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Tadeusz Nyczek 

Matrix Stanleya 
Wszystko w tej sztuce na pozór wydaje się 
zwyczajne. Zwykły pensjonat letni gdzieś 
nad morzem, prowadzony przez parę star
szych łudzi, Petera i Meg. Mają tylko jednego 
lokatora, niejakiego Stanleya. Kiedyś był 
pianistą, raczej nieudanym, teraz od dawna 
jest bez pracy. Ma za to sporo pretensji do 
świata i dosyć wygórowaną opinię o sobie. 
Pojawiają się dwaj nieznajomi rzekomo 
szukający przyzwoitego pensjonatu. Stanley 
jakby przeczuwał ich przybycie; oświadcza 
Meg (trochę mu matkującej, trochę z nim 
flirtującej), że podobno kogoś szukają. 
Przybysze urządzają Stanleyowi dziwne 
przesłuchanie, oskarżając go o najdziwniej
sze rzeczy. Meg rzuca mimochodem uwagę, 
że Stanley ma właśnie urodziny (choć on 
sam zaprzecza); obaj mężczyźni podchwytują 
temat i organizują improwizowane przyjęcie, 
skądinąd wyłącznie alkoholowe. Przychodzi 
młoda sąsiadka, udająca niewinną panien
kę, którą emabluje starszy z przybyszów. 
Niewinna zrazu zabawa z półpijackicj ciuciu
babki przeradza się w małe piekło. Stanicy 
umyślnie? przez przypadek? omal nic dusi 
Meg. l\lłodszy z gości łamie mu okulary. 
'.\'astępnego dnia rano Stanicy przypomina 
skrzyżowanie klowna z manekinem, jest 
dziwacznie ubrany i tylko bełkocze. Obaj 
mężczyźni obiecują mu nowe, lepsze życie, 
wyposażone we wszystko, co potrzebne „do
bremu członkowi społeczeństwa", po czym 
wyprowadzają go do samochodu i odjeżdża
ją. Życie w pensjonacie poniekąd wraca do 
normy, czyli banalnej wymiany zdań między 
Peterem i Meg. Tyle że już bez Stanleya. 
Sztuka jest niby realistyczna, ale spoza słów, 
gestów i sytuacji wciąż wyzierają dziwne 
niekonsekwencje, zaskakujące zwroty akcji 
nic podlegające wytłumaczeniu. To, co na 

pierwszy rzut oka wygląda na porachunki 
gangsterskie (być może Stanley coś w prze
}Szlości zmalował i ukrył się w odległym 
~akątku kraju, a teraz go znaleźli?) - oka
~uje się„. właśnie, czym? Prostą karą za 
!nieznane przestępstwo? Ale co to za kara: 
~łamanie okularów? Postraszenie idio
~ycznym niby-przesłuchaniem, z którego 

~
·c nie wynika - może poza przebraniem 
,oskarżonego" w błazeński garnitur? Więc 
oże jest okrutną zabawą w kotka i myszkę 

, kimś psychicznie słabszym i przegranym? 
~Ą.lbo próbą nawrócenia outsidera na ścieżkę 
~,słusznego życia" w porządnym społeczeń
stwie? A może, zaryzykujmy, jest tylko 
~ennym koszmarem, zmaterializowanym 
:urojeniem, projekcją udręczonej wyobraź
bi bohatera prześladowanego ni to przez 
~·yrzuty sumienia, ni to obsesje wynikłe 
~ „grzechu" spapranego życia? A wreszcie -
czy Stanicy-klown z finału sztuki to jeszcze 
ktoś realny - czy już trupia zjawa, widzialny 

~uch ko~oś nied~wn~ zamor~~wanego? 
f\"'szystk1e odpow1edz1 są mozhwe. 
[Lrodzin~ tanłeya to trzecia napisana, 
b pierwsza pełnospektaklowa sztuka Pintera, 
najwybitniejszego dramaturga angielskie-
go ostatniego półwiecza. Typowa dla jego 
pisarstwa, pełnego mroków, dwuznaczności 
i pomieszania realnego z nadrealnym. 
Kojarzono go z Kafką (kłania się zwłaszcza 
Proces), z Beckettem, możemy dorzucić 
iHuxłeya ('łow) w. paniał~ świat) i Orwella 
(Rok 1984) z ich koszmarami równoległych, 
, ,matrixowych" rzeczywistości. Słusznie 
~ niesłusznie. Pinter stworzył własny, ory
Finałny świat, w którym po prostu nie ma 
lnic pewnego. Dziś jemy łazanki na kolację, 
pglądamy kolejny odcinek ulubionego seria
lu, a na drugi dzień rano puka do naszych 
drzwi kilku panów ubranych na czarno. Cza
i;cm zdążymy poprosić o pójście do łazienki. 
jNiektórzy zabierają szczoteczkę do zębów. 
lnni strzelają sobie w serce„. 

Harold Pinter 

Wszystko 
jest milczeniem, 
milczenie jest wołaniem 

Harold Pinter (1930-2008) nagrodzony 

w 2005 roku Literacką Nagrodą Nobla, 

już u początków swojej kariery, otworzył 

współczesnym oczy i uszy demaskując, 
swoją twórczością, ludzką skłonność do 

samousprawiedliwiania się i zagadywania 

katastrofy własnej egzystencji. Traktując 
swoje pisarstwo bezpretensjonalnie, odważnie 

nadużywając przemilczeń i pauz, w swoich 

dramatach zwrócił uwagę na nieumiejętność 
komunikacji międzyludzkiej bezlitośnie 

wskazując, że codzienne „gadanie o niczym" 
jest krzykiem o uwagę, maskowaniem 

obezwładniającego poczucia zagrożenia 

i ucieczką w głąb siebie, gdzie częstokroć 

drzemią jeszcze większe od zewnętrznych 
- niebezpieczeństwa. 

Pisanie jest dla mnie 
czynnością prywatną1 

Uprawianie teatru to działalność publicz

na na dużą skalę i o wielkiej energii . Pi 

sanie jest dla mnie czynnością całkowi

cie prywatną , obojętnie, czy to wiersz, 

czy sztuka. Te sprawy niełatwo dają się 
z sobą pogodzić. Teatr zawodowy, jakkol

wiek nie można mu odmówić wielu zalet, 

jest światem fałszywych kulminacji, wy

kalkulowanych napięć, po części histerii 
i w dużej mierze marnotrawstwa. A zgiełk 

tego św iata, w którym, jak mi s ię wyda
je, pracuję, rozprzestrzen ia się z coraz 

większą natarczywością. Moja sytuacja 

pozostaje wszakże niezmienna. Pisząc , 

nie mam zobowiązań innych niż wobec 
tego, co piszę („ .} Zazwyczaj rozpoczy

nałem sztuki w całkiem prosty sposób: 

wymyślałem parę postaci w określonym 
kontekście , umieszczałem je w jednym 

miejscu i warując, czujnie przysłuchiwa

łem się temu, co mówią. Kontekst był 

u mnie zawsze czymś konkretnym i okre

ś lonym, postaci - również konkretne. Za

czynając nową sztukę, nigdy nie wycho

dziłem od jak iejś abstrakcyjnej myśli lub 
teorii i nigdy nie obmyślałem sobie moich 

postaci jako wysłanników śmierci , zguby, 

nieba czy drogi mlecznej, innymi słowy, 

jako alegorycznych przedstawicieli jakiejś 
określonej siły („.) 
Sztuka teatralna to nie esej, a dramato
pisarz nigdy nie powinien utegac poku

sie, by burzyć integralność postaci przez 

aplikowanie w ostatnim akcie lekarstwa 
lub usprawiedliwianie ich czynów, z tego 

tylko powodu, że przyzwyczajono nas, 
że mamy za każdym razem oczekiwać, 

Edward Munch, Krzyk, 1910, 
tempera na kartonie, 83,Sx66 cm, 
Muzeum Muncha w Oslo 

1. Mowa wygłoszona przez Pintera na Krajowym Festiwalu Dramatu Studenckiego w Bristolu w 1962 roku. 
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w pogodę i słotę, nrozwiązan i acc w ostat

nim akcie. Dodawanie gotowej moralnej 

etykiety do rozwijającego się i przemoż

nie narzucającego się obrazu w dramacie 

zakrawa, jak ml się wydaje, na łatwiznę, 
zadufanie i brak uczciwości. To nie teatr, 

tylko krzyżówka do rozw i ązania. Widow

nia trzyma kartkę . Dramat wypełnia puste 

kwadraciki. Obie strony nie posiadają się 

z zadowolenia ( ... } 

Harold Pinter przeszedł ogromną drogę 

twórczą. po cząwsz, od krótkich sztuk -

pozornie - obyczajo" ych. poprzez tajemnicze 

„komedie wgrożPnia", dramaty polity„zne, 

scenariusze filmowe. ale zawsze bvl świadom 

swojej roli, od\\ażnie mówiąc o tym, o czym 

re zta wolała milczeć· . Poniżej przd kdzimy 

woµulnie tę twórr:zq drogt;. 

Harold Pinter 2005, foto: Martin Rosenbaum zdjęcie autora użyczone przez Agencję ADiT 

Harold Pinter 

dramaturg2 

Nagrodę Nobla 2005 w dziedzinie literatury 

otrzymał jeden z najwybitniejszych drama

turgów drugiej polowy 20 wieku, zarazem 

człowiek mocno zaangażowany w palące 

problemy naszego czasu. Wysoka pozycja 

Harolda Pintera ugruntowała się dość wcze

ś nie na terytorium rodzimym i zagranicą, 

natomiast jego zaangażowanie było wyni

kiem długiej drogi życiowej i twórczej .. której 

kierunek trudno było przewidzieć, mimo że 

u początków - niecalkiem słusznie - przy

pisywano go do okre,ilonej grupy pokolenio

wej i światopoglądowej. Jej przedstawiciele 

[John Osborne ur. 1929, Arnold Wesker, 

ur. 1932, John Arden ur. 1930], nazwani 

młodymi gniewnymi, pochodzili z klas 

niższych (robotniczej i drobnomieszczań

skiej), nieobecnych do tej pory na teatral-

nej scenie. Byli pierwszym powojennym 

pokoleniem, które w wyniku rozbudzonych 

aspiracji i świadomości społecznej w Wielkiej 

Brytanii, ukończyło studia wyższe. Wielu 

nie mogło znaleźć dla siebie odpowiedniej 

pracy. Początkowo postrzegani przez krytykę 

jako zbuntowani frustraci, do teatru wnieśli 

nowych bohaterów .. nową problematykę, ale 

też nowe formy. Z salonu, w którym toczono 

„literackie" rozmowy, akcję przenieśli do 

kuchni, gdzie wykrzykiwali swoje żale i roz

terki. Przeciwnicy nazywali ich twórczość 

„dramaturgią zlewu kuchennego''. Łączyło 

ich wiele, ale też różnili się między sobą, 

zarówno światopoglądowo jak i w formach 

dramaturgicznych ( ... ) Pinter, z pozoru 

podobny do swych rówieśników, powoli 

udowa! i umacnia] swoją pozycję 

v dramacie brytyjskim i światowym. 

Harold Pinter urodzi.I się w roku 19.30, 

na robotniczym przedmieściu Londynu, 

Hackney, jako syn żydowskiego krawca. Jego 

rodzina jeszcze przed pierwszą wojną świato-

ą przybyła do Anglii z Europy wschodniej. 

KDziadek po mieczu i obie babcie urodziły 

ię w Polsce, dziadek po kądzieli w Odessie}. 

Już w szkole średniej wyróżni! się jako aktor 

i poeta. Czternastoletniemu Haroldowi oj

ciec podarował dzieła Szekspira. ale zżyma! 

s ię , gdy ,;y n przvnić»d do domu lisscsa 

oyce'a. W wieku szesnastu lat rozpoczął 

' tudia w Królewskiej Akademii Sztuki Dra

matycznej /R.A.D.A./, ale tamtejszy o ~ stem 

nauczania zupełnie mu nie odpowiada\, 

ięc opuści I uczelnię, symulując za la manie 

nerwowe i mi e;,iącami „wagarował", by 

ukry ł'.· ten fakt przed rodzica mi. Odmówi I 
ełnienia służby wojskowej, za co wytoczono 

mu dwa procesy i skazano na grzywnę. Po

vrócił w roku 1951 do studiów teatralnych 

I 
Centra I School of Speech and Drama. 

