorku „Czarna 
komedia" cieszyła się wielkim powodzeniem, w pełni 

uzasadnionym. Opiera się ona na znakomitym pomy
śle - zaczerpniętym ponoć z konwencji opery chiń
skiej - pozwalającym w nieskończoność mnożyć zręcz
nie przez autora wygrane komplikacje wątku. W do
datku Shaffer tak dobiera swych bohaterów, że podwaja 
zabawę, jednocześnie wzbogacając jej walory treściowe. 
Mamy tu z jednej strony emerytowanego pułkownika 
i starą pannę Miss Furnival, reprezentujących wspólnie 
Anglię wczorajszej epoki; z drugiej - młode pokole
nie: Brindsleya Millera, raeźbiarza nowoczesnego za 
wszelką cenę, jego dwie przyjaciółki i sąsiada, znie
wieściałego konesera i kolekcjonera dzieł sztuki. Te po . 
stacie - stereotypy potęgują efektywność zawiązan e j 

sytuacji. Znamy je tak dobrze z licznych filmów, po
wie~ci i dramatów, że zwykle potrafimy przewidzieć 
każde ich słowo; tutaj widzimy jak błądzą po omacku 



nie tylko w fizycznych ciemnościach pracowni Millera, 
ale w zupełnie nieoczekiwanej sytuacji, w której za-• 
wodzą właśnie te sposoby zachowania, które z nimi ko
jarzymy. Z drugiej strony zawarte w sytuacji wyjściowej 
konflikty i napięcia między bohaterami (jako jednost
kami, ale także jako reprezentantami mentalności i po
staw różnych pokoleń i grup społecznych) narastają · 

przybierają na sile, prowadząc do odsłonięcia wad 
i słabości dzisiejszych Anglików. 
Cóż więc można ogólnie powiedzieć o twórczości 

Shaffera? Na to pytanie on sam zdecydowanie odmawia 
odpowiedzi twierdząc, że musiałby najpierw napisać ze 
sto sztuk a potem poświęcić resztę życia ich analizo
waniu. Jeśli jednak wolno pokusić się o ogólniejsze 
wnioski na temat dotychczasowej twórczości Shaffera, 
to widać, że oprócz niewątpliwych zdolności warsztato
wych cechuje go - jak na to wskazywali krytycy -
szczególna umiejętność analizowania konfliktów psy
chologicznych. W poruszanej przez niego tematyce 
daje się dostrzec pewien stały nawrót do problemu 
ludzkiej obłudy i zakłamania - czy to w sferze reli
gijnej, obyczajowo-moralnej, czy artystycznej. Jak 
natomiast świadczą najnowsze utwory Shaffera: - sce
nariuS!l telewizyjny o narkomanii (narkomania i prze
pisy prawne z nią związane są obecnie w Anglii przed
miotem bardzo ożywionych dyskusji) oraz sztuka o pa
cyfiżmie, nad którą obecnie pracuje - widać, że zain
teresowania jego zaczynają skupiać się coraz bardziej 
wokół spraw w pełnym tego słowa znaczeniu współ
czesnych, coraz bardziej związanych z dzisiejszą rze
czywistością angielską. Czyżby więc, podczas gdy dawni 
„gniewni", a wśród nich Osborne odchodzą już od 
tematyki społecznej on właśnie zaczynał się do niej 
zbliżać? 

Wszystkie sztuki Shaffera miały wielkie powodzenie 
u publiczności, a krytycy wyliczywszy najpierw ich 
niedociągnięcia nieodmiennie zachęcają swych czytel
ników do pójścia na nie. Już w chwili debiutu Shaffer 
zadziwił krytyków sprawnością dramatopisarską nie 
spotykaną u początkujących autorów. Tej właśnie 

sprawności, zdolności budowania napięcia dramatycz
nego oszczędnymi środkami i dyscyplinie pisarskiej za
wdzięczał Shaffer wówczas doroczną nagrodę dla naj-

bardziej obiecującego debiutanta. Cechy te widoczne 
są również we wszystkich późniejm;ych utworach 
Shaffera. One to, jak również znakomita teatralność 
wszystkiego co wychodzi spod jego pióra, bystry 
zmysł obserwacyjny, inteligencja pisarska oraz fakt, 
że nigdy nie ulega modzie zapewniają mu stałą pozycję 
w angielskim teatme. 

Z programu Teatru Dramatycznego 
m.st. Warszawy, W-wa 1969 r. 



Brindsley Miller - JERZY KOZŁOWSKI 

Młody rzeźbiarz pod trzydziestkę, inteligentny, miły, 
ale nerwowy i niepewny siebie. 

Carol . Melket - ELŻBIETA MACH 

Narzecrz:ona Brindslea. Młoda panna na wydaniu, 
bardzo ładna, bardzo rozpieszczona i bardrz:o głupia. 
Jej świergot pozwala ją z m1eJsca rozszyfrować, 

a przy tym budzi dreszcz grozy. 

Panna Furnival - ELŻBIETA MARZINEK 

Stara panna w kwiecie wieku. Pruderyjna i perfi
dna. W bluzce i workowatej spódnicy, jak przystało 
jej panieńskiemu stanowi, włosy w kok, głos także 
wysoko ustawiony, zachowuje się z powściągliwości ą 

starej panny miesrz:czańsk~ego chowu - póki alkohol 
jej nie rozbierze. 

