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Tomasz Kowalski 

reżyser i scenograf młodego pokolenia, absolwent reżyserii i dramatu (PWST Kraków). 

Urodził s ię i mieszka w Krakowie. 

Wyreżyserował we własnej scenografii następujące spektakle teatralne: 

LEKCJĘ Eugene Ionesco (Teatr im. Solskiego, Tamów, 1995), 

MIŁOŚĆ DO TRZECH POMARAŃCZY Carlo Gozziego ( Teatr Miejski, Gdynia, 1995), 

KLĄTWĘ Stanisława Wyspiańskiego (Teatr im. W. Horzycy, Toruń, 1996), 

OPOWIADANIE O ZOO Edwarda Albee'ego (Bałtycki Teatr Dramatyczny, Koszalin, 1996), 

KIKERIKISTE Paula Maara (Teatr Bagatela, Kraków, 1996), 

CZARNĄ KOMEDIĘ Petera Shaffera (Teatr im. Stefana Żeromskiego, Kielce, 1997). 

' -

( ... ) Peter Shaff er należy do tego pokolenia pisarzy angielskich, które wydało „mło

dych gniewnych", zdradzających w swym pisarstwie tendencje lewicowe, wyrażają

cych 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 komercjalny, rozrywkowy, kontynuujący tradycję dobrze skrojonych 

sztuk z życia wyższych sfer, oraz na teatr wojujący, zaangażowany, podejmujący pro

blem nowej klasy średniej i proletariatu.( ... ) 

Shaffer jednak niejednokrotnie dawał wyraz swojej niechęci do wszelkich etykietek, 

do sztywnych podziałów i z dezaprobatą przyjmował wszystkie próby zakwalifikowa

nia go do którejś z nieistniejących grup. Niejako programowo wyznaje on wszelki brak 

programu. Jak sam stwierdza najchętniej stworzyłby „Teorię Artystycznego Niezdecy

dowania", która pozwoliłaby mu pisać takie sztuki, najakie w danej chwili ma ochotę. 

( .. . ) 

Czarna Komedia powstała w 1965 roku, na specjalne zamówienie National Thea

tre. ( .. . ) Opiera się ona na znakomitym pomyśle - zaczerpniętym ponoć z konwencji 

opery chińskiej - pozwalającym w nieskończoność mnożyć zręcznie przez autora wy

grane komplikacje wątku. W dodatku Shaffer tak dobiera swych bohaterów, że podwa

ja zabawę, jednocześnie wzbogacając jej walory treściowe. Mamy tu z jednej strony 

emerytowanego pułkownika i starą pannę Miss Fumival, reprezentujących wspólnie 

Anglię wczorajszej epoki; z drugiej - młode pokolenie: Brindsleya Millera, rzeźbiarza 

nowoczesnego za wszelką cenę, jego dwie przyjaciółki i sąsiada, zniewieściałego kone

sera i kolekcjonera dzieł sztuki. Te postacie - stereotypy potęgują efektowność zawią

zanej 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 drugiej 

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 Sem il, Peter Shaffer KONWENCJONALNY INDY WIDUALISTA 
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