Przez następnych dzi e ,; ięć lat byl aktorem: 

najpierw przez pól tora roku z wędrownym 

,espołem objeżdżał Irlandię. potem grał na 

angielskiej prowincji. Jednocześnie pisał 

iersze i uważał się głównie za poetę, nie za 

aktora. W tym okre;; ie poznał swą pierwszą 

',onę, aktorkę Vivien MPrchant. Wiersze 

ublikowal w pisemkach-efe merydach. a pi-

anej w owym czasie powie~c i The Dwarł" 

VKarzelki/ nir dokończył, choć później prze

lrobil ją na słuchowisko i sztuk•; teatralną. 
f\\:l iosną 1957 roku. w ci<Jgu czterech dni, 

!Pinter napi ,;al swą pierwszą sztukę Th 

Room / Pokój/. którą wystawiono w teatrze 

;s tudyjnym w Bristolu. Sztuka zachwyciła 

2. Poniższy tekst jest obszernym fragmentem opracowania autorstwa prof. Bolesława Taborskiego, przygotowanego na potrzeby 
trzytomowej edyc1i Dramatów Harolda Pintera wydanej przez Agencję ADiT, Sule1ówek 2006. Fragmenty w nawiasach kwadratowych 
pochodzą od redaktora niniejszego programu. 



przybyłego z Londynu krytyka „Sunday 
Times'', Harolda Robsona. On też, gdy rok 

później, w maju 1958 odbyła się premiera 

pełnospektaklowej sztuki Pintera The Bir

lhday Party / rodziny tanlcya/, był nie

mal jedynym krytykiem, który ocenił ją po

zytywnie i określ il autora jako „najbardziej 

oryginalny, niepokojący i fascynujący talent 

w teatralnym Londynie". Inni krytycy niemi

losiernie pastwili się nad sztuką, zarzucając 

jej przede wszystkim niezrozumiałość. 

Urodziny lanleya zeszły z afisza po ,; ześciu 

przedstawieniach. Po tej klęsce Pinter przez 

blisko dwa lata wegetował, mieszkając z żoną 

i dzieckiem w suterenie, a pracował jako 

dozorca. Dopiero w 1960 roku stanął pewną 

stopą na scenie londyńskiej, gdy w Hamp

stead Theatre wystawiono, w jego własnej 

reżyserii, Pokój wraz z drugą jednoaktówką 

The Dumb Waitcr / amoobsluga/. Poza 

wspomnianymi i nowymi krótkimi sztukami 

- The Lover / Kochanek/, The Colleclion 

/ Kolekcja/ oraz A light Ache / Lekki 

ból/, jego reputację ostatecznie ugruntowały 

trzy sztuki pełnospektaklowe: Urodziny 

Stan I a , w nowej inscenizacji, The Care

taker / Dozorca/ i Homccoming / Powrót 

do domu/ 

Przez długi czas Pinter, choć lewicowy 

w poglądach, nie przyłącza] się do żadnych 

grupowych inicjatyw i nie angażował się 

w działalność pozaartystyczną. „Nie jestem 
autorytatywnym ani kompetentnym komen

tatorem sceny dramatycznej, społecznej czy 
jakiejkolwiek innej. Piszę sztuki, kiedy mi się 
udaje, i to wszystko", powiedział w wywia

dzie udzielonym pismu „Sunday Times" 

/4.3.1962/. Czołowi eksponenci mlodych 

gniewnych, jak Arden czy Wesker, zarzucali 

mu brak zaangażowania jako zasadniczą wadę, 

3. Janusz Majcherek, Harold (pauza) Pinter, Teatr 3/2007 

le on nade wszystko cenił sobie niezależność; 

tan, o który w świecie opierającym się na 

rzymusowej ludzkiej współzależności, 

, powodzeniem dość znikomym, walczą 

)Ohaterowie jego sztuk. 

, inter nie ucieka\ od codziennej rzeczywi

· tości - przeciwnie, jak sam się kiedyś wyra

j I, zawsze wychodzi I od zaobserwowanego 

1 onkretu, nie od abstrakcyjnej teorii czy 

alożeń. Ujmował jednak tę rzeczywistość 

'naczej niż pozostali „gniewni" - tam, gdzie 

ni krzyczeli, on wolał milczenie. Słynne 

,- tały się pinterowskie pauzy, nabrzmiałe 

ielorakimi znaczeniami. 

Jak zauważa Janusz Majcherek\ w ślad za 

artykułem „Directing the plays of Harold 

!Pinter" autorstwa Petera Halla, który wielo

~ rotnie wystawiał sztuki Pintera, dramaturg 

en szybko osiągną] formalne mistrzostwo; 

'est autorem, którego bezbłędnie można 

·ozpoznać po paru kwestiach. Nie przypad-

iem do języka angielskiego weszło słowo 

interesque, które oznacza oryginalny styl 

·tworzony przez Pintera. Ten styl polega na 

pecyficznym dialogu. Postaci Pintera mniej 

ówią, gdy mówią, a więcej mówią, gdy nie 

mówią, przy czym nigdy nie wypowiadają 

•szystkiego. Większość spraw, motywów, 

( mocji pozostawiają w ukryciu, w domyśle, 

w podtekście. Peter Hall powiada, że Pinter 

·e:i;y~eruje ci s zę, poprzez to, że jego drama

f urgia zasadza się na trzech oznaczeniach 

raku dialogu, mianowici<,, można to uczy

nić stosując określenia: „pauza" lub „cisza" 

ądź stosując wielokropek. Ten ostatni jest 

yrazem chwilowego napięcia .. poszukiwa

ia slowa, niekoherencji. 
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MEG Ta bułka smażona. 
STANLEY W ustach mi się rozpływa. 
MEG Nie powinieneś tak się wyrażać. 
STANLEY Jak? 
MEG Tak jak powiedziałeś. 

STANLEY Że mi się w ustach ... 

„Pauza" jest dłuższą przerwą w akcji, w której brak wypowiedzi, 
a wraz z nią wkrada się niepokój, zagrożenie. 

MEG Chciałabym, żeby Stanley poszedł ze mną na molo. i(iedy ostatnio byłam 
na molo? Czemu go nie poprosisz, żeby poszedł ze mną na spacer? 
PETER Czemu sama go nie poprosisz? 
MEG Nie. Ty go poproś. 
Pauza. 

„Cisza" oznacza punkt kryzysu, w którym coś zasadniczo zmienia się w postaciach. 
Pinter żartował, że jego nazwisko powinno się pisać Harold (pauza) Pinter„. 

McCANN (podchodząc do Stanleya) Przez pana musiał wstać pan Goldberg. 
STANLEY (podniesionym głosem) To mu dobrze zrobi! 
McCANN Siadaj pan! 
GOLDBERG McCann 
McCANN Siadaj pan! 
GOLDBERG (podchodząc do Stanleya) Weber. (spokojnie) SIADAJ PAN! 
Milczenie. Stanley zaczyna gwizdać ten sam szlagier, co poprzednio. 
Niby od niechcenia podchodzi do krzesła za stołem. Goldberg i McCann obserwują 
go. Stanley przestaje gwizdać. Milczenie. Stanley siada. 4 

4. Wszystkie trzy dialogi pochodzą z Urodzin Stanleya, przeklad Adam Tarn, Agencja ADiT, Sulejówek 2006. 
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Jerzy Stuhr .. który pracował z autorem we 

Włoszech przy jednej z jego sztuk Z prochu 

po\\ stałe ' , w rozmowie z Joanną Targoń~ , 

tak wspomina swoją pracę, podkreślając ową 

nieocenioną wagę pauzy i ciszy w sztukach 

Pintera: 

Cisza to stanie na scenie przez trzydzieśc i 

sekund bez słowa . Pinter wym ierzał ciszę 

ze stoperem. Pani sobie nie wyobraża , co 

to znaczy dla aktora. To śmierć! Zacząłem 

mieć kłopoty z błędnikiem . Na wielkiej 
scenie, z solidnym angielskim dekorem 

- mieszkanie, ogród, drzewa za oknem 

- stałem i stałem . W ciszy. Pinter szukał 

w tym efektu tragicznego: chciał poka
zać , ie te osoby nie tyle nic nie mówią, 

co nie mają sobie nic do powiedzenia. 

W przedstawieniu trwającym godzinę 

dwadzieścia minut takie cztery cisze to 
śmiertelna dawka. We Włoszech było to 

grofoe, bo tam publiczność ma tempera

ment - w Genui ktoś wyszedł trzaskając 

krzesłem , były krzyki . Ale jak ktoś chc i ał 

się skupić i przyjąć ten rodzaj teatru , to 
rozumiał, co się dzieje.] 

Pozornie nieskomplikowane sytuacje mają 

drugie dno, a j ęzyk jego postaci , z pozoru 

prosty, operuje rytmami i kadencjami, które 

sugerują nieznane i nieuchwytne sensy. Po

czątkowo uważano, że wczesna dramaturgia 

Pintera pozostawala pod wplywem 

Becketta , czy też Kafki, usiłowano go przy

pisać modn emu wówczas teatrowi absurdu, 

ale wkrótce oka za Io się, że jego twórczo,; r. 

stanowi wJasną , nową jakość. 

5. Gazeta Wyborcza nr 252. 28.10.2005. 

Comedy of Menace 
'I dramaturgii brytyjskiej Pinter jes t 

·zolowym eksponente m gatunku zwanego 

m 111 N /1 uf me11a<·e. Nazwa ta wzięla s ię za

ewne z chęci sparodiowa nia - na zasadzie 

antytezy znaczeniowej przy podobieństwie 

~rzmienia słów - klasycznej salonowej kome

dii angielskiej, r·onw rlr 11( 111<11111 <'" · Kluczo

we jest ,;Iowo menace, omaczające groźbę, 

zające się niebezpieczeóstwo, poczucie 

· . agrożenia. W szerszym sensie 111 e11111·<' to 

groza. Play ofmcnacc - jes t sztuką traktu

·ącą o niebezpieczeń stwach zewnętrznych, 

czyhających na czlowiek a , jak i o tych , które 

ukryte są w jego podświ adomośc i , gotowe 

nim zawladnąć. Pinter przeprowadza analizę 

„zagrożenia" w wielu wariantach i na wiele 

!sposobów. Posługuje s ię zarówno materia

~~m językowym (język - rzekomo ś rodek 
~omunikacji - naprawd ę pogłębia brak kon-

1taktu między ludźmi wskutek odmiennych 

!znaczeń, kryjących s ię pod puwierzchnią 
)rostych z pozoru slów i wyrażeń), jak i sy-

tuacyjnym (pokój. w którym toczy się akcja , 

·es t jedynym bezpiecznym schronieniem 

przed niewiadomą świata zewnętrznego; to

varzysz wspólnej akcji może się okazać tym. 

który wykona wyrok na wspóltowarzyszu). 

\/1, 11al'1' może doprowadzić do unicestwienia 

fizycznego lub dezintegracji psychicznej, 

albo też dezintegracja psychiczna poprzedza 

fizyczną. Można być zagrożonym przez wro

ga zewnętrznego i przez najbliższych sobie 

łudzi , największe jednak niebezpieczer'1,;twa 

tkwią we własnej jaźni człowie ka . Stosunki 

między przyjacielem i przyjacielem , między 

mężem i żoną, między synem i matką, 

·ytuacje wynikające z wszelkiego rodzaju 

,wiązków emocjonalnych i rodzinnych są 

zczególnie odpowiednim materiałem dla 

kazania rozkładowego działa nia menace. 
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Zagrożenie czaić się może w potoku szyb

ki ego dialogu, który ma je ukryć i zama

skować , a otumanić osobę zagrożoną , jak 

i w milczeniu - w pauzach nabrzmiałych 

realnym czy wyimaginowanym (ale nie 

mniej groźnym, skoro najwiębzP, niebezpie

czeństwa rodzą się z wyobraźni) - 11w1111 n ' . 

