


SHELACH DELANEY "cuoown• ozi•cko z Selfol"CIU" Cleblutowoło "lmoki•m mioc:lu" mojqc 1'1 lot i był to 
' debiut błyskotliwy. Po lońdynskiej pl"opl"-emiel"Ze w 1'1S81". sztuko obiegło teotl"y 

całej Eul"opy, o w 1'1&0P". wystawiono jq w Nowym JOi" ku. Rok póiniej nokl"ęcono l"Ównież fil.m pod tym samym 
tytułem. Polsko pl"opl"emieł"o "Smoku miodu" miało miejsce w ł"Oku 1'1S'I w Teotl"ze Wybl"zeze i stało się wy
Clol"zeniem sezonu. Młodo outol"kO otl"zymolo kilko pP"estiżowych nogł"ód, m.in. royle New Play, nogl"odę 
nowojoł"skiej kł"ytyki Oł"OZ zostało stypendystką Rł"ts Council. sensacyjny sukces "Smoku miodu" by! jed
nak, jok się póiniej okozolo, meteol"ycznym osiągnięciem 5.Deloney w dziedzinie twól"czości scenicznej. 

Shelogh DELRNEY jest Ił"londką, ole Ul"OdZilo się i wychowało w Anglii. Ukończyło szkołę Śł"ednią i pl"o
cowolo m.in. jako ekspedientko, bileteł"ko ol"oz asystentko w lobol"otol"ium fotogl"oficznym. Niewątpliwie 
dużym szczęściem dlo utalentowanej, lecz niedoświadczonej outol"ki by! fakt, iż jej debiutancka sztuko 
tł"Ofi to do pl"owodzonego pl"zez Joan Littlewood Theotl"e Wol"kshop. zespół ten, mający swoją siedzibę w 
ubogiej dzielnicy no londyńskim East Endzie, zyskol w połowie lot SO-tych ogł"omną sławę i uznanie. Te
otl", jaki twol"zylo J .Littlewood by! w opozycji zoł"ówno wobec nul"tu intelektualnego, jok i wobec teotł"u 
mieszczańskiej l"OZl"YWki. "Smok miodu" w weł"sji, ktÓl"U podbiło Londyn, ł"ÓŻnił się znacznie od skł"yptu, 
joki tl"Ofil do biuł"o Theotl"e Wot"kshop. w teotł"ze tym pl"óby pt"owodzono metodą swobodnej impł"owizocji 
no temat tekstu, pl"zeksztolcojąc go i doskonaląc, zawsze jednak w po„ozumieniu z outol"em. :I' .Littlewood 
nodoło sztuce Deloney czytelną stl"Uktul"e, o zopl"oponowony pt"zez nią kształt sceniczny "Smoku miodu" 
stał się wzol"em dlo wielu póiniejszych t"eolizocji . 

Dł"ugo sztuko S.Deloney "Lion in Love" /1'1&0/ nie było zbyt udano. Mimo intet"esującego zamysłu i nie
złych fl"ogmentów, widać było boł"ykonie się outoł"ki ~ fo„mą. w póiniejszym okl"esie Deloney twol"zyło 
głownie dla potł"Zeb ł"Odia, telewizji i filmu. Zwloszc%o jej scenol"iusze filmowe są wysoko cenione, czego 
wyl"ozem były nogl"ody m.in. Encyclopedio Bł"itonnico, Związku PiSOl"ZY Bł"ytyjskich Oł"OZ w 1'18S I". festiwalu 
filmowego w Cannes . Mioł"ą pozycji S.Deloney jest tel? członkostwo Kł"Ólewskiego Towoł"zystwo Liteł"otul"y. 

Od powstania "Smoku miodu" minęło ponad 30 lot. wówczas sztuko pot"wolo publiczność - szczególnie 
anglosaską - swą ol"yginolnością= napisano potocznym językiem, o właściwie slangiem, osadzono w l"eo
lioch peł"yfeł"ii wielkiego miasto, pełno świeżości i ov.tentyzmu, gdyż outol"ko spol"tl"etowolo Śł"odowisko, 
w któl"ym wyl"osła. Oczywiście dzisiaj nie intel"esują nos społeczne pt"oblemy Wielkiej Bł"ytonii lot SO-tych. 
"Smok miodu" odbiel"omy obecnie joko sztukę o uczuciach, o właściwie o ich bl"Oku. Ellen, Jo, Geoff tęsknią 
zo kimś bliskim, zo odt"obiną ciepła i set"deczności. W spł"awoch uczuć są jednak ogl"omnie niepoł"odni. 
Dążąc ł"OZpoczliwie do pł"zełomonio swej samotności, l"anią się nowzaj~m. "Smok miodu", choć tł"Oktuje o 
ludziach nieszczęśliwych, nie jest pozbawiony elementów humoł"u. Zycie postaci stwoł"zonych pł"zez 
S.Deloney mo goł"zki smok, ole zdoł"zoją się w nim jo!lniejsze momenty. W losie Jo, Geoffa i Ellen zowoł"ta 
jest pewna pl"owdo uniwel"solno. I dlatego są nam bliscy . I dlatego wciąż nowe pokolenia wzł"uszojQ, się 
ich losem. 
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