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( ... ) Peter Shaffer należy do tego pokolenia pisarzy angielskich, które wydało „ młodych gniewnych" , znajdujących w swym
pisarstwie tendencje lewicowe , wyrażających jawny protest przeciwko istniejącym wzorom społecznym i ich odbiciu w sztuce.
Pod ich wpływem w połowie lat pięćdziesiątych nastąpił w teatrze
angielskim wyraźny rozłam na teatr komercyjny, rozrywkowy,
kontynuujący tradycję dobrze skrojonych sztuk z życia wyższych
sfer, oraz na teatr wojujący, zaangażowany, podejmujący problem nowej klasy średniej i proletariatu. (...)
Shaffer jednak niejednokrotnie dawał wyraz swojej niechęci
do wszelkich etykietek, do sztywnych podziałów i z dezaprobatą
przyjmował wszystkie próby zakwalifikowania go do którejś z nieistniejących grup. Niejako programowo wyznaje on wszelki brak
programu . Jak sam stwierdza najchętniej stworzyłby „Teorię Artystycznego Niezdecydowania", która pozwoliłaby mu pisać takie
sztuki, na jakie w danej chwili ma ochotę . (... )
Czarna komedia powstała w 1965 roku , na specjalne zamówienie National Theatre. (... )Opiera się ona na znakomitym pomyśle - zaczerpniętym ponoć z konwencji opery chińskiej - pozwalającym w nieskończoność mnożyć zręcznie przez autora wygrane
komplikacje wątku. W dodatku 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 pokolenie: Brindsleya Millera , rzeźbiarza nowoczesnego za wszelką cenę , jego dwie przyjaciółki i sąsiada , zniewieściałego konesera i kolekcjonera dzieł
sztuki. Te postacie - stereotypy potęgują efektywność zawiąza
nej sytuacji. Znamy je tak dobrze z licznych filmów, powieści
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 zawodzą właśnie te sposoby zachowania, które z nimi
kojarzymy. Z drug iej strony zawarte w sytuacji wyjściowej konflikty i napięcia między bohaterami Uako jednostkami, ale także
jako reprezentantami mentalności i postaw, różnych pokoleń
i grup społecznych) narastają i przybierają na sile, prowadząc do
odsłonięcia wad i słabości dzisiejszych Anglików. ( ...)
Małgorzata
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Pisząc Czarną komedię musiałem zmierzyć się z jednym poważ
nym problemem. Samo odwrócenie światła i ciemności było mało
wystarczającym pomysłem na wypełnien ie całej sztuki. Potrzebny był
jednej postaci motyw, by „trzymać" innych w ciemności. Z tej potrzeby wyrósł główny wątek: gospodarz mieszkania pożyczył meble od
sąsiada, kolekcjonera antyków, bez jego wiedzy i przy niespodziewanym pojawieniu się tego „niebezpiecznego gościa'', pan domu
musiał odnieść każdy mebel - krzesła, stoły, nawet sofę - w ciemnościach, bez niczyjej pomocy, zanim naprawione zostanie światło , które
ukazałoby go jako złodzieja. Bogowie naprawdę pobłogosławili mnie
takim rozwiązan i em .
Ostatnie sceny przenoszenia mebli wywoływały nieprzerwany
śmiech publiczności. Tak naprawdę to premierowy wieczór zamienił
się w istny wybuch ludzkiej wesołości. Poważnie wyglądający męż
czyzna w średnim wieku, siedzący dokładn i e przede mną, nagle spadł
ze swego fotela na przejście m i ędzy rzędami i zaczął błagać aktorów
głosem zmęczonym od śmiechu : „Och , przestańc i e , proszę , zatrzymajcie to". Nie pamiętam bardziej od tej przyjemnej sytuacji, jaka
wydarzyła mi się w teatrze.
Peter Shaffer
(ze wstępu do Sztuk zebranych , 1982)