W cytowanym już wywiadzie 

dramaturg stwierdzi I: 

Są dwa rodzaje milczenia. Jedno, gdy nie 
mówi się ani jednego słowa . Drugie, gdy 

używa się potoku słów. Mówią one o ję 

zyku zamkniętym pod nim, ciągle do nie
go nawiązują. To co słyszymy, jest wskaź

nikiem tego, czego nie słyszymy. Mowa 
jest n iezbędnym unikiem , gwałtowną, 

sprytną, zdesperowaną lub drwiącą za

słoną dymną , która utrzymuje ów drugi 

język pod kontrolą . Kiedy zapada praw

dziwe milczenie, echo wciąż jest z nami, 
ale jesteśmy bliżej nagości . Jednym ze 

sposobów widzenia języka jest uważanie 

go za stały wybieg, mający na celu ukry
cie nagośc i 

(„The Sunday Times", 4.3.1962) 

Specyficzna odmiana egzystencjalizmu, jaką 

proponuje Pinter, przesycona jest sceptycy

zmem wobec ludzkiej natury, co powoduje za

rzut dekadentyzmu, kierowany pod jego adre

sem przez moralistów zarówno religijnych jak 

i świeckich. Rzecz w tym, że u Pintera świat 

jest wrogim elementem, w którym ludzie są 

t eż sobie wrodzy i pomóc sobie nie potrafią 

luli nie chcą. Pinter nie uważa , aby przyczyną 

tego była „niemożność kontaktu" i protes tuje 

przeciw przykładaniu do jego utworów takiej 

właśnie etykiety. 

Uwaiam, ie kontaktujemy się ze sobą 

ai nazbyt dobrze w naszym milczen iu, 

w tym, co pozostaje niewypowiedziane, 

i ie ludzie dokonują ciągłych uników, de
sperackich, spóźn ionych prób zachowania 

siebie dla samego siebie. Kontakt z inny

mi jest zbyt niepokojący. Wej śc i e w czyjeś 

życie - to zbyt przerażające. Ujawn ić in
nym własną pustkę wewnętrzną - to zbyt 
okropna ewentualność 

(„The Sunday Times", 4.3.1962) 

1 ie znaczy to jednak - stwierdza dalej 

Pinter w cytowa nej wypuwiedzi - aby posta<" 

'sztuce nie mówiła tego, co istotnie ma na 

myś li. Przychodzi zawsze .,moment prawdy", 

o-dy człowiek mówi być może coś, czego ni

"dy przedtem nie wypowiedział. A gdy to si ę 

tanie, to co wypowiedział jest nieodwołalne 

i nigdy nie może być cofni ę te. Oczywi ście, 

to zdjęcie ma ski może być dla człowiek<! 

momentem zguby, a le może też przynieść 

ybawienie. I jeszcze jedna rzecz, nie do 

,aakceptowa ni a dla zwolenników prostych 

1jęć i rozwiązań, o której trzeba pamiętać 

)rzy rozpatrywaniu twórczości Pintera: jego 

rzekonanie o ogromnej trudności, a nawet 

1iemożliwości , zweryli kowania przeszłości, 

tego, co s i ę s t a ło i na czym to polegalo. 

Nawet na gruncie teraźniejszości nie można 

. całą pewnością ustalić natury tego, co s i ę 

~,· ydarza. To przekonani e o wielu plaszczy-

,nach rzeczywistośc i , a więc o braku jednej 

,prawdy", wyja ś nia budowę i założenia 

zercgu sztuk Pintera. Czy jednak należy 

bdarzać epitet a mi i odrzucać twórczość 

)isarza, który zakłada, że człowiek, jego 

zialani e w czasi e i rzeczywistość, w której 

·i.;: porusza mają charakter niejasny i złożo

ny. Sam Pinter ostrzega przed tymi , którzy 

odają uproszczony obraz świata za jedyną 

zeczywistość : 

I Strzeicie się pisarza, który podsuwa 
wam swe zaangażowanie do przyjęcia , 

który nie pozostawia wam żadnych wąt

pl i wości co do swej wartości , użytecz

ności, altruizmu, który deklaruje, że ma 

serce we właściwym miejscu r pil nuje 
tego, aby widziano je w całej okazałości , 

pu l sujące tam, gdzie powinny pu lsować 
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zyc1em postacie jego sztuk. To, co s i ę 

przedstawia tak często jako ciało na

pełnione czynną i aktywną myślą, jest 

w istocie ciałem uwięzionym w pustych 

definicjach I szablonach. Taki pisarz naj

wyraźniej ufa słowom całkowicie . Ja zaś 

mam wobec słów mieszane uczucia . 

( „The Sunday Times", 4.3.1962) 

Wczesne sztuki 
.Już w pierwszej sztuce Pintera doslyszeli 

krytycy tony nowe dla angielskiego ucha . 

Recenzent „Timesa" - z okazji londyńskiej 

premiery Pokoju i a moobs lugi - przepro

wadził porównanie metody kompozycyjnej 

Pintera z ... muzyką Weberna; recenzent 

„Observera" widział w tych sztukach echa 

niemieckiego ekspresjonizmu „od gwał

towności Tollera po uporczywy niepokój 

Musila" („The Observer" 22.1.1960). 

Skojarzenia szly w niezupełnie właściwym 

kierunku . Twórczość Pintera wykazywała 

pokrewieństwa z kontynentalnym teatrem 

absurdu (od Ionesco i Becketta po iVlro:i:ka), 

ale stosowa ny przez niego idiom był jego 

wlasny i wyraźnie angielski. 
Pierwsza sztuka Pintera , Pokój , zawina za

lążki wielu wątków rozwiniętych przez niego 

później : zag rożeni a, dezintegracji , trudnośc i 

kontaktu, wieloznaczności sytuacji i wza

jemnych stosunków międzyludzkich. Pinter 

oświadczył kiedyś, że punktem wyjścia dl a 

jego sztuk jest zwykle jakiś konkretny obraz, 

sytuacja, która nastręcza możl iwość szeregu 

rozwiązań ; a tak właśnie często bywa w życiu. 

W przypadku Poko,ju tym obrazem „wyjścio

wym" jes t właśnie pokój z dwojgiem ludzi . 
Z zewnątrz napiera na nich świat, a to jest 

przerażające / .. . / . Dwoje ludzi w Pokoju 

i coś się pomiędzy nimi stanie: drzwi się 

otworzą , ale mogą się też nie otworzyć 

i zostaną sami . Innymi słowy mamy pod

stawową sytuację życiową, wspólną nam 

wszystkim; / ... I wszyscy jesteśmy w po -

koju, a na zewnątrz jest świat, który ma 

wszelkie cechy nam znane, a jednak jest 

zupełnie niewytłumaczalny i przerażają
cy, dziwny i niepokojący. 

(H. Pinter w wywiadzie z K. Tynanem, BBC 
Home Service, 28.10.1960) 

... )\X Pokoju widzimy ju ż charakterystyczną 

la Pintera zdolność tworzenia atmosfery nie

okoju, niepewności i strachu z „normalnych" 

I robiazgów codziennego życia, z dwuznaczno

'·ci uta rtych zwrotów językowych, z „milczeń" 

· „pauz" w dia logu. Świetnie ukazany też 
.ostał podstawowy dla dramaturgii pinterow

kiej fakt, że lud zie nie mówią ,,do siebie", 

~ecz „obok siebie", że suma wypowiedzianych 

· łów jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia 

si ągniętego przez rozmówców kontaktu 
µzrozumienia( ... ) W doskonalszą formę ujął 

'l inter swe podstawowe wątki już w drugiej jed-
10aktówce, amoobsluga , gdzie znakomicie 

ozwinąl prostą sytuację wyjściową: dwa typy 

chyba najemni mordercy, a w każdym razie 

pecjaliści od „mokrej roboty" - Gus i Ben, 

eżą na łóżkach w obskurnym pokoju w sute

enie i czekają na rozkazy dotyczące następnej 

I ,akcji"( ... ) Dialog, zmysł obserwacji, humor, 

a pięcie - wszystko to świadczyło o pojawieniu 

· ię świetnego dramaturga krótkich form . 

ednoaktówki nie byly n ajkrótszą formą 

ramatyczną , uprawianą przez Pintera. 

iemal u progu swej dzi alalności literackiej 

komponowal on szereg krótkich skeczów 

ewiowych, kt óre - jak sam stwierdził - nie 

ia ly charakteru oderwanych scenek, ale 

~
yl y kilkuminutowymi sztukami. Skecze te, 

ysnute z codziennych sytuacji życiowych, 

"arysowywaly te same wątki, które miały 

ominować w sztukach dłuższych i były 

rzejawem tych sam ym za interesowa ń. 
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Nie ma istotnie różnicy między moimi 

skeczami a sztukami. W obu wypadkach 

i nteresują mnie przede wszystkim lu

dzie: chcę przedstawić publiczności ży 

wych ludzi, godnych jej zainteresowania 

głównie dlatego, że są , że istnieją, a nie 

ze względu na morał , jaki autor może 

z ich sytuacji wyprowadzić . 

(„The Times", 16.11.1959) 

Druga pełnospektaklowa sztuka Pintera , 

Dozor a, zapoczątkowała nową fazę w jego 

twórczości; nową nie tyle w sensie porzucenia 

dotychczasowych wątków, co przesunięcia 

akcentów. Akcja toczy się nadal w obrębie 

klaustrofobicznie potra ktowanego pokoju , ale 

„zagrożenie" przesuwa się ze sfery świata ze

wnętrznego w sferę ludzkiej psych iki i związ

ków osobistych pomiędzy postaciami sztuki 

( ... ) Dozorca to sztuka świetn ie osadzona 

w angielskich realiach , sprowadzona do kon

kretnych sytuacji, bazująca na określonych 

aberracjach psychicznych( ... ) 

Z wczesnego okresu twórczośc i pochodzi 

też najdłuższa sztuka, jaką Pinter napisał: 

The Hothou ·e / Cie plarnia/ (1958). Z utwo

ru tego nie był wówczas zadowolony, choć 

zamierzał krótszą jego wersję wykorzystać 

jako słuchowisko. Zamiast tego, zabrał się do 

pisanja Dozorcy. Gdy odnalazł Cieplarnię 

w papierach i przeczy ta! po dwudziestu 

latach, zmienił zdanie. W 1980 roku wystawił 

ją we własnej reżyser ii. Owe dziwne „znalezi

sko", któ re moglo s ię wydawać nietypowym 

dla Pintera groteskowym teatrem marione

tek, okazało się ostrym studium przemocy, 

biurokratycznej arogancji i paranoi . U progu 

karier, utwór ten wydawał mu się zapewne 

„przegadany" i subiektywny, bo wysnuty 

z własnych przeżyć.( ... ) Karzełki . sztuka , 

która przyszła po Dozorcy (najpierw w wersji 

radiowej, potem scenicznej) oparta była na 

wątkach jego wczesnej powieści , pisanej 

w latach 1953-57. Autor rozwin ą ł w niej 

motyw aberracji psychicznej , zacierającej 

granice pomiędzy fantazją a rzeczywistością, 

znany już z Dozorcy ( ... ) Karzełki uważa 

s ię za jeden z najbardziej osobistych utworów 

Pintera. Jest to jednak sztuka trudna, zawil a 

i niesprawdzająca się na scenie ( .. . ) 

ajoczy wistszym walorem utworu jes t jego 
fascynująca, poetycka warstwa językowa. 

Relacje i dezintegracje 
pierwszej połowie lat 60. Harold Pinter 

pglosił siedem nowych sztuk. Spotykamy 

f:
!w nich znane z wcześni ej szej twórczości 

otywy dezintegracji, zagrożenia, braku 

ontaktu ,_ syt~ ~cje z pogran i c~a fantazji 
rzeczyw1stosc1, ale zazwyczaj powiązane 

~1: psychologiczną konfrontacją mężczyzny 
· kobiety, w rozmaitych aspektach ich wza

~emnych stosunków. 
ajmniej ważną z tych sztu k jest zapewne 

1twór '\light School / ursy wieczorowe/. 
rcść jest, jak na Pintera, wyjątkowo prosta 

... )Jest to jedn ak utwór charakterystyczny, 

ączący typowy dla jego wczesnego okresu 

otyw „własnego pokoju" z nowym moty-

em - kontaktu uczuciowego z kobielą. 

