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zadziwiający pisarz dramatyczny 

Autor „Czarne.j komedii!" ukoń'czył 15 maja 1970 roku 
44 lata, jest wi:ęc - jak się to da.wn1iej mawiało - w kwie
cie wieku. Jako pisarz dramatyczny dał się poznać w rok u 
1958, a więc w dwa la ta po premierze ,,iMi~ości i1 giniewu" 
Osborne'a, która -za i;naugurowała rwielką przemianę w dra
macie 'i teatrze angielskim. Do „gniew.nych" Shaffer n:gdy 
się nie zaliczał, szedł własną drogą ·L •dziś można śmiało 

stwievdlzić, że miał więcej do powiedzenia niż najgin i.ewniej
szy z gni·e·wnych, John Ostborne,_ nie mówrąc już o jakże 

głośnych w latach pięćclzilesiątych •twórcach an.gie:sk!.ego _ 
„tea.tru aibsurdu", z .najlwy1bitniejs.zym przedsta.w:'cielem te
go kierunku, Harołdem iP'.nterem na czele. 

Bystry o-bserwator •rocllz'.lmego Olbyicza}u, Sba.ffer .debiu
tują•c inie wyrzekł się tradycji dramatu angiel ki'ego. 
W swym debiucie scenilcznyim - „Five Filnger Exercise" 
(„Pięciopalcówka"), •dra.macie dalekim od zacietrzewienia 
Osbor'ne'a i· nowatorstwa Pi.ntera, .Sha·ffer z ziminą krwią, 

posługwjąc się skuteczni.e p.sychołogiczną ;penetracją, pod
kopuje tv.i.>erdzę .angiels.kiego żyda społecznego - mi.esz
czańską rndzilnę nie zostawiając na niej suchej ni.tki. Zro
bH to ŚJn'iało 1i celnie, a przy tym lekką iręką il z precy.zją 

biegłego .w rzemi-0śle majstra, za.da.ilwiają.cą u au.tora de
biutującego .na scenile. Tak ocenili w.ymowę i wado~y sce
nkzne .tej sztuiki< najiwy-trawtnie~il k.rytycy angielscy, mię
d•zy 'imnyimi• J. W. Lambert i Jo•hin Russel Taylor, !ten dru
gi w „przewodniku do nowego angielskiego dramatu" pod 
tyltuł~ ,,.Ainger and Mter" (,;Gniew i •co potem"). Na3z 
toda'k, 1Bolesław Ta,borSk'il, allltor wielce ciekawej książki! 

o dz:sde}szym iteaitr-ze .aingieisk.im 1pt. ,iNowy iteata: elżbie
tański!" surowo ocenił ,,Pięciopalcówkę" :na•zywając ją „dość 
pretensjonalnym melodramatem", ale jest to pogiąd odo
sobn :.ony. 



Co najc:ekawsze, sztuka ta mimo ostrości jej wymowy, 
właśnie dzięki tradycyjnej formie, pr.zyzwoitości języka, 

dowc'.powi i scern:cznym walorom, zdobyła ogromne powo
dzen'.e. Wystawiona przez Cam1bridge Arts Theatre 30 
czerwca 1958, przeniesiona w dwa tygodnie później na 
West End, londyńsld Broadway (do Comedy Theatre), od
niosła w:elki sukces kasowy i osiągnęła 609 przedstav.>Ueń. 

Za tę sztukę Shaffer otrzymał nagrodę „Evenil!1g Stan
d3.rd", p:-zyznawaną corocznie pr.zez to pismo najlbardziej 
ob'.ecującym młodym dramatopisarzom (dwa lata przed
tem nagrodę tę otrzymał Osborne za „Miłość i gniiew"). 
Podobną nagrodę zjednała auto:-owi „Pięciopalcówka" 

w Nowym Jo:-ku. 

Tak lat temu dwanaście, 32-letni autor pewnym krokiem 
wstąpH na scenę angielską, by odegrać na niej roię wy
bitną. Rolę tę odegrał Shaffer dzięki d!Wu sztukom: „Kró
lewskiemu polowani·U na słońce" \1964) i dramatowi pod 
tytułem „The Battle of Shirivings"', którego prem'ie.ra od
była się w Londynie 5 lutego 1970 r. w reżyserii Peter 
Halia i z trójką znakomitych aktorów, Johnem Gielgudem, 
Wendy H!l'.er i Patrickiem Ma,gee na czele 5-~sobowej 

cb.;.ady. 

