


Peter Shaffer 

CZARNA KOMEDIA 
Przekład: Małgorzata Semil 

OBSADA: 

Clea 

Panna Furnival 

Carol 

Brindsley 

Pułkownik Melkett 

Harold Gorringe 

Schuppanzigh 

Georg Bamberger 

Anna Guzik 

Jadwiga Grygierczyk 

Marta Gzowska-Sawicka 

Rafał Sawicki 

Adam Myrczek 

Tomasz Drabek 

Artur Pierściński 

Jerzy Waligóra 

Reżyseria Grzegorz Chrapkiewicz 

Scenografia Łucja i Bruno Sobczakowie 

Kostiumy Hanna Szymczak 

Ruch sceniczny Jerzy Waligóra 

Asystent reżysera : Tomasz Drabek 

Inspicjent/sufler: Halina Mieszczak 

PREMIERA 6 STYCZNIA 2007 



Problem: ciemność. 
Rozwiązanie: światło 

- Jak można tak długo wymieniać bezpieczniki! - wykrzyknął krew
ki mieszkaniec Yorkshire, kiedy spadła kurtyna po londyńskim przed
stawieniu „Czarnej komedii''. Sztuka Petera Shaffera powstała w 1965 
dokumentuje pewien stan tamtejszej ... elektroenergetyki. Brindsley 
ma w mieszkaniu drut do naprawy bezpieczników (twierdzi, ze prze
chowuje w sypialni, ale chyba kłamie), jednakże nie posiada latarki ani 
swiec; technik z elektrowni zjawia się po denerwująco długim czasie, 
a prowadzona przez niego naprawa trwa tak długo, że możemy się do
myślać, iż gospodarz - artysta przechowuje obok elektrycznej mufy 
nieznane nam płody swego talentu. Które zapewne pan Schuppanzigh 
z właściwą sobie pasją analizuje i interpretuje - zamiast usuwać awarie. 
Znaczący jest także fakt, że brak prądu doprowadza do aż takiej dez
organizacji życia bohaterów ... Dla nas, którzy pamiętamy jeszcze poje
cie „dwudziesty stopień zasilania: wygląda to dość żałośnie: przecież 
wiadomo, że na nagłe nastanie ciemności trzeba być zawsze gotowym, 
a i nie ma się czego bać - ciemność przecież może być tak inspirująca! 
Peter Shaffer (ur. 1926) cieszy się opinią czołowego współczesnego dra
maturga angielskiego. Takie tytuły jak „Królewskie polowanie na Słoń
ce': „Equus': „Niewinne kłamstwa", „Tajny detektyw" i oczywiście „Czar
na komedia'' gościły na wielu scenach, także w Polsce. Dramaty Shaffera 
doczekały się też kilku udanych adaptacji filmowych, obsypanych licz
nymi nagrodami. Dotyczy to zwłaszcza „Equusa" i „Amadeusza" (świa
towa prapremiera w 1979 roku), kto wie, czy nie najgłośniejszego dzieła 
znakomitego Anglika. Kinowa wersja tej quasi biograficznej sztuki, zre
alizowana w 1984 roku przez Milośa Formana, w zgodnej opinii kryty
ki uchodzi za arcydzieło - jeden z najważniejszych filmów owej deka
dy. Zanim jednak „Amadeusz" pojawił się na ekranie, odbyła się jego 
polska prapremiera teatralna. W gorącym 1981 roku Roman Polański 
korzystając z politycznej odwilży zawitał do Polski i zrealizował sztu
kę w warszawskim Teatrze na Woli. Twórca „Tess" zagrał rol~ tytułową, 
Salierim był Tadeusz Łomnicki. ZE ZBIO O 
To przedstawienie przeszło do legendy. Instytutu Teatraln ~o 