!K rótka sztuk a w trzech a ktach, A iglu 

'out / Wieczór poza dome m/, idzie 

"nacz nie dalej od poprzedniej w rozwija

niu podstawowych dla nowej fazy Pintera 

ątków i zawiera sporo ciekawej obserwacji 

syc hologicznej ( ... ) 

~
czterech następnych utworach Pinter 

·zedstawil rozmaite aspekty małżeństwa. 

Lekkim Bólu niedobrane malżeństwo 

ega rozkładowi wobec tajemniczego za

Lrożenia z zewnątrz , uosobionego w postaci 

ilczącego trampa. W Kolekcji małżeństwo 

1eteroseksualne skonfrontowane zostało 

. parą homoseksua listów - tym razem 

sz tuka ma ukazać niemożność ustalen ia 

rawdy w stosunkach osobistych między 

udźmi. W H e rbatce obserwujemy rozklad 

zlowieka władzy - kapitalisty, nie mogące

o sp rostać na pięciom powstającym w jego 

·yciu zawodowym i erotycznym. Kochanek 

i est sz t u ką o podwójnym życiu męża i żony, 

I potykających się regularnie jako kochanek 

i kochanka ( ... ) 
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Tytuł następnej sztuki Pintera, Powrót 
do domu, określili krytycy jako symptoma

tyczny i wieloznaczny. Między innymi mia] 

oznaczać powrót pisarza - po sześciu latach 

- do pełnospektaklowej sztuki teatralnej. 

Pinter wykorzystał tu w pełni doświad

czenia nabyte w czasie dlugoletniej pracy 

pisarskiej dla radia i telewizji (Powrót do 
domu dzieli się na dwa teatralne akty, ale 

w ramach aktów akcja jest plynna, punkto

wana telewizyjnymi wyciemnieniami}, jak 

i kontynuował tematykę szeregu krótkich 

sztuk, bezpośrednio nowy utwór poprzedza

jących. W Powrocie do domu konfrontacja 

mężczyzny i kobiety nie dokonuje się wizo

lacji czy też przy wspóludziale zewnętrz

nego czynnika zagrożenia. Raczej chodzi 

tu o antynomię i interrelację pierwiastka 

męskiego i kobiecego, w szerszym kontekście 

rodziny. Rezultat okazal się fascynujący 

(„.) Dialog jest efektownym odtworzeniem 

sposobu mówienia określonej angielskiej 

klasy społecznej , a zarazem uderza swą 

bogatą metaforyką. Sytuacje sceniczne moż

na rozpatrywać jako autentyczną sytuację 

mężczyzn w drobnomieszczańsk im domu, 

pozbawionym łagodzącego i integrującego 

wplywu matki, albo widzieć w nich przeno

śnię dotyczącą walki pici i walki o władzę 

(„.) Dialogi i sytuacje sceniczne realizują 

sny i marzenia postaci utworu, j ed nocześnie 

kwestionując , potwierdzając i przedłużając 

rzeczywistość w sposób wyjątkowo subtelny 

i przewrotny. To nie teatr realistyczny; to 

teatr realnego absurdu. Paradoks zaś polega 

na tym, że absurd realny jest tylko pozornie 

absurdem. 

l<rąg wspomnień 

i wyobrażeń 
odejmowane konsekwentnie próby zrozu

ienia psychiki współczesnego człowieka 

i pokazanie jego nie zawsze przyjemnego 

izerunku bez retuszu były niewątpliwie 

aslugą Pintera i przyczyną sukcesu w wielu 

krajach. W połowie dekady lat 60. wysunął 
- ię na pierwsze miejsce i pomimo pojawienia 

- ię plejady utalentowanych dramaturgów 

lodego pokolenia (Alan Ayckbourn, 

Edward Bond, Joe Orton, Tom Stoppard, 

David Hare, Steven Berkoff i inni) pozostał 

isa rzem renomowanym i cenionym. Nie 

rzyszlo to jednak latwo. Pinter widział , 

'a ką drogą szli jego rówieśnicy „ufający 

łowom" i używający ich w nadmiarze. Mam 

vrażenie, że jemu samemu nie pisało się 

atwo: słynne pinterowskie pauzy, pólslówka , 

owtarzanie kwestii, stanowiące wyróżniki 

'ego stylu , wzięły s ię chyba z konieczności, 

odniesionej do wyżyn cnoty. 

od koniec lat sześćdziesiątych Pinter 

a pisał trzy krótkie sztuki utrzymane w tym 

amym klimacie wspomnień mężczyz ny i ko

iety z ich wspólnej przeszłości , oddanych 

odrealnionym dialogu, niemal poetycką 

Hozą: "\'ighL/ \'oc:/ Silence / Milczenie/ 

· Landscapc / Krnjobraz/(„.) 

' latach 70. Pinter oglosi I trzy pelno

· pektaklowe sztuki, zapowiadające nowy 

kres w jego twórczości. Pierwszą z nich, 

)Id Times / Dawne czasy/ łączy z Kra

. obrazem fakt, że motorem akcji nie jest 

~
era źniejszość'. a~e wspom~ieni~ przeszłości. 
amożne malzenstwo ang1elsk1e, Deeley 

Kate, gości u siebie przyjaciółkę gospodyni 

panieńskich czasów, Annę, obecnie żonę 

ogatego Wiocha , z którym mieszka na 

t
ycylii. Ta podstawowa sytuacja - wtargnię
e przybysza z zewnątrz, zaburzającego 

ozorną równowagę i samozadowolenie 

ieszkańców domu przywiezionym bagażem 
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dawnych wspom nień jest oczywiście typowo 

pintcrowskie, podobnie ja k poczucie względ

nośc i faktów, uważanych za pewnik. Prawda 

o tym co bylo i rzeczywistość przedstawiają 

s ię dla każdej postaci ina czej („.) Enigma

tyczne związki dwóch kobiet i mężczyz ny 

w Dawnych czasach zastąpił w następn ej 

sztuce, zatytułowanej Zdrada / Bctray-
alj, rzeczywisty trójkąt małżeński. Duży 

sukl:cs zapewniła Zdradzie nie tyle banalna 

w gruncie rzeczy tematyka , co jej pomys łowa 

i brawurowo ks,.;taltowana forma. Akcja 

sztuki rozgrywa s ię na przestrzeni dziewię

ciu lat , od roku 1977 do 1968 i prowadzona 

jes t „. od koi'1ca do początku („.) 

W roku 1975 powstała i wystawiona została 

w łondy i'1 ·kim TeatrzP Narodowym sz tuka 

No Man's Land / Ziemia niczyja/ , na pierw

szy rzut oka sprawiaj<1ca wrażenie antologii 

wczd niejszych utworów. Po siedem nastu la

tad1 od prapremiery wznowiono ją w Londy

nie i wówcza s Pinter, który gra i w ni ej jedną 

z dwóch głównych ról , odkrył , ku swemu 

zdumieni u, rzeczy, jakich nie podejrzewa ł. 

~a plan pierwszy wyszło nie studium cha

raklerologiezne. stwarzające „ koncertowe'' 

możliwośc i aktorom , ale kwestia prze mocy 

ukrytej pod powierzchnią konwersacyj-

nej sztuki , względności czasu i zawodnej 

pamięci. Na bazie konkretu , który widzimy 

i s łyszymy, autor buduj e swą krainę cienia. 

Tym razem nazywa ją ziemią nil:zyj<1, ale my 

wiemy, że lu jego Pinterłandia. 

Jaka więc ona jest'? To obszar, w którym 

niczego ni e możemy być pewni. To odwrot

ność ide i zawartych w tytule jednej ze sztuk 

Pirand Ila : „Tak jest jak ię pań ·twu 

wydaje". Właśnie to, co na m się wydaje, nie 

jest tym, co istnieje naprawdę. Autor ustawi I 
w takiej :syt uacji swoich bohaterów, ale też 

i widz1'1w, celowo gmatwając obraz poprzez 

ową „antologię", miesza ninę stylów, przy 

pozornie nieskomplikowa nym wątku („.) 

Zostajemy więc z pytaniam i: co jest prawdą, 

co wymys lem i ułudą? Pinterlandia to kraj 

r ielu pytań bez odpowiedzi. Jej twórca, jak 

wiemy z jego własnych wypowiedzi, nie ma 

gotowych formul i wedle takich nie pisze. 

Wieloznaczność jest dla niego czymś natu

·alnym. Na pytanie, co jego szt uki znaczą , 

co chce wyrazić przez taką czy inną sytuację 

lub posta ć, Pinter kon se kwentnie odpo

wiadał, że nie wie. Nie była to z jego strony 

oki etcr ia , nie chodzi mu też o zamierzoną 

·nigmatyczność. Pinte rlandia jest - poza 

vszystkim innym - krainą mglistą . Szedl 

vięc przez nią jak wielce utalentowane 

ziecko we mgle. ale nie gubi I drogi, choćby 

Ila tego, że nie zamierza] dojść do jakiegoś 

góry upatrzonego celu. „Nie potrafię wy

'aśnić. co pi szę i dlaczego piszę" powiedział 

i do pewnego momentu była to prawda. 

dmian a przyszla w la tach 80., choć nie 

d razu. Początkowo można było sądzić, 

·ew owym dziesięcioleciu powstaną sztuki 

ontynuujące linię dotychczasowej twórczo

f ci dramaturga. 

ryptyk Otht'r plaC'cs / Inne miejsca/ 

ootyczyl różnego rodzaju „outsiderów'', któ

rzy choć żyj <1 na tym świec i e, poruszają s i ę 

w innyc h przestrzeniach, przede wszystkim 

psychicznych. W swym pierwotnym kszta ł c i e 

rz;awieraJ trzy bardzo różn e ,; ztuki. Pierwsza 

z nich, dwudziestominutow.• Famih voice 
Clo~y rodzinne/ ma formę monologów, 

ypowiadanych przez matkę, syna i ojca . 

ą to wła śc iwie li sty, które nie dotarly do 

·1dresatów („.) Zawarta jest też w nich suge

tia, że może lepiej poznać smak niebezpie

·· zeństw, nawet perwersji , niż trwać w luksu

owym więzieniu dzieciństwa i rodzinnego 

icwria tation / Dworzec Victoria/ to 

a rdzo krótka sztuka. Stanowi ją przerywa

na rozmowa telefoniczn a pomiędzy kierowcą 

aksówki a dyspozytorem. Kierowca mówi 

~oraz ba rdzi ej od rzeczy, w ogóle nie wie 

gdzie i dokąd jedzie. Dyspozytor w żaden 
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sposób nie może się z nim porozumieć. Stop

niowo domyślamy się, że kierowca po prostu 

zwariowal."ku desperacji pasażerki, którą 
wiezie. Staje się tym tragicznym rodzajem 

outsidera, dla którego nie ma miejsca w tzw. 

normalnym świecie. 

