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PETER SHAFFER - rocznik 1926-jest jednym z najwybitniejszych dramatopisarzy angielskich. 
Debiutował w roku 1958 sztuką Five Finger Exercise (Pięciopalcówka) i od razu osiągnął suk
ces na londyńskim West End. W 1962 napisał dwie jednoaktówki grane razem: The Private Ear 
(Prywatne ucho) i The Public Eye (Publiczne oko). Sukcesem były także ·ego Królewskie Iowy 
słońca (The Royal Hunt of the Sun), wystawione po raz pierwszy na (kie o an w tamtych la
tach przez Lawrence'a Oliviera) Festiwalu w Chichester, w roku 196"4. &iyserował John De
xter, po czym sztuka święciła triumfy w National Theatre. 
Czarna komedia (Black Comedy}, do iś uznawana za arcydzieło ku tar:s również 
miała prapremierę na Festiwalu w Chiche w roku 1965, w reżysem ohna Dextera hZ ów au-
tor odniósł wielki sukces. Pra ·er polsk C arnej komedi' odbyła się w 10 969 
w Teatrze Dramatycznym m.St. Warsza • w reż rs.erii Piotra 1as o ski · · zyła się 
powodzeniem przez kilka sezonów. 
W latach 60. Shaffer pisał też scenariusze filmowe, m.in. do zrealizowanego przez Petera 
Brooka filmu Lord of the Flies (Wtadea;much). Rozgłos-ś 1 to rzyniosła mu sztuka Equus, 
wystawiona w roku 1973 w National tłieatre , :..rsżyseri' J ® Dextera Pra remiera polska 
Equusa odbyła się w roku 1978 we w ocławskim trze Polskim, insc · cji Henryka 
Tomaszewskiego. Kolejnym sukcesem tea r , óźniej i filmowym, _la si ka Amadeusz 
{Amadeus), wystawiona w roku 979 w National Theatre, w reżyserii Petera Halla, a potem 
na wielu scenach świata, także w Polsce w Teatrze na Woli w roku 1981, w reżyserii Romana 
Polańskiego - wykonawcy roli tytułowej oraz ze wspaniałą kreacją Tadeusza Łomnickiego jako 
Salieriego. 
Peter Hall wyreżyserował też kolejny utwór Shaffera Yonadab, w roku 1986 w National Theatre. 
Sztuka ta, oparta na motywach biblijnych, poniosła porażkę. Jednak już w następnym 1987 roku 
autor znów podbił publiczność Lukrecją i lubczykiem (Lettice and Lovage) graną przez londyński 
Globe Theatra w reżyserii Mlchaela Blakemore'a; w Polsce wystawił ją z powodz~niepi warszaw
ski Teatr Współczesny w roku 1990", w reżyserii Macieja Englerta. Najnows dzieł~scenicz
nym Shaffera jest The...G' o e Gorgon (Dar Gorgony), sztuka nawiąz j ca o mitologii 
greckiej, zrealizowana w końcu roku 1992 przez RSC Barbican Pit w reżyserii Petera Halla. 
Twórczość Shaffera nie daje się zaszufladkować. Każda jego propozycja jest całkowicie odmien
na, zarówno w gatunku, jak i w temacie: komedia obyczajowa, epos historyczny, farsa, sztuka 
problemowa, przypadek psychiatryczny, biografia artystyczna, opowieść biblijna, dramat antycz
ny. Nigdy się nie powtarza. Podczas gdy inni autorzy pilnują wierności tekstu na scenie, on da
je realizatorom swobodę w przetwarzaniu własnego dzieła . "Dramatopisarstwo -
mówi Shaffer - dzieli się zawsze na dwa etapy: pierwszy- kiedy przez dluższy czas przebywa 
się samotnie w pokoju w otoczeniu papierów, drugi - to proces niemal odwrotny, kiedy rzecz 
wchodzi w próby i stawo staje się ciafem. To jest bardzo emocjonujące, gdy widzisz jak rzeczy, 
które byty fantomami w twojej wyobraźni - ucieleśniają się. Czasami te postaci mówią lub 
mbią rzeczy, o których istnieniu nie wiedz i al eś". 
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