Jest w Czarnej komedii Shaffera pomysł, którego nie zawahał
bym się nazwać znakomitym. Akcja toczy si ę podczas elektrycznej
awarii, tak, że postacie zupełnie nic wokół siebie nie widzą. Za to
publiczność widzi wszystko doskonale, bo scena jest oblana jasnym
światłem. Dobre pomysły są proste. Kiedy ludzie znajdą się w ciemności, wszystko co robią staje się śmieszne i trochę głupawe . Najdrobniejszy gest, najmniejsza kwestia są niejako zwielokrotnione przez
ciemność. Ludzie zatopieni w ciemności , z ruchami pozbawionymi
sensu, zamieniają się w ślepców „do odwołania ", z których można się
niewinnie pośmiać. Ale są to ludzie, którzy sądzą, że nie są widziani.
Stąd cały ten kalejdoskop zdradzających się twarzy. Z zapadnięciem
ciemności wszystko zaczyna być jasne. Po czymś takim nie jest już
ważna intryga , ani istotny dialog. Wszystko jedno, o co chodzi w komedii: rzeźbiarz oczekujący bogatego mecenasa, jego przyjaciółka
i jego narzeczona, przyszły teść , sąsiadka, która przepada za kieliszkiem i zaprzyjaźniony kolekcjoner, który zgoła nie lubi pań „. rozpoznajemy w nich klasycznych bulwarowych bohaterów.
I wszystko staje się okazją do zabawy.
Jean Dutourd
France-Soir

Czarna komedia jest farsą znakomitą. Farsa zaś powinna nas
i Czarna komedia czyni to w sposób wyborny. Ale w naszym
stuleciu nie ma już chyba rzeczy i zjawisk całkiem i bez zastrzeżeń
prostych. Tragedia i komedia nie chodzą już całkiem osobnymi i nie
łączącymi się ze sobą drogami. Przeciwnie, uznano powszechnie, że
groteska i tragedia to po prostu dwie strony tego samego medalu.
A skoro tak, to może i farsa ma jakąś drugą, poważniejszą stronę,
o której przez chwilę warto pomyśleć.
Farsa, zwłaszcza farsa nowoczesna, polega na kompromitacji
bohaterów, a więc na ich porażce i cierpieniu . Podobnie dzieje się
i w Czarnej komedii, która oglądana od strony osób działających wcale
komiczna ani wesoła być nie musi. Co zresztą i paradoksalny tytuł
podkreśla. Nawiasem mówiąc takie paradoksalne mieszanie gatunków miało właśnie w Polsce precedensy. To właśnie Norwid stworzył
pojęcie wprost odwrotne, ale podobnie stanowiące coś, co w poetyce nazywa się oksymoronem, połączeniem wykluczających się
sprzeczności. Określenie Norwida brzmiało biała tragedia i miało noś
ność wręcz odwrotną od Shafferowskiej i oczywiście inny wymiar.
W istocie rzeczy można Czarną komedię uznać za coś na kształt
przewrotnego moralitetu. Człowiek przecież zawsze błądzi w ciemnościach zawiłych problemów współczesnych, nie wie z kim ma do
czynienia, co przyniesie mu przypadek, jakiego sukcesu czy ruiny może
bawić
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się spodziewać.

Przypadek ... To pojęcie w atmosferze współczesnej kultury zachodniej niesie ze sobą znamienne skojarzenia. To przecież w czasach hellenistycznych przypadek awansował do roli bóstwa - Tyche,
któremu w domowych kapliczkach składano pokorne ofiary. A hellenizm waśnie ma być epoką najbardziej podobną do naszych dwudziestowiecznych czasów. Nie musimy się z tym oczywiście godzić,
ale warto pamiętać, że taka koncepcja istnieje i zapewne nie jest
obca i Shafferowi. Stąd wszechmoc przypadku w jego farsie jest nad
wyraz znamienna.
Literatura współczesna mogłaby być nazwana literaturą kompromitacji. Oczywiście w imię różnych spraw i na różny sposób. Różne
są cele, różne gradacje ironii, groteski, paradoksu . W tej plejadzie,
jak się zdaje, ważne miejsce zajmuje Czarna komedia, doprowadzając istniejące i przed nią tendencje do ostateczności . Po~wala nam
się bawić, pozwala i myśleć. Co przecież jedno drugiemu nie wadzi
i wadzić nie powinno.
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