Trzecia sztuka, A Kincl of Ala ka / Niby

Alaska/ zaskakuje, bo napisana jest nie 

tylko inaczej od obu poprzednich, ale i od 

wszystkich dotychczasowych. Inspiracją dla 

Pintera - była książka biograficzno-nauko

wa autorstwa Olivera Sacksa, Awakenings 

/ Przebudzenia/, traktująca o epidemii 

długoletniej śpiączki (encephalitis lethargi

ca), która w latach 1916-1926 dotknęła około 
pięciu milionów ludzi. W sztuce Pintera 

budzi się po takim zastrzyku kobieta, która 

uległa chorobie mając szesnaście łat. Jest 

teraz czterdziestopięciolatką, z umysłem 

podlotka i bez świadomości czasu, który 

uplynął ( ... )Konfrontacja powracającej 

z „innego miejsca" dziewczyny-kobiety ze 

światem i ludźmi tak odległymi jej psychice 

została wyrażona subtelnie i przekonywu

jąca. Wzruszająca, miejscami wstrząsająca 

sztuka zawdzięczała swój sukces w premiero

wej inscenizacji londyńskiej także wspanialej 

kreacji Judi Dench. 

stronę polityki 
1984 roku Glosy rodzinne zastąpiła 

tryptyku nowa, nieco dłuższa sztuka One 

or the Road / Jednego na drogę/, która 
tworzyła kolejną fazę twórczości dramatur-

a, pokrywającą się z przewartościowaniami 

ego postawy i radykalizacją życiowych 

ziałań. W roku 1980 Harold Pinter poślu

ił swą drugą żonę, lady Antonię Fraser, 

utorkę historycznych biografii. Pisarz już 

cześniej reagował z oburzeniem na takie 

·ydarzenia na świecie jak zamach stanu 

inocheta w Chile, nie był jednak pewien 

v ja ki sposób mógl by zaznaczyć swoje stano-

~
i sko w sprawach politycznych _i narw;zania 

raw człowieka. Pod wpływem zony zacząl 

ziałać w międzynarodowym PEN-Clubie, 

l tóry wiele uw~gi poświęca ,problemom prz_e
[~adowanych pisarzy, artystow 1 intelektuah-
1 . h p . , ·1 tów w państwach totahtarnyc . rzyJazm 

· ię z Salmanem Rushdie od chwili wyda

ia na niego wyroku fatwy przez władze 
· rańskie. Protestowa! przeciw aresztowaniu 

ziałacza palestyńskiego Abbasa Cheblaka, 

także przeciw porwaniu i uwięzieniu przez 

zrael fizyka Mordecaia Vanunu za ujaw-

ienie potencjału atomowego tego kraju. 

inter krytykował bombardowanie Serbii 

, pominięciem interwencji ONZ. Potępiał 

, arbarzyńskie ekscesy reżimów w Nikaragui 

· Salwadorze. Stal się ostrym krytykiem 

· olityki Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 

rytanii oraz zażartym przeciwnikiem woj-

y z Irakiem, czemu dał szczególnie mocny 

yraz w wykładzie z okazji przyznania mu 

' agrody Nobla. Współpracował z Amnesty 

nternational i Komitetem Helsińskim praw 

[
łowieka. Nie należał natomiast do żadnej 

artii polityczne. j, b~ żadnej nie uf~I, a swe 
ubliczne wystąpienia, nader emOCJOnalne, 

otywowal względami moralnymi. Jeśli 

awet posuwa! się poza przyjęte granice, 

ie miał w tym własnego doraźnego interesu. 
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Zaa ngażowanie to przeniknęło do jego 

sztuk, ale w sposób, który nie narusza jego 

pisarskiej wiarygodności ( ... ) 

Te z późnych sztuk Pintera, w których poja

wiaj ą się mocne akcenty polityczne, w swym 

przesłaniu dotyczą przede wszystkim postaw 

moralnych i ich przerażających wynatu

rzeń w ~niewolonym świecie( ... ) Jak zwykle 

w jego sztukach, sytuacja i dialog, sugerują 

coś znacznie więcej niż to, co widzimy i na 

co patrzymy ( ... ) Kolejna sztuka, która weszła 

w skład ostatecznej wersji tryptyku Inne 

miejsca , to Mountain Languagc / Górski 
język/. W jakimś rządzonym żelazną ręk<1 

kraju, kobiety odwiedzają w więzieniu swych 

mężczyzn, a raczej przez długie godziny 

czekają na widzenie, zdane na laskę pro

stackich strażników, brutalnego sierżanta 

i złośliwego hipokryty - oficera. Należą do 

bliżej nieokreślonej mniejszości etnicznej, 

której zakazano mówić wlasnym językiem. 

Jego nazwy nie wolno nawet wymieniać 

- stąd bierze się enigmatyczne określenie -

„język górski". A ponieważ ludzie z gór nie 

znają języka oficjalnego, nie mogą niczego 
załatwić( ... ) 

'iazwa kraju i górskiego ludu nie jest w sztu

ce wymieniona, ale wiadomo, że chodziło 

o Kurdów, zamieszkujących m.in. duże 

tereny w Turcji, której władze w tym okresie 

uznały ich język za nielegalny. Pinter był 

zaangażowany w działania PEN-Clubu, któ

ry ostro przeciw temu protestował. W samej 

Turcji, którą Pinter odwiedził z ramienia 

PEN-Clubów wraz z Arthurem Millerem, 

obaj wspierali dysydentów przeciw autorytar
nej władzy ( ... ) 

Trzy lata później Pinter ogłosił nową sztukę 

Party Time /Przyjęcie/( ... ) Jesteśmy w niej 

świadkami błahych rozmówek, punktowa

nych groźnymi wypowiedziami o potrzebie 

zaprowadzenia Jadu i normalności, zlikwido

wania bałaganu i - w domyśle - tych, którzy 

s ą za to odpowiedzialni - opozycjonistów 

... ) Kontrast pomiędzy salonową konwersa

ją a wieściami przenikającymi z ulicy jest 

·zokujący, natomiast połączenie realistycz-

ego dialogu z aluzyjnością i symbolizmem 
ugeruje, że chodzi o zło w ogóle. 

fen sam rok 199 L przyniósl jedyną anty-

. merykańską wypowiedź w dramaturgicz

nym pisarstwie Pintera, w formie nie tyle 

ztuki, co skeczu, The New World Order 

X owy lad świata/. Takie wlaśnie haslo 

ansowały Stany Zjednoczone po pierwszej 

ojnie z Irakiem, a Pinter wykpi I je w dialo

,uu pomiędzy dwoma strażnikami, przeslu

fchującymi więźnia czy jeńca. 
óźnv Pinter to jednak nie tylko sztuki 

o politycznej tematyce. Moon light / ' wiatło 
iężyca/ ma wiele akcentów o:;obistych 

· refleksji - to rzecz nie nowa - na temat 

zględności pamięci, niemożności poznania 
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człowieka. z którym się spędziło życie , idei 

życia rodzinnego jako pola bitwy, wzaje mnej 

obcości( ... ) 

W roku 1996 Pinter - jak sam powiedział -

w ciągu dzie s ięc iu dni napisał sztukę Al.he~ 

ro A hes / Z prochu pow~ta l eś/, którą 

uznać można za syntezę obu wątków jego 

twórczości: politycznej i osobistej. Jes1· to 

swoi sty hold dla ofiar Holocaustu. Utwór ten 

ma formę jednej, długiej sceny (.„) W no

blowskim wykładzie Pinter tak wspomin a tę 

sztukę: 

Akcja Z prochu powstałeś zdaje się to 

czyć pod wodą . Ręka kobiety sięga po

nad fale, opadając znika z pola widzenia, 

sięga ku innym, lecz nikogo nie znajduje, 

ani nad wodą , an i pod jej powierzchnią, 

tylko cienie, odbicia, fale; kobieta, zatra

cona w pogrążającym s i ę krajobrazie, nie 

może uniknąć losu, jaki miał przypaść 

tylko in nym . Ale skoro oni umarl i, więc 

ona też musi umrzeć. 

Efekt jes t ws trząsający, mimo - a może 

właś nie dlatego , że fakty i miejsca pozostają 

niedookreślone , że wszystko to mogło -

i może - zdarzyć się wszędzie („.) 

W roku 2000 Harold Pinter ogło s i! swą 

osta tnią sztukę, The Cele brat ion / 

Roczn ica/. Pełnospektaklowy utwór na 

jeden aśc ioro wykonawców jest satyryczną 

komedią. Odnieść można wrażenie, że 

autor „odpuścił sobie" poważne probl emy 

i zgryzoty, ż e postanowił siebie i nas zaba

wić („ .) Akcja opiera s ię na wspomnieniach 

i niedopowiedzeniach , prze szarżowanych 

monologach i jes t przede wszystkim zabaw

na . Ale i niepokojąca („.) 
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Największy z nich 
wszystkich 
Pośród współczes nych dramaturgów angiel

skich Pinter ma chyba najlepsze, najbardziej 

autentyczne wyczucie rytmu i charaktery

stycznych cech języka potocznego, potrafi 

też wykorzystać je w sposób najpe łniej s zy, 

najbardziej naturalny i zarazem najefektow

niejszy w dialogu. Ów dialog wydaje się natu

ralistyczny w powtórzeniach, zająknięciach, 

tautologiach, zmianach tonu, niuansach , 

dwuznacznościach. Właśnie język tworzy 

wielowarstwową rzeczywistość jego sz tuk. 

Jednocześnie Pinter od najmłodszych lat byl 

poetą i jest nim do dnia dzisiejszego. Posiada 

dwa atrybuty, które mają w poezji decydujące 

znaczenie: twórcze podejście do j ęzyka i intu

icji.~ . Miał rację Martin Es:;] in, gdy wymienia

j<ie w swej k siążce Theatre of the Absurd / 
Teatr absurdu/ już w Jatach 60. u bieglego 

stulecia cechy, które zadecydowały o zali

czeniu Pintera do ważnych dramaturgów 

tego wieku, podkreś la I „celność obserwacji", 

„zdolność przekształcania spraw zwyklych 

ludzi z niższych kla s społecz nych i prostych 

wydarzeń w głęboko poetycką wizję o uniwer

sa lnym znaczeniu /„./, mistrzostwo j ęzyka, 

które otworzyło nowy wymiar dla a ngielskie

go dialogu scenicznego". (M. Esslin, Th at re 

ofth Absurd , London 1966, s. 213/. 
Pint1;r stworzy!, jak już wspomniano przy 

umawianiu Ziemi niczyjej, Pinterlandię . Jej 

krajobrazy tworzył intuicyjni„, Inne jednak 

budowa! świadomie: te mianowicie, które 

braly s ię z jego wyczuc ia komizmu tkwi ącego 

w ;;fm\' ie, w niedorzecznośc ia ch pozornie 

srmownych dialogów, służących ni r tyl e 

komunikowaniu się, co misternemu kamufla

żowi. Twórczo~(: Pintera jest mocno osadzona 

w tradycji angiel skiej komedii i jak mało kto 

widział on ~miesznustki ;;woich roda ków. 

Ot\o\·orzyl zarazem nowe, zaskakujące perspekty

wy. daleko poza tę „angielsko;t'.· '· wykrnczające. 
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Portret Harolda Pintera autorstwa Amy 
Shuckburgh, akryl i pastele na desce, 

180x50 cm, 2006, powstały podczas serii 
spotk a ń malarki z autorem w jego domu 

w Londynie, następnie prezentowany 
na wystawach w National Theatre, 

Trafalgar Studios, Soho Theatre, the Lyric 
Hammersmith, London and Workshop 

Theatre, Leeds. 



Vis comica jest nieodłącznie spleciona 

z ponurą wizją świata i ludzkiej natury, a ta 

sprzeczność stanowi jego siłę i sprawia, że 

sztuki te są w dramaturgii europejskiej zja

wiskiem wyjątkowym. Absurdalny wydźwięk 

słów i potoci:nych wydarzeń, eksploatowany 

jest przez Pintera do granic pastiszu, ale nie 

narusza to w niczym głębokiej tkanki utwo

ru. Czy są to fajerwerki nad lodowatą taflą 

wód w Pinterlandii? Zintegrowanie tego, co 

śmieszne, z tym, co straszne? Przychodzi na 

myśl pierwotne znaczenie słowa „komedia". 

Zatem komedia ludzka czy absurd istnienia? 

Jakkolwiek by nie bylo, można się dobrze 

zabawić w Pinterłandii, ale nie łudźmy się: 

nasze lęki powszednie i tam straszą ( ... ) 
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Inne działania 
artystyczne 
Harolda Pintera 

Poza napisaniem ponad czterdziestu it rzech 

sztuk i skeczy dramatycznych Harold Pinter 

zaznaczy] swą obecność w innych dziedzi

nach sztuki. Od wczesnych lat uprawiał 

poezję. Jest autorem kilkunastu tomów wier

szy, jak również zredagował kilka antologii 

poetów brytyjskich i zagranicznych. Jest 
też prozaikiem - autorem kilku powieści 

i zbiorów opowiadań. 