W roku 1962 wielki sukces kasowy odniosły dwie jedno
aktówki Shaffera, wystawione razem na West Endizie: 
·.,Private Ear" i „Public Eye'". Wspólnym ·tematem obu 
tych sztuk jest trójkąt - w pierwszej młcdzieżowy, a w 
drugiej małżeński, potraktowany ,przez autora w sposób 
świeży i oryginalny. Po tym sukces:e zdawać s•:ę mogło, że 

Shaffera wypada zakwa1ifikować jako rzetelneg9 do5!ta,w
cę teatralnej rozrywki. Jednakże wystawicn?- przez Teatr 
Narod:iwy pcd dyrekcją Laurence'a Oliviera w festiwalo
wym teatrze w Chichester (l:p:ec 1964) sztuka Shaffera pt. 

' Tytuł jest niełatwy do przetłumaczenia. „1;3attle"' to bitwa, 
a „shrivings" - znaczy: „spowiedzi i rozgrzeszenia". Dosło\vnie 

więc brzmiałoby to po polsku „Bitwa spowiedzi i rozgrzeszen". 
-Niechże si<: polski tlumacz pogłowi tcochę nad tytułem, który 
iptęncje autora . wyrazi dobrze po polsku. 

_ '! Tytuły te znaczą dosłownie: „Prywatne ucho" i !)Publiczne 
oko", a le jest to nieprzetłumaczalna gra ·słów. w każdym razie 
po polsku „Public Eye" - znaczy: „Tajny detektyw". 

„Królewsk:e polowani:e na słońce" nie tylko została gorąco 
przyjęta przez pulbliiczność, ale za.stkoczyla 'krytykę. Shaffer 
zaa tailwwał w tej sztuce, .naj1krócej mówiląc, wielki1 temat 
sensu l·udzkiej egzystencji, r wyszedł 1z tych 1zmagań co 
najmniej obroniną ręką, nękająice zaś współczesnego czlo
wite'ka proiblemy moTalne u poli<tycZ1ne umiał ukazać w for
mie ibogaitego i• IPaSj'On ująicego 1w· dioiwiiska. 

Tematem szitulki jest Zidolbycie przez Pi!zarra, hiszpań

skiiego 1k001dofi.era, królestwa ]nków w Peru na początku 
szesnastego wieku, krwawa rzeź Inków i zamordowanie ich 
króla, Atah:ualpy, Syna Słońca , .przez hisZ1pafukich żołda

ków. 
Są to wydarzenia hi1Storyczne, ale posłużyły one au,toro

wi .za pretekst do ukazania znaicznie szerszych horyzontów 
i to współczesnyC'h. 

Peter Roberts w recenzji1 z ,,Królewskiego polowania 1!1a 
słońce" .opub:illmwanej w miieSlięcznik u ,,iPlays andi Players" 
(wrzesień 1964) ziwróoił uwagę ina to, że ,/Kirólews!k'ie po
lowa.nie" jest sztu,ką epiC'ką, ale n:ie jak u Brechta, tylko 
jak u Shaiwa w „św1ięltej Joannie". 

Jest to dramat ludiik'iiego km1flilktu. Dramat dwóch lu
dlzil skazanych na śmierć i zwią.zany.ch z so;bą niero,zerwaJ
nym węzlern'. Jest ·W tym ziwiązainilu tyle miłości, co niie
nawiści. 

„ .. ,pos.zulk.iiwanie Boga przez te dwiie .główne postaci sztu
ki - mówr dalej Roberts - niewą:tpl'i'wie pozwala auto
ro.wJ wyrazić potępiają.cy są.d o społeczeństwi·e Pilzarra, 
społeczeństwie, rw kiórym możemy się dopatrzyć połowy 

dizisiejsze.go śW1iata - zachodniej połowy". 