Pułkownik Melkett - LESZEK SADZIKOWSKI 

Imponujący ojciec Carol, dziarski i pokrzykujący 

c:zasem, jednak pogrąża się nagle w milczeniu, co 
świadczy o niepokojącym, powaźnym braku wewnę
trznej równowagi. Nie tylko ciemności sprawiają, że 
szeroko otwarte oczy nadają jego twarzy wyraz da
leko posuniętej podejrzliwości. 
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Harold Gorringe - GRZEGORZ GALINSKI 

Właściciel antykwariatu z niewysokej próby porce
laną, sąsiad Brindsleya, pochodzi z północnej Angli. 
J ego przyjaźń jest względna i wymagająca - prę

dzej czy później zażąda za nią zapłaty. Specjalista 
od uczuciowego szantażu, łatwo wpada w histerię, 

gdy zostanie zlekceważony lub - co go rzeczywiście 
spo tka - wzgardzony . O dobrych parę lat starszy 
od Brindsleya. 

Schuppanzigh - ZBIGNIEW STARSKI 

Niemiecki emigrant, niemłody, odpasiony, kultural
ny, kipiący życiem. To człowiek nieśmiertelnie 

szczęśliwy i zachwycony, że jest w Anglii choć do
chrapał się tylko posady w londyńskiej elektrowni. 

Clea - TEOFILA ZAGŁOBIANKA 

Była kochanka Brindsleya, je.go rówieśnica, pełna 

pomysłów, osoba wraźliwego serca, bystra i psotna. 
W żaden sposób nie może się oprzeć pokusie wy
krrz.esania z ciemności dramatycznej sytuacji. 

Georg Bambergcr - WITOLD MIERZYŃSKI 

Kolekcjoner dzieł sztuki, milioner w podeszłym 

wicku - typowy okaz s wego gatunku. 



F A R s A 
Gatunek dramatyczny, którego powstanie określa 

się na XI! wiek. Prototypem farsy były i'Iltermedia 
dramatu liturgicznego. Najsłynniejszą farsą starofran
cuską był Mistrz Pathelin (ok. 1470 r. wystawiona w po
przednim sezonie przez nasz teatr). Farsa bardzo silnie 
oddziałała na rozwój komedii, na przykład: na twór
czość Moliera i Fredry. 

Przez długi czas farsa była uważana za drugorzędny 
gatunek literacki. Obecnie sytuacja się zmieniła i ga
tunek ten interesuje coraz bardziej renomowanych dra
maturgów i teoretyków. 

Adrian Mario pisał, iż różnorodność komedii wytwa
rza oscylację pomiędzy farsą a dramatem, powodując 
ich nakładanie się na siebie, w konsekwencji czego kla
syfikację komedii należy dokonywać według przedmio
tów. I tak wyróżnia: komedię charakteru, intrygi, hi

storyczną ... itd. 

I 

F A R s A 
1864 - KROTOCHWILA, KROTOFILA także FARSĄ 
zwana, rodzaj komedii ( ... ), dziś pod tą nazwą rozu
miemy wesołe, nawet swawolne sztuki dramatyczne, 
najczęśc ie j jednoaktowe, w których więcej chodzi 
o wesołość i d0>wc ip, ani:ż.eli o zadośćuczynie nie innych 
wa runków dramatu. 

1899 - FARSA (z łac. farsum=mieszanina), utwór 
teatralny komiczny, śmieszny, mogący jednak pomimo 
swej formy posiadać znaczenie głębsze. 

Przy okazji omawiania londyńskich występów Co
m edie Fran~aise na Światowym Festiwalu Teatralnym 
Peter Daubeny pisze w swojej książce Mój świat 

teatru. 

„Be<z:pośrednim następstwem występów francuskich 
była znakomita inscenizacja w 1966 roku - w reżys e

rii Jacquesa Clarona - sztuki A F lea in h er Ear w 
naszym Teatrze Narodowym. 

Ale były i następstwa szersze - pisarze i reżyserzy, 
krytycy !' a nowo odkryli możliwość farsy, jako formy, 
artystycznej i uznali ją za dostatecznie szacowną -
na naszych scenach. 

(..„) Przyszła kolej na klasyczną farsę brytyjską ( .. . ) 

Nie będzie też przesadą stwierdzenie, że na tej fali 
wypłynął nagle Joe Orton, wykorzystując farsę do ce 
lów satyrycznych ... zaś PETER SHAFFER dokonał nie
w ielkiego, acz rznakomitego wypadku w tej dziedzinie 
sztuki w CZARNEJ KOMEDII .. " 
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kasa teatru (tel. 34-76) czynna od czwartku do nie
dzieli w godz. od 10.00 do 12.00 i od godz. 17.00 do 19.00. 
Zamówienia na bilety indywidualne i zbiorowe przyj
muje Dział Organi2acji Widowni w godz. od 8.00 do 15.00. 

Kierownik działu organizacji widowni: 

HENRYK SZULC 
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w repertuarze: 

F. Schiller - INTRYGA I MIŁOśC 

L. M. Montgomery - ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA 

w przygotowaniu: 

O. Budrewicz, I. Kanicki - DZIŚ DO CIEBIE 
PRZYJśC NIE MOGĘ 