Chociaż największy rozgłos uzyskały sztuki 

Pintera pisane dla teatru, duży sukces 

odniósł również jako autor z górą dwudzie

stu scenariuszy filmowych. Niektóre z nich 

oparte były na jego własnych sztukach 

(Dozorca, rodziny tanleya. Powró1 do 

domu). To wlaśnie jego oryginalne scenariu

sze wzmocniły wymowę świetnych filmów, 

bardzo „pinterowskich" w swej atmosferze. 

Były to zwłaszcza filmy Josepha Losey'a: The 

Servant ( lużący) , Accidcnt (Wypadek) 

i TJ1e Go-BeLween (Posłaniec). Inne wybit

ne filmy zrealizowane wed ł ug scenariuszy 

Pintera to: The Pumpkin Eater (Zjadacz 

dyń) Jacka Claytona; Quiller Memoran

dom Michaela Andersona; The Last 1)'co
on (Ostatni z wiPlkich) Eł ii Kazana według 

powi eśc i F. Scotta Fitzgeralda; The Fr nch 

Lieutcnant's Woman (Kochanica Francu

za) Karela Reisza; Reunion (Odnaleziony 

przyjaciel) Jerry'ego Schatzberga; Turlłe 

Diacy (Dziennik Żółwia) Johna Irvina; 

Th Comfon of trangers (Wszys1ko dla 

goś ·i) Paula Schradera. J\ajslynniejszym 

przed s ięwzięciem filmowym Pintera był 

scenariusz oparty na dziele Marcela Prousta 

A la recherche du t mps perdu (W poszu

kiwaniu straconego czasu). Film nie po

wstał, ale świetny scenariusz Pintera został 

wydany drukiem. Realizacji doczeka! się na-

tomiast film według Procesu Franza Kafki, 

o pocz<\tkowych trudnościach, gdy wycofa[ 

: ię z projektu Istvan Szabo, zastąpiony przez 
· avida Jonesa. Film trafi I na ekrany w roku 

1993. Pinter opracował też - znakomity 

· opinii znawców i bardzo wierny wobec 

ryginału - scenariusz z ostatniej powieści 

osepha Conrada Zwycii;~two, który jednak 

in ie doczekał się realizacji. 
,, niektórych filmach, nie tylko tych 

_realizowanych na podstawie jego sztuk, 

inter wystąpi I też jako aktor. Do lat 90. 

vystępował jako aktor na scenie i zajmował 

- ię reżyserią. Ma na swym koncie ponad 

~wadzieścia inscenizacji teatralnych, m.in. 

I
dzie! Noela Cowarda, Jean'a Giraudoux, Ten

{1essee Williamsa, Davida Mameta, Ronalda 

JI-iarwooda, Wygnarlców Jamesa Joyce'a i kil

!k u sztuk własnych( ... ) 
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Harold Pinter w Polsce 
Twórczość Harolda Pintera wzbudzila bardzo 

szybko zainteresowanie w Polsce. rodziny 

Stanl ya ukazały s i ę w miesięczniku „Dialog" 

już w roku 1960, Samoobsługa w roku 

następnym, Powrót d o domu w 1965, tuż 

po londyńskiej prapremierze. Tłumaczem 

wszystkich hyl red aktor naczelny „Dialogu' ' 

i dramaturg, Adam Ta rn( ... ) 

Wr;zy,;tlue wczesne sztuki Pintera wkrótce po 

ich druku w .,Dialogu" miały udane insce

nizacje: Ur od zin}' St a nleya w roku 1966 

w Teatrze Kameralnym, a później w Teatrze 

Polskim w Warszawie (reż. Jerzy Kreczmar); 

Samoobsługa w roku 1961 na scenie 

warszawskiej PWST (reż . Krystyna Meissner); 

a w roku następnym w Teatrze Współczesnym 

(reż. Jerzy Kreczmar); Dozorca w roku 1965 

w Teatrze im. Aleksandra Węgierki. Bialvstok 

(reż. Izabela Cywińska-Adamska), w Teatrze 

Harold Pinter 2005, foto : Martin Rosenbaum 

Powszechnym, Łódź, w roku 1966 oraz w war

zawskim Ateneum w roku 1968; Powrót 

Io domu w roku 1967 w Teatrze Slowac-

·ego w Krakowie (reż . Jerzy Goliński) oraz 

' Teatrze Narodowym w Warszawie, w roku 

1973 (reż . Wojciech Brzozowicz). Kocha n ek 

· Lekki ból grane były w roku 1970 w Teatrze 

ramatycznym w Warszawie; Kochanek -

ównież w Lublinie, w roku 1980. Swoistym 

ekordzistą byl Teatr Ziemi Lubuskiej w Zielo

ej Górze, gdzie w ciągu dwóch sezonów 

1968 - 70) wystawione zostały w reżyse rii 

erzego Hoffmana aż cztery sztuki Pintera: 

ochanck , Kol keja , Le kki ból i Krajobraz . 

inter obecny był również w innych mediach. 

·a.jobraz mial swoją premierową realizacj ę 

v roku 1968 w polskim programie BBC. Pol-

~
ie Radio nadalo w latach 60. m.in . Kurs 

ieczorowe i Kolekcję ; Telewizja Polska -

ieczór poza domem (re ż. Józef Gruda). 
1 la tach 70. pa rę nowych wówczas sztuk 

zdjęcie autora użyczone przez Agencję AOiT 

również wzbudzi Io duże za interesowanie . 

Pierwsza z nich, Dawne czasy, grana była 

w Warszawie w roku 1972 na sceni e Teatru 

Współczesnego w reżyserii Erwina Axera 

i w roku 1984 w Teatrze Studio w reżyserii 

Jerzego Grzegorzewskiego . 

Zdradę wys tawił po raz pierwszy w Warsza

wie Jan Bratkowski w Tea trze Powszechnym , 

w roku 1979. Inscenizacja ta zainteresowała 

Pintera dz ię ki towarzyszącemu jej programo

wi, który mia ł format - i treść - notatnika 

z dziwniczkiem bohaterki sztuki, Emmy 

Downs, która „prowadzila·' go przez caly 

czas akcji aż do ... odnotowania prapremiery 

Zdrady w londyńskim Tea trze Narodowym 

15.11.1978. Autor napisa ł , że jest to najbar

dziej pomysłowy i naj ciekawiej opracowany 

(przez }fagdalenę Cies ielską i Zbigniewa 

Czarneckiego) program ze wszystkich insce

nizacji jego sztuk i prosi ł o przesian ie mu 

wi t; kszej ilości egzemplarzy. 

W tym mi ejscu warto wspomnieć, że Pinter 

zawsze odnosił się życzliwie do polskich 

artystów, przyjmował ich u siebie, posyłał 

listy do tea trów wystawiających jego sztuki. 

Swemu biografowi Mi chaelowi Billingtonowi 

powicdzial: 

Byłem bardzo zadowolony, gdy w Polsce, 

na Węgrzech, czy w Czechosłowacji za cza

sów komunizmu wystawiano moje utwory. 

Gdybym mówił: zakazuję wam grać moje 

sztuki, bo nie podoba mi się wasz rząd, 

byłby to id iotyzm z mojej strony, bo lu

dziom, którzy te sztuki wystawial i też nie 

podobał się ich cholerny rząd . 

(M. Billington, The Life and Work of Harold 

Pinter, Faber 1996, s.373). 

Mogłoby s ię wydawać , że po transfo rmacji 

ustrojowej sztuki Pintera nie będą już tak 

inte resujące . Faktem jes t, że cztery ostatnie 

z łat 1991-1999 .. drukowane w „Dialogu", nie 

były do tej pory grane w teatrach . .J edynie 

w telewizji Przyjęcie zostało pokazane 

realizacji brytyjskiej z polskimi napisami, 

a Z prochu powstaleś w realizacji J\fariusza 

Grzegorzka w roku 1998. Inscenizacja U ro

d zin tanl eya w Teatrze ~owym w Łodzi, 

której premiera miała miej~ce 26 lutego 

2005 (re ż. Ryszard Kotys) jest przedostatnią 

pozycją. 

lNa tomiast ostatnią polską_ realizacją .. ni e li
cząc naszej - Teatru Miejski ego w Gdyni, bylo 

Z proc hu powsta leś w re żyse rii Andre Hi.ib

n e ra Oehud.lo w Teatrze Atelier im. Agnieszki 

Osieckiej, z Krzysztofem Gordonem i Joa nną 

Bogacką w obsadz ie. premie ra: 06.07. 2008] 

( ... ) Po tym niepe lnym przeglqdzie, można 

s i ę jednak spodzi ewa ć, ż e obec ność utwo-

rów Harolda Pintera na polskich scenach 

i w polskiej świadomości kulturowej nie jest 

byn ajmniej zako ńczona. 

B.T. 
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Harold Pinter 

i sztuka w ogóle ... 

Jak widać, Pinter aktywny w wielu dziedzi

nach sztuki słowa, zaznaczył swoją obecność 

także w sztukach wizualnych (film). Warto 

mieć jednak świadomość, że w okresie jego 

aktywności literackiej, sztuki plastyczne bu

zowaly pod powloką pop - artu i op - artu. 

Był to czas, kiedy przedstawianie codzienno

ści w malarstwie było już tak dawno passe, 

że nagły, częśc iowy powrót do tej metodysta

wa.I się nową jakością (pop - art). Pinter, two

rzący jednak po właściwym teatrze absurdu, 

przedstawiając (pozornie) zwyczajnych ludzi 

w (pozornie) codziennych sytuacjach - nada

wał zachodzącym w tych okolicznościach 

zdarzeniom - również znamiona czegoś 

wyjątkowego. Na nowo przywraca! wagę 

zwyczajnym zdarzeniom zwracając uwagę na 

ich głębię ukrytą (jednak) między sluwa m i. 

Zre sztą, podobny zabieg zastosowała Sofia 

Coppola w gło śnym filmie o znamiennym 

tytule Między słowami (2003) ze Scarlett 

.Johansson i Billem Murrayem w rolach 

glównych, co dowodzi aktualności i wagi 

tematów poruszanych przez Pintera. 

Victor Vasarely, Supernova, 1959-61, 
olej na płótnie, 2419x1524mm, 

Tate Galery, London 

Kadr z filmu Sofii Coppoli 
Między słowami (2003), 

na zdjęciu Scarlett 
Johansson i Bill Murray 

••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• .....••• „ ................ . 
•••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••• .....• „ •.................. ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• ............• , ••••......... ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ······················:t:•• ...............•... ,.. . . ••••••••••••••••••• ••• ••• ••••••••••••••••••••••••••• ······················:1:·· •••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••• ······················:1:·· •••••••••••••••••••••• • • ••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••• ······················:1:·· •••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••• • •• ••••••••••••••••••••••••••• ······················51:·· ......•.•......•... ,.. . . 
••••••••••••••••••• ••• ••• ••••••••••••••••••••••••••• ······················:1:·· •••••••••••••••••••••• • • ••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
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Op - art, to sztuka optyczna, bliska w swej 

koncepcji dramatopisarstwu Pintera. W jej 

zalożeniach dziel a żyly własnym życiem 

(szczególnie wyraźnie można to bylo zaob

serwować na przykladzie rzeźb), konstruowa

ne w ten sposób, aby w odbiorcy wywoływać 

dziwne wrażenia optyczne, budzić chęć 

wnikania w ich głąb, niejako wchodzenia 

do ich środka; niektóre bywaly nawet 

oznaczone karteczkami z napisem „proszę 

dotknąć" - w przeciwieństwie do powszech

nych zakazów muzealnych zakazujących 

dotykania eksponatów. Wszystko to działało 

i działa podobnie jak świat bohaterów Pin

tera, który, jak sztuka nowoczesna, budził 

niezrozumienie i dezorientację - ale „wolał" 

o wejście weń, przestąpienie bezpiec:1:negu 

progu i zmierzenie się z nieznanym i przera

żającym . 

klwć H•rnld "'"'" "'' mi•l bC' poi 'Cdoich 
wiązków z malarstwem, to oczywistym 

·est, że nie mógłby tworzyć w oderwaniu od 

I limatu artystycznego czasów, w których żył. 

był to okres, w którym sztuki wizualne 

ywieraly bezsprzeczny wpływ na wszelkie 

rądy sztuki współczesnej. Dlatego należy 

1 amiętać, że równie istotny jak jego twór

:zość dramaturgiczna, jPSt - niemal równo

egly - etap związków z Iii mem, w tym autor

stwo szeregu scenariuszy, o czym wspominał 

uż Boleslaw Taborski, ale także kreacje ak-

itorskie na dużym ekranie. Znane szerokiej 

ublicznośc i s ą dziś jego role z ostatnich lat, 

iw Krawcu z Panamy (2000, reżyseria John 

Boorman) wy tąpil jako wujek Benny oraz 

• fanslie ld Park (1998, reżyseria Patricia 

ozema) jako Sir Thomas Bertram. 
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rzeźba Victora Vasarely (1908-1997), 
czołowego przedstawiciela op-artu, 

prezentowana na otwartej przestrzeni 
w Peczu na Węgrzech 



Literatura 
Jego twórczość literacka porównywana jest 

w naszym kraju do twórc:i:o~ci Tadeusza 

Różewicza i Slawomira 'Vfrożka , a ponieważ , 

jak sa m mawia! , nie ma wyraźnego rozdzie

lenia między tym , co jest realne, a tym, co 

jest nierealne, w Angli zwyklo s i ę absurdal

ne sytuacje okreś l ać mianem „j ak z Pintera'', 

ta k jak u nas mawia się „jak z Mrożka". 