Zda111i-em kryty.ka, autor pro•blemy narracji rozwiązuje 

śm:iało zmie1I1iiając swobodnile miejs·ce i czas akcji. Wyma
gało to nilelzlwyikłej i.Jliwencji realiiza·torów. Reżyserzy i sce
nograf zma'komdcie dal'i• sobie z tym Tadę. Żaden fiQm w 
techni•kolonze nie dorówna .siplendoro•Wi1 przedsta.wiieniia na 
pustej, otwartej s·cenile w Chichester. Zręczne połączen.ie 

pan•tomjmy z e,fekltami ś.wi•etilnymi i1 dźwię!kowymi wycza
rowało w wyobraźini wiidzów całą .bogaitą sceinerię - od 
pamej dżungJii podiz.w;ro•tnilkowej •do mrozu .na szczyitach 
Am.dów, olkry.tych śnie.giem. Tak ograruiczenia teatru na
brały IPOZy,tyiwnych iwair.tościl 
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A Berna~d Levin, jeden z najzłośli.wszych podówczas re
cenzentów, wy.znał na łamach „Dai1ly Mail" co następuje: 

„Najświiebniejsza szituka nasz.ego pokolenia„. Wydaje mi 
się, że angielsk:iej sceny inie spo.tikal taki1 honor ii ang'ielska 
pub1iczność n:ie m'tała zaszczytu oglądać takiej s.'Z.tuki od 
czasów śiwietności Sha•wa, pół wieku temu". 

Ró-wno w roik po „Królewskilm polowaniiu" znów na sce
nie teatru Ch1:chester ukazała si;ę (1965) ,,Cza•rna kome
jia". NLeb)'IWałe po1wodzenie ·tej farsy, która obiegła sceny 
całego świata, mQ·gło zachęcić autora do szl}kania dalszych 
łatwych sukcesów na •tej drodze, skoro okazał siię świet

nym majstrem w tak popłatnym gatunku sceniczmym. I po 
raz drugi Shaffer dokonał zadziwiającej wolty. 

W „Ba1ttle o·f Shll'ivin·gs1' wróci·! do wielkiej problematy
~i. Sztuka 1ta jest - ja'k -się ito mówii - drama.tern postaw . 
Przyjęta została !Przez kirytylkę nlejed1noznaoznie. 0.d naj
wyż-szych iPOchiwał do stwierdzenia, że au.tor spadł z IW'iel
kilego konia. Niie1mniej 1Pr·ZY1ZJnano, że rw tej niezwykle am
bii·tnej S2lt.uce są partiie go,dne Shawa. 

Ta1k iwięc w dotychczasowym doroibku Shaffera zinalazly 
si.ę obok „Czarnej komed:ii", z.ręcznie 111apilsanej farsy, 
„KTólewskie polowanie na słoń.ce" i ostat>nia s•ztuka, uka
zujące szeroką skalę sprawności jego warsztatu, zaintere
sowań illltelektua1nych i alllllb'.icji. artystycznyich. 

N•:e u:ega wą1tpliowo·ści, że Slraffer jest cbziś pisarzem 
w pełn· silł twórczyc'.h, że zdobył sobie poważną ram.gę we 
vspólczesnej angielskiej twórczości d1rama.ty.cznej i że -
ieszcze o nim usłys•zymy. 

2. 

Zwraca u .wagę pozny debi<ut scen:lczny autora „Czarnej 
komed:d". M~ał lat 32, kiiedy ,,:Pięciopa.lców'ka" ukazała się 

na scenie il na-z.w.ilsko allltora stało się 2lI1ane. 

Do tea1tru przys:zedł - jak rwielu wspólc·zesnych angiel
skich dlrama.turgów - po odiby•ciu •term~nu w telewilzj•i. Ale 
skąd siię \\1zi.ąlł i co oI"O'biił przedtem? 

Urodiziił się w Liverpoolu, w mieszczańsk.iej rodzitnile. Je
go ojciec prowad'ził biuro pośrednictwa sprzedaży nieru-



chomości. Jako 9-letni chłopiec Shaffer wylądował w 
Londynie. Po ukończeniu szkoły średniej (St. •Paul's School) 
wzys,kał stypendli11m na studlia wyższe •W Carnlbridge. W cza
sie wojiny .dwa i ,pół la ta przepracował w lk0jpa1ni węgla, 

jako „chłopiec Bevina". Nazwa ta 1W1zięła 15'ię stąid, że Elr111est 
Bevin, przyiwódca Labo·uir Party, a w czasie woj.ny m:'.lnister 
zatrwdlni.eni.a - wobec dotlkliiwego braku Tąk do pra.cy 
o·glosił ipobó·r maloletniah chlo1pców do pracy w kopaln.iach. 
Nazywann ich „chloipcamil Bevvna". Po uko·ń.czen1u tej 
twardej szkoły życia, Shaffer l!rnntynuowa! naukę. Tym 
razem 1były to studfa •histo'fiii w Cam'bridge. W trzy lata 
po wyjściu z ko.palni1, Shaffer 'Uzyskał dyplom tej sła.wnej 

uczeln:I. 