Ale Pinter, wielokrotnie omawiany tu jako 

dramaturg, reżyser czy autor scenariuszy 

filmowych, w 1947 roku na scenie Royal 

Aca demy of Drama zadebiutowal także jako 

a ktor rolą znaczącą - Makbeta. W Polsce 

na przełomie lat 70. i 80. Slawomir Mrożek 

pi sa ł zbiór felietonów zatytułowany „Male 

listy", wśród ni ch znalazł się i ten zatytuło

wa ny „ Macbeth ": 

„Ze wzgórza patrzy Macbeth na zielony 

las. Zna przepowiednię i chociaż w nią 

nie wierzy, przepowiednia jest w nim. 

Nie wierzy, więc się nie boi, ale przepo

wiednia jest w nim i strach jest w nim. 

Ale nie strach zwyczajny, choć i taki nie

obcy bywa Macbethowi. To, co dosięga 

Macbetha, nie może być nazwane ani 

strachem, ani obawą, ani nawet trwogą. 

To nie jest przemoc rabusia nad krama

rzem. To raczej przemoc króla nad ksią

żętami, cesarza nad królami, archanioła 

Michała nad aniołami. Przemoc wielkiego 

nad wielkim. Jeżeli Macbeth jeszcze nie 

chce takiej przemocy ulec, jeżeli jeszcze 

się broni, to nie dlatego, że nią gardzi, jak 

gardzi przemocą zwyczajnego strachu. 

Ale dlatego jedynie, że jeszcze chce być 

większy od wielkiego. Kiedy jednak ule

gnie, nie będz i e upokorzony. Podobnie 

bojaźń nie upokarza, nawet kiedy złama

na zostanie pycha. 

Nie wierzy, więc jeszcze się utwierdza 

w mniemaniu, że silą stworzy sobie los 
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według własnej woli. Jeszcze mu wolno 

tak mniemać, choć czytał już tę sztukę 

o sobie i zna jej zakończenie. Ale teraz 

nie znajduje się jeszcze tam, gdzie s p ełn i 

s i ę przepowiednia. Nawet jeżeli tę sztukę 

sam napisał pod pseudonimem William 

Shakespeare - to będąc Macbethem nie 

może w tej chwili być inny, jak tylko taki, 

jaki w tej chwil i jest. Tutaj, na tej stronicy, 

właśnie teraz, zanim obróci się następna 

karta. Nawet jeżeli nie pierwszy raz jest 

Macbethem. 

Czy Macbeth tylko się boi tego, w co nie 

wierzy? (o ile uczucie to nazwiemy tylko 

strachem.) Nie, to, co ma nastąpił, przy

ciąga go, rzec by można, chorobliwie. 

Nie, Macbeth bynajmniej nie tęskni do 

unicestwienia. Macbeth chce żyć silniej 

niż wszyscy, jak przystało na Macbetha. 

Lecz właśnie dlatego tęskni za życiem 

większym od tego, do którego byle kto 

jest przywiązany. Właśnie - przywiązany, 

w tym słowie tkwi sedno. Przywiązanie to 

ograniczenie do ograniczonego. Macbeth 

chce życia tak bardzo, że na przyw iązan i u 

nie może poprzestać . Nie zgadza się, żeby 

życie ograniczało i samo było ogranicze

niem. Wydzielone jak porcja kaszy. Wy

mierzone: stąd dotąd i poza tym nie ma 

już życia. Macbeth chce, aby życie sięgało 

w nleskończono~t. Jeżeli spełni się prze

powiednia - nie wyjdzie to Macbethowi 

na dobre. Ale jednocześnie udowodni, że 

są rzeczy na niebie ·i na ziemi, o których 

nie śniło się naszym filozofom. Okaże się 

wtedy Macbethowi to, za czym tęskn i , co 

chce, aby było, ale czego nie jest pewny: 

rzeczywistość ponaddoczesna. 

Macbeth chce także, aby życie się działo, 

nie snuło. Skłonny jest upatrywać je ra

czej w energii niż w materii. Nie przeraża 

go ocean, przeraża go raczej marchewka, 

co skromnie i cierpliwie zabiega o swój 

korzeń tylko do jesieni. Jeżeli spełni się 

przepowiednia - rozpętają się żywioły. 

Macbeth zginie, ale jako jeden z potęż

nych szermierzy, nigdy jako słaba istota 

(co między ostrza potężnych szermierzy 

si ę dostała). 

Kiedy patrzy na zielony las, wiele już 

ma za sobą. Znużony jest nie tym, co się 

stało, ale że już się stało . Nie może już 

ani dokonać, ani dopuścić się tego, cze

go już dokonał i już się dopuścił. Teraz 

już mógłby do woli sztyletować martwe 

ciało Duncana, nie dozna niczego więcej 

niż Duncunowy trup. Gdyby spełniła się 

przepowiednia, doznalby czegoś. czego 

mógłby doznać tylko on, Macbeth, on je 

den ze wszystkich ludzi na świecie. „ Idzie 

na ciebie, Macbecie, zielony las". 

Więc Macbeth nie wierzy. Ale l jednocze

śnie oczekuje. Oczekuje nie w znaczeniu: 

„zobaczymy co będzie". Oczekuje - pra

gnąc. Boi się, ale strach jego jest takiej 

wagi, że go wywyższa . Groźba jest jed

nocześnie obietnicą i teraz Macbeth jest 

na wysokości swojego losu. Oby już się 

stało, teraz, natychmiast, zanim Macbeth 

osłabnie . Tak wysoko nikt nie może się 

utrzymać bez przerwy. Niech się stanie 

teraz, kiedy Macbeth jest gotów. 

I staje się . Macbeth w pełnej zbroi, wypro

stowany na wzgórzu Dunsinane, z sercem 

najwyżej napiętym, przyjmuje wyzwanie. 

Rusza zielony las z Birnam. Rusza, ale do 

tylu. Nie na rycerza, tylko w przeciwną 

stronę poszedł zielony las. Wstecz, od

wrotnie poszedł i zniknął , pozostawiając 

Macbetha w zbroi i w pogotowiu na wy

niosłym wzgórzu Dunsinan"' . 

6. Slawomir Mrożek, Macbeth. Mate listy Noir Sur Blanc 2000 

ola Makbeta to rola znacząca i naznaczo-
I 'I · b . k . , . a. tv ozna y s ię po us1c o przypu,zczen1e , 

że wywarła wplyw na późniejsz\ :;posób 

sztaltowania przez autora ś wiata swoich 

~ostac i i ich losów. Pinter w swojej drodze 

~ramatopisarskiej ko n sek went n ie rea lizo wa I 

rlaśc iw y porządek rzeczy. I c hoć u niego 

~keja pozo rnie raczej s i ę sn uje .. to jednak 

pię OZIE.JE - tak jak chce mrożkowski 

\facbeth . Tu przepowiedni a zawsze się 

f Pelnia i można polegać na c iągu przyczy

inowo - skutkowym. Macbeth u Mroż ka „nie 
1 10że być inny n.iż w tej chwili jest", jes t 

vięc jak bohaterowie Pintera. którzy nie są 

' wiadomi , ja kim podlegaj ą mechanizmom, 

b le podlegaj<\ im zawsze i we właściwy sobie, 

~ nie żade n inny sposób. 
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Jestem naprawdę 

szczęśliwym 

człowiekiem 

Po otrzymaniu 'lobla " ' 200.5 roku, Pinte r 

mówi!.. że nie jest pPwien .. czy Akad e mi a 

Szwed zk a przyzn'11a mu nagrodę doceniając 

jego pi sa rstwo czy raczej zaangażowani e 

politycz ne. W la udacji akademicy wyraźnie 

po<lk reślal i, że jPgo sztuk i „odkrywaj ą glę 

bię skrywającq s i1; pod powierzchnią zwyklej 

rozmowy i w y mu szają wej ście w klau s trofo

biczną oboesj ę". Sam Pinter., z wlaściwym so

bi e dystan:;em, tak wspominał ten wyjątk owy 

moment w swoj ej biogra ll.i 7
: 

Wiadomość o nagrodzie dostałem dwa

dzieścia minut przed oficjalnym ogło 

szeniem. Nawet nie miałem pojęcia, że 

jestem jednym z kandydatów. A tu nagle 

dow iaduję s i ę , że za chwilę zadzwon i do 

mnie przewodniczący Komitetu Noblow

skiego. „Po co?", zdziwiłem się. Telefon 

zadzwonił i przewodniczący powiedział : 

„Otrzymał pan Nagrodę Nobla w dziedzi

nie literatury". Na kilka minut odjęło mi 

mowę . Byłem bardzo poruszony i wciąż 

nie wiem, dlaczego dali mi tę nagrodę . 

Podejrzewam, że wzi ę li pod uwagę moją 

działa l ność polityczną, bo jest ona waż 

ną częścią tego, co robię. To zaangażo 

wanie polityczne jest widoczne w wielu 

moich sztukach . W ięcej dowiem się , 

kiedy pojadę w grudniu do Sztokholmu. 

Podobno muszę wygłosić tam 45 -minu

tową mowę, a tak długo jeszcze nigdy 

nie przemawiałem . Oczywiście powiem 

szczerze, co myślę. Może o sytuacj i na 

świecie . Ciekaw jestem jak mi się uda to 

wyłożyć. Mam za sobą pięć niezwykłych 

dni. W poprzedni czwartek wybrałem 

się do Dubl ina na festiwal moich sztuk 

i spędziłem tam wspaniały weekend. 

Teatr Gate zrobił mi fetę i wszystko to 

okropnie mnie zmieszało i wzruszyło. 

W poniedziałek, ki edy pojechałem na 

lotnisko, padał deszcz. Ze względu na 

kłopoty ze zd rowiem musiałem chodzić 

o lasce. Wysiadałem z samochodu, laska 

poślizgnęła się i upadłem , mocno ude

rzając głową o chodnik. Krew zalała mi 

czoło i płaszcz . Zabrano mnie do szpita

la . Byłem tam cztery godziny, założono 

mi dziewięć szwów. Dopiero co przeży

łem w Dublinie wielki moment swojego 

życia , a zaraz potem miałem wrażenie , 

że umrę . Doszedłem do siebie, ale to 

była straszna huśtawka nastrojów. Dzi ś 

zaś przychodzi wiadomość o Nagrodzie 

Nobla. Ktoś powi edział mi, że jeden z ka

nałów Sky po i nformował : „ Harold Pin 

ter nie żyje". Ale potem zmieni li zdan ie 

i oznajmili : „N ie, nie, dostał Nagrodę No

bla". I tak oto zmartwychwstałem . Inwa

zja już s i ę zaczęła . Wszyscy moi znajomi 

telefonują przez cały dzień . Kilku dzienni 

karzy zachowało się paskudnie. Dzwonią 

do drzwi i żądają, żeby ich wpuścić . Nie 

podoba im się, że nie reaguję jak szym 

pans. Ale ja nie jestem i nigdy nie będę 

cholernym szympansem. Nie mam oczy

wiście nic przeciwko szympansom. Kiedy 

myślę o poprzednich laureatach Nagrody 

Nobla, wiem, że jestem w dobrym towa

rzystwie. Nigdy nie przypuszczałem , że 

to mnie spotka. Gdy tego ranka brałem 

do ręki „Guardiana", zastanawiałem się , 

czy nagrodę dostał Orhan Pamuk. To 

świetny pisarz. Szukałem wzrokiem in

formacj i na ten temat, nie zdając sobie 

sprawy, że jeszcze nie ogłoszono decyzji. 