Miał 25 lat, kiedy wyjechał do Ameryki. W Nowym Jor
ku praco.wał najpierw w jednej z księgarni wielkiej f:rmY 
~olLbleday, a potem w Nowojorskiej Bilhliotece Pu b:icznej. 

Napisał wtedy swą pierwszą sztukę, tragedię wedle kla
sycznych kanonów pt. „Salt Land" („Słona zi~mia"). SZ;tu
ka n1:.gdy n:e ujrzała sceny, ale .została wystawiona pł·zez 

angiels.ką te!eW:i21j1ę (·BBC). 

Po po'.Ąrro cie do An.gl'ii przez dwa lata Shaffer pracował 
w wydawnictwie mu.zycznym (Boosey and Hawkes), w 
dziale muzyki symfonicznej. Interesował się muzyką po
waż•ną, a nawet pisywał recenzje muzyczne w piśmi'e „Ti
me andl T::de". 

W tym .cza-ie po raz ·drugi spróbow•ał sił jako dramaturg. 
Napisa ł komedię pt. „The Pro.digal Father" (,1Mannotr&w
ny ojciec"), która - w skróconej we.rsii - została na<i1a.
na przez radlio BBC. 

Po nawiązaniu w ten sp osó b kontaktu z BBC, Shaffer 
nap:sał te:ewi.zy.jny krym:nał pt. „Balance of Tenor" 
(„Ró\.':nowaga strachu"), przyjęty i wystawiony przez BBC. 

W roku 1957 autor pocziuł się na silach, by na.pisać ko
mect.:ę dla teatru. Tak powstała „P:ęciopalcówka·• i w ro 
ku 1958 odbył s•ię triumfalny debiut sceniczny Shaffera. 

Pierwsze próby pisarskie Shaffera pows.tały znacznie 
wcześn:ej. Nie mówiąc już o tym, że jeszcze w szkoJe 
średniej pisywał wiersze (to każdemu wolno), miał lat 21, 
kiediy został opublikowany jego pierwszy utwór. Była ito 

powieść 1kryminalna. K!l'óbko potem napisał i wydał jeszcze 
dwa krymil!rnły. Sipot•kały się one ,z życzliJWym przyjęciem 
czytelni'ków. 

Wiadomo też,że w czasie pobytu .w Nowym Joll'ku il po 
powrocie do Loindiynu pL>al WY'trwale 1sztulkli. teatralne 
i z nie mniejszym zapałem diad je w strzępy. 

W leci'e roku 1970 mija 12 lat odi debiutu teatralnego 
Sh·affera. Do·ro·bek tych 12 lat niewą·tplhwie liczy silę w 
a.rama tur,gi•i angiielsk.ie.j. 

'Drzy s·ztlllki Shaffera trafiły .na ekran: ,,iPięciClipalcówka", 

„Private Ear" i ostatnio - „Królewskie polowani'e na slO·ń

ce". Z wersji filmowej „!Pięciopalcówki" aruto.r był !bardzo 
nieza.dowofo ny .. 

W jesieni1 1969 roku (październik) weszła na ekrany rn-
mowa wersja, w techrnilkolo·rze, „Króleiws'kie;go polowa111ia 
na słońce" w Zlnakornitej obsadlzie 1z Robertem Shawem 
w roli Pizarra i Ohri's·topherem Plummerem w roli cesarza 
Inków, Altahualpy. Fil:m jest w dużej tm.ierze pnzeniesie
niem teatralnego przedstawienia na ekran. Został bardzo 
dobrze .przyjęty przez krytykę. 

3. 

Mają swoje dzieje ks:·ążki, mają i sztu.ki teatralne. „Czar 
na kcrnedia" powstała w dość osoblitwych okolicznośc.iach 

- na zamówienie i to pillne. 

Autor popularnej swego czasu, również u nas, sztuki 
„Dwoje na huśtawce", William Gibson, w ,.Dzienniiku huś 

tawkir' opisał męki Tantala, jakie przeszedł w Ame.ryce, 
k:edy - przed nowojo.rs ką premierą - •W 01bjeżdziie po 
prowincji dopasowywano jego sztukę do wymagań Broad
wayu. Jest to wstrząsa.jący dokument, nieporównanie cie
kawszy, niż sama sztuka, która święciła triumfy na całym 
św:ec:e. 

Shaffer m:alby chyba też wiiele do pov\·iedzenia il napi
sania, zaró'.Ą·no o powstan ·u „Czarnej komedii", jak i jej 
dopasowywaniu w Ameryce, które nieomal nie p rzypra
wiło go o c!ężką chorobę nerwową. 



Historia z.acz.ęła si.ę tak: Laurence Oli<vier, z.an.im z.ostał 

dyrektorem Teatru Nairodo1wego w Londynie, prz.ez. parę 

lat prowaciz.ił w uroczym nadmorskim miastec"llku, Chiches
ter, teaitr - cz.ynny w sel.onie letnirm. W pięknym, nowo
czesnym i św.ie.tnie WJ1Posażonyrn budyrnku teatralinym od
bywały się co roku słynne festiwale, na które zjeżdżali wi
dz.owie z. całego świata . 

. w le.cie 1965 iroJrn Olivier, wówczas już dlyraktoir Teatru 
Narodowego w Londynie, postanowił wy.stawić w Chkhe
ster , 1Pannę Ju>lię" Stri!ndberga ii irO'zg'1ądał się z.a jakąś 

jednoakitówką, która by. uz.u,pelmilła .sztUikę ponur~go Skan
dynawa i T02lWeseliła publiczność. Kierownik !itteracki 
Teatru Narodowego, znrukomilty lkry1tyk Kenneth Tynan, 
cz.łowielk •wiietkiej ku.Ltury i do·wciipu, n'ie pozbaiwiio;ny też 

perfid:1i - zapro,ponoiwat naphsanie takiej ucies2mej necz.y 
na deser IPO ,)Pannie JuliF' autorO'W>i ,1Królewsk'iego polo
wainia na słońlce". 

Sha•ffer nadstawił ucha i pod21ieltł się z Ty1nanem pomy
słem lfarsy, zacz.erpnięty;rm .z bardzo starej opery chitńskiiej. 

W c,perze tej, która naiz.yiwa .się ,,IObeirża 111a rnzstaju", 
dwóch ludzi! walczy z sobą w iczarną jak smoła noc - ale 
na scenie jest jasno jak w ,dzień. Cały 'Wlięc dowc.iip polega 
na um0;wie międlzy sceną a w~downią: alkitorz.y nic nie wi
dzą, pu1blkz.ność wiidlzi1 wszy&tiko. Rze.c.z jaS1fla, jest to pole 
do popisu dla aktoirów i wiel·ka fraj<da dla puiblicmośoi. 

Jednym sło,wem, Shtaffero<w'i przyszło do głowy. napisać 

wspót•czesną farsę opartą tna starym chińskim pomyśle. 

Cały ikomiiz.rn tej farsy polegaliby na u:ka.zaniu zachowania 
się ludzi, lkitórzy. niie tylko sa1mi1 nic 1111ie wi«łzą, a•le są prze
kana·nil, że dzi.ała•jąc ,pod osłoną ciiemnościl mogą sobie 
pm;wolix: na to, .czego oby nigdy inie zrobili w jasny dlzień 

i przy świadka.eh. 

Teatr zawsze jest oparty na miilczą;cej umo·wi:e między 

sceną a rwiido>Wlnią. Tuta:j do 21Wykłej umowy. dodano klau
zulę .ciem'!lości.. Jak się potem okazało, pU!blic.zność na <:a
łym świecie od ,pierwszej chlwiJi po·ddawała silę propozycji 
sceny - li •doskonale się bawma. 

Jasna nzecz, że takiie założenie pozwolHo aUito•rowil, akto
rom i pulbli1czności llldeunaskować postacie s2ltlllkil o tyle, 
o ile na to 1poz;walały farsa i zabawa. 



Aile zanim do tego doszło. zarówno au•tor, jak i teaitr -
w ooolbach Oliivieu:-a, Tyna1na i znakomiltego reży•sera s~tuki~ 

Johna Dexte•ra, który ta'k olśniiewa.jąco zainscenilzował „Po
lowanie na słońce" - ogromnie się namęczyli, tym bar
dziej, że czasiu mieli •nierwiele i1 do ostatnliej ·ch.wii!i1 nie było 
wLadomo„ czy rzecz się uda.Shaifer plsał sztukę i ciągie, 

na żąda.nie OlilViera, ją poprawit~ł - niema'l że dJo dnlia 
premiery. Oto dwa komentarze na •tema<t tej <ro1boty. Shad'
fer powiada, że na kró.tko przed premierą „rękopis wy 
gląidał jaik Wyspy SzetblandlZlkie wid1zia1ne z samo-lotu", Oli
vier zaś ogranieozył silę do stwiendzenia: „Była to· farsa, 
która poW1Stała w forso·wnyieh okoli:czmośdach". Ostate•czn~e. 

po ,kJróbkich, ale cięilkich ci'erpieniach Shaffer napisaił ,pzar
ną komedię". 

P.remiera oclibyła s:ę szczęś!iwi·e w Chichester 27 lipca 
1965 roku . W „Panniie Julii·" wiel'kie kreacje stwo.rzyła pa
ra zmakomi>ty•ch IDklto·rów - Ma,ggie Smi1th il Al'ber.t Fi'nney. 
W „Czarnej 1komed.ii" Maiggie Smilth zagrała brawwrowo !!"O

lę Clea, a Albe'l't Fi'nney - nie mnilej świetnie - Ha
rolda, Derek Jacobi zaś stworzył wielką kreację w głównej 
rolii BrLndsleya. Powodzenile farsy Shaffera byJo. murowa
ne. Tylko że nie bardzo· pasowała ona do ,,Paruny Julli' 
sztulki l'JUpelinie iz innej pa.rafii. 

Wobec czego, kiedly Olivier w rok późniiej {czerwiec 1966) 
przeniósł „Czarną komedlię" na scenę Tea.tru Naro•dowego 
w Londynie, spróbował imnego .teatrailnego małżeństwa -
wystawił ją wraz z przeróbką „Zadowoionej narzec.zomej" 
(,,.La Fianza Satisfecha") Loipe de Vegi, dokonaną w spo
sób na<ler śmiały i szc>kwjący przez mistrza Johna O.s.borne'a. 

Trzelba przyzmać, że nile było to 1nazby1t sizca,ęśliiwe mał
żeństwo scenliczne, bo ·niesamowLte rzeczy, jakie silę dizieją 
w sztu.ce OS1borne'a· ,gryizły się z wesołą, a•le rprzyzwoiltą za
ba•w:ą, zaoferowaną iwirdlzoun w ,~Czarnej :komedW'. 

WOJbe.c czego Shiaffe.r , kiedy. sztuka rni.ała .być wystawio
na ina Broadwayu, dopisał joa.ko pr,zy.stawlkę 1przed głównym 
da.niem „Ni.ewi•nne kłrums'twa" (,1Wh.ilte Liies"), itrzyosobową, 
krótką jedlnoaktówkę. I w tym towaTZy-sibwie p0twtó.rzył 
siię ·na Broadlwayu sukces „Czarnej komediit". Reżyserował 
tenże sam rniezawo1dny Johin De~ter, w roli Clea wystąpiła 
wile!Jka gwiazda sceny, fi'Lmu il telewuzji ameryka.ńslkielj, Ge-

rald:.ne Page, pozostałe role zagrali aktorzy angielscy. 
W roli Brindsleya 23-letni Mi,chael Crawford okazał s~ę 

rewelacją •i usunął w cień nawet niezrównaną, choć n ·e 
najmłodszą już, Gerald'.ne Page. Wielką atrakcją na afi
szach „Czarnej komedii' była Lynn Redgrave ze słynnej 

aktors•kiej rodiziny, córka z;na'kom:•tego aktora szeksp:ro
wskiego, sir Michaela Redgrave'a i siostra Vanessy Redgrave 
(znanej w Polsce między innymi z ,,Powiększenia" Antonio
niego). Matka Lynri Redgrave jest też 1znaną aktorką, a brat 
- iaktorem. Słarwę Ly,nn Redgrave zdobył przezabawny 
fi:m „Georgie Gid", znany polsk!•m te:ew:ozom. 

W takiej obsadzie i reżyseri<i „Czarna Komedia" na Broa.d
wayu była koncertem gry aktonkiej i odniosła wielki suk
ces. Gra•na była potem w Ameryce przez wiele teatrów. 
a także w objeździe. Doprawdy„ trudno dziś powiedzL2ć 
gdzle w świecie „Czarnej komedii" jeszcze nie gra•no. Fak
tem jest, że .ta .niewinna w gruncie rzeczy farsa odn.iosła 

niebywały sukces. Dlaczego? Na to pytanie odpowiadają 

w'.dww:e zdrcwym śmiechem w czasie przedsbawienia. 

Sam autor, trochę zaskoczony sukcesem swego scenicz
nego żartu, powiedział: 

W Polsce „Czarna komedia" trafiła na bardzo po·diatny 
grunt, może dilatego-, że tak :lib':ny się śmiać, a nie za1wsze 
jest z czego. 

„Ludzie chodzą do teatru z w:ielu powodów, a"e - mo:m 
zdaniem - głównie po to, by ich zadziwiono". 

Po!;;ka' prapremiera tej sztuki od1była się w Krakowie 
29 wrześ;nii•a 1968 r. na scenie kameralnej Starego Teatru, 
w reżyserii Zygmunta Hiibnera. 

Utarł się poglą•d, że farsy, która ma u nas piękne tra 
dycje, dziś już zagrać nie po·trafimy. Trochę też w.st.rd•zi 
l:Jmy się tego gatunku literatury dramatycznej. Na.jnie
s!uszniej w Ś\\·'.ecie, sko~o farsy grywane są 1w dostojnej 
Comedie Fran<;aise i angielskim Teatrze Narodowym pod 
dyrekcją Oliviera. Tak czy inaczej, nie ulega wątpliwości, 

że wystawienie farsy jest sztuką nie'.ada. Zygmunt Hii1bher 
krakowskim przedstawieniem „Cza!'nej komedii" dowiódł, 

że moźna' dz'.5 w Polsce 7. p0wddzen!ein1 zagrlać fa-rsę, trze
ba tylko chcieć i dobrze się · napraco'wać. Publiczność przy-



Jęła k>rakov.-skie p rzed:;taw:enie jak naji:epiej. Kry1tycy -
różnie, na ogół jedna1k życzliwie. Nawet ci śmdertelnie po
ważni. August Grodzicki, krytyk raczej surowy, tak napi-· 
sał w „Ży<Ci·u 1Warszawy": „Ozegoś poodCl'bni.e śmiesznego już 
da,wno nie widzi'ałem ina scenie. PUJb!iiczność ryczy ze śmie
chu, idosłowmie - do.staje spaZJmów". Po 'C·zyim następuje 

naj1wyższa po.chiwałoa, ja•ka moie spotkać teatr. „Smieją się· 
jeszcze- powiada A. G.rod!z~C'ki, już po po,wrocie do stol!icy 
- k:edy pi\:izę te słowa". 

Przedstav.nienie Hlibnera otwarło drogę „Czarnej komedii" 
na inne sceny poLskie. Wa•rszav.rSlkie p!'zedstawienie w Tea
trze D:-amatycznyrm, z W'.esławerm Golasem rw roli głóWlnej 
(~hy,ba Sihaffer, sam o tym nie ·W~ed!ząc, napisał itę rolę 

dla Golasa ) i .ze znakom iltymi: parit:nerami w osobach R. Ha
nin, D. Szaflarskiej, J. T raczykówny, C. Kalinowskiego 
i W. PO'lrory - przekroczyło <bhty.mi koITJd)letoami setkę 

pr·zeidstaiwileń i ma zapev.nn !Jone po.wOidzenie n a dłuższy ·czas. 

Poza tym wysta.wiło „Czarną komedi::ę" dotąd pilęć in
ny1ch teaków, a przygoto.wu ją premieiry w tym sezon~e 

dalsze trzy .. 

Jak z tego widać, suk.ces i śmiech mają jedną wspólną 
cechę - są zarailiwe. Kito pierwszy izacznie się śm.iiać na 
przedstawieniu Teatru im . . All. Węgierki - tego nile iwie -· 
my. J edno jest pewne: akto:r:zy do końca za.chowają 

śmieorte!ną po.wagę. Bo będą c!:ężko praco.wali d to jeszcze 
po ciemku·. 

Kazimierz Piotrowski 

Wydawca - Teatr Drama.tycmy im. Al. Węgierki w Bia:lym
stoku. Rysunki Wandy Czaplanki 
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