7. Nie jestem szympansem z Haroldem Pinterem rozmawia Michael Bellington. The Guardian 14.10.2005 
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Nie wiem, jakie są kryteria przyznawa

nia takiej nagrody, mam nadzieję, że do

wiem się w Sztokholmie. Podróżując po 

Europie. widzę, że moje sztuki są grane, 

choć nie wszystkie. Co do moich później 

szych utworów często czuję , że otacza 

mnie pustka. Jeśli nie liczyć Duncana 

Weldona, który wyreżyserował „ Urodzi

ny Stanleya" i Donmara, który niedawno 

pokazał „Dawne czasy", mam poczucie, 

że wokół mnie panuje milczenie. Cały 

czas mam kontakt z teatrem Royal Co

urt, gdzie zagram w „ostatniej ta śm i e 

Krappa" Becketta. Jeśli chodzi o zdrowie, 

jest coraz lepiej. B i orę silne leki na jakąś 

tajemniczą, niezwykle rzadką chorobę 

skóry, która wybrała mnie spośród milio

nów ludzi. Przez ostatnie trzy miesiące 

było to bardzo dokuczliwe. Odczuwam 

jeszcze skutki upadku w Dublinie . Mo

głem się wtedy zabić , ale chyba jestem 

z twardszego materiału, niż ml się zda

wało. Sądzę, że wątki osobiste I poli 

tyczne w moim życiu się łączą . Ale tylko 

do pewnego stopnia . Kiedy moja żona 

Antonia nalewa mi rano sok żurawino 

wy, nie uważam tego za akt polityczny. 

Nie myślę wtedy politycznie, choć po 

lewej stronie na stole leży „Guardian", 

a po prawej stoi sok żurawinowy. Czyn 

Antonii jest aktem miłości małżeńskiej . 

Muszę powiedzieć , że bez mojej żony nie 

dałbym sobie rady w ostatnich latach. 

Pod każdym względem jestem naprawdę 

szczęśliwym człowiekiem . 

Zaś tak mówił w swoim przem ówieniu 

no bl owskim 7 grudnia 2005 zatytułowanym, 

co znamienne. „Sztuka, prawd a i polityka"8
: 

W 1958 napisałem taką rzecz: „w sztu

ce nie ma wyrazistej różnicy między tym 

co rzeczywiste i nierzeczywiste, między 

prawdą i fałszem . Nic nie musi być ko

niecznie prawdziwe albo fałszywe, może 

być jednym i drugim". Myślę , że to cią

gle ma sens, oddaje sposób odkrywania 

rzeczywistości przez sztukę . Jako autor 

ciągle się pod tym podpisuję , ale jako 

obywatel nie mogę . Jako obywatel po

winienem zapytać: co jest prawdą, a co 

fałszem? Prawda w teatrze pozostaje na 

zawsze nieuchwytna . Całej prawdy ni

gdy nie znajdziecie, ale jej poszukiwan ie 

ma w sobie coś bezwarunkowego. Tego 

właśnie poszukiwania domaga się wysi 

łek twórczy. To poszukiwanie to najważ

niejsze zadanie. Czasem, w ciemności , 

przypadkowo wpadniecie na prawdę, 

zderzając się z n i ą gwałtownie albo po 

prostu zgadując jakiś obraz czy fo rmę , 

która wydaje s ię jej odpowiadać . Często 

nie zdając sobie nawet sprawy. Tymcza 

sem sztuka dramatyczna musi odkrywać 

wiele prawd. Walczą one ze sobą, robią 

uniki, przyglądają się sobie, albo udają , 

że innych nie ma, ślepe na siebie nawza

jem. Czasem wydaje się , że trzyma się 

prawdę w dłoni, ale ona zaraz przecieka 

przez palce I ginie. 

Pytano mnie często jak powstają moje 

sztuki. Trudno pow iedzie ć. Tak samo jak 

trudno podsumować moje sztuki, jeśli 

po prostu nie opowiedzieć co się w nich 

dzieje, co jest powiedziane, co uczynio

ne. Większość sztuk rodzi się z kwestii , 

słowa czy obrazu. Najpierw słowo , zaraz 

za nim idzie obraz . Dam dwa przykła

dy kwestii, które przyszły mi do głowy 

w sposób całkiem nieoczekiwany. Za nimi 

8. fragmenty przemówienia noblowskiego w tłumac z eniu Jerzego Szydla pod aj ę za: Harold Pinter. Dramaty W imię praw czlof·;ieka, 
AgenC)a ADiT, Sulejówek 2006 
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przyszły obrazy, które z kolei mnie po 

ciągnęły. Kiedy patrzymy w lustro wyda 

je się, że obraz jest wierny. Ale porusz

cie się o milimetr i obraz s i ę zmienia. 

W gruncie rzeczy oglądamy nieskończo

ną gamę odbić . Pisarz musi czasem zb ić 

lustro, gdy po drugiej stronie prawda pa 

trzy nam w oczy. Powinniśmy wszyscy, 

jako obywatele , mimo olbrzymich prze

szkód, z zaciętą i sto ic ką determ i nacją, 

rozsąd n ie zdefiniować p rawdę w łasnego 

życia, naszych społeczeńs tw. To nasz 

podstawowy obowiązek . To nawet im 

pe ratyw. Dopóki taka determinacja nie 

pojawi się w naszej wizj i politycznej , do

póty nie ma żadnej nadziei na odbudo 

wanie tego, co właśnie tracimy - naszej 

ludzkiej godności . 

Wśród polskich twórców Nagroda Nobla dla 

Pintera raczej nie była zaskoczeniem. Tak 

komentował ten fakt na lamach „Polityki'"· 

Jerzy Koenig0
: 

Biedny Pinter. Siedziałby sobie spokojnie 

w swoim fotelu w Anglii, „gdzie sowa jest 

córką piekarza", ział nienmvi.ścią do Stanów 

Zjednoczonych i Busha (co mu wypominają 

co żwawsi dziś komentatorzy), mełł w ustach 

pacyfistyczne obelgi pod adresem bezsensow

nych wojen naszej cywilizacji, narzekał, jak 

każdy siedemdziesięciopięcioletni staruszek 

na stan zdrowia, uśmiecha/ się z wdzięcz

nością do żony (.„), gdyby nie telefon od 

przewodniczącego Komitetu Noblowskiego 

z wiadomością: „Otrzymał pan Nagrodę 

Nobla w dziedzinie lźteratu1y". 

Za co? W swojej prostoduszności sądziłem, 

że :;a dramaty, któ1ymi wzbogacił .światowe 

życie teatralne drugiej polowy XX wi.eku, 

kiedy teatr europejski przeżywał .swoje 

9. Jerzy Koenig Z przepaści, Polityka nr 42/22, 2005 

I 
' ~ięlme dni. Miał swoją znakomitą literaturę 
'(lramatyczną, dyrektorów teatru, którzy nie 

musieli wybierać między powabnością reper

tuaru, popularnością i ambitnością sztuki, 

reży-serów potrafiący-eh czy-tać literaturę, 

( ecenzentów odróżniający-eh to, co ga zetowe, 

d tego, co teatralne, aktorów kreujący-eh 

a scenie postaci, a nie swoje osobowo.ści, 

wreszcie publiczno.ść, która miała jeszcze 

wy-obraźnię, a nie tylko łaknienie grand 

auignolu w skali jeden do jednego. 

~
Francji objawiła się tak zwana awan-

rda pmyska (Beckett, Ionesco, Genet), 

Anglii w maju 1956 roku, w dniu premiery 

i/olei i gniewu Osbome'a, zaczęło być 

«lośno o tamtejszych miody-eh gniewny-eh 

t
(Osbome, Pinter, Wesker, Arden), w Polsce 

lebiutowalijako dramatopisarze Mrożek 

Różewicz. _Va emigracji rósł w samotno-

ści Gombrowicz. Puzy-na wy-dał dwa tomy

dramatów Witkacego, zmarłego śmiercią sa

mobójczą 17 września 1939 roku, Jean Vitar 

w Paryżu, Georgio Strehler w Mediolanie, 

Peter Brook w Landy-nie, Konrad Swinarski 

w Warszawie, Peter Stein w Niemczech dłu

bali swoje przedstawienia, które dały- światu 

na c:zas jaki.ś nowy- teatr europejski, nie 

r

t_vlko artysty-czn_v. ale i ideotwórczy. Nie czas 

u, aby- objaśnim' związki. bliższe i dalsze, 

[
iędzy ty-mi jakże różnymi zjawiskami. Że 
ialy- charakter naczy-ń połączony-eh, jest 

~ak samo oczy wiste jak to, że dziś należą 

~
o zamkniętej i minionej przeszłości(...) 

Kiedy czy-talem sztuki Pintera i oglądałem 

.te na scenie, do głowy- mi nie przychodziło, 
· e obcuję z przyszłym noblistą albo to, że 

~ą w nich przepaście, a nawet zamknięte 

przestrzenie ucisku. Kiedy- trafił do Polski, 

~hunaczony- i hołubiony przez niezapomnia

nego (dla mnie) Adama Tama, był dla nas 

objawieniem teatru, jakiego nie znali.śmy- i na 

j aki czekaliśmy („) Aktorzy mówili: są role. 
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Reżyserzy wiedzieli: to jest o czxrnś. Widzowie 

wy-chodząc z teatru: wieczór nie byt zmar

nowany. To, co jest najprościej zrobione, jest 

niestety najtrudniejsze. Pint.er jest mistrzem. 

Tak się już dzisiaj nigdzie nie pisze. l za to 

dostał Nobla - myślałem prostodusznie. Po

dobnie jak Vaclav Havel, który w depesz y do 

Pintera ujął to najkrócej: „Nie masz pojęcia, 

jak się cieszę". l wtedy- odezwały się media. 

Dla nich literatura to jak kampania wybor

cza. Im srożej, tym ciekawiej. „Politykier

stwo lewackie", „Przebrzmiała literatura", 

„Obraza światowej litera/wy", „Dziwaczny 

wybór". „Dlaczego Anglik? Dlaczego mężczy

zna? Dlac:;ego nie poeta? Czy nie za późno? " 

Z nikim nie chcę się spierać. Nie każdy musi 

cenić Pintera albo go nawet lubić. Dla mnie, 

·oko/wie/; rl:i.siaj rohi, j es t j<'rlnym : niewielu 

ju:ż i)jących przedstcuririeli dawnego, dobre

ao teatru. Kącik emeryta' Czemu nie - jeżeli 

illie nudzi. „Za co dostałem !\'ob/a, dowiem 

ię w Sztokholmie" - powiada Pinter. Czxm 

się martwi? „Podobno muszr;' wy-głosić tam 

J.S-minutową mowę, o tak długo jPszcze 

1igdy nie przemmcialem". No więc i po co 

mu to było? 

Spektakl Urodziny Stanleya w Teatrze Nowym w Łodzi, 

na zdjęciu od lewej: Waldemar Czyszak - McCann, Kamila Wojciechowicz - Lulu, 

Anna Grzeszczak - Meg, Sławomir Sulej - Goldberg, Marian Wiśniewski - Stanley. 
foto: Piotr Zdrzynicki 



Urodziny Stanleya. 

Wielka gra ... ? 

Prapremierę miały w kwietn iu 19.58 roku 

w The Arh T heatre w reŻ) >e rii ~Jichaela 

Cordona i Davida Halla. grane w Lyric Ope

ra f-Iotb <' w 1-lamnwrsmith w r e ży serii Pete

ra Wuuda. \ie ci•· szyły ' ię jednak powodze

nil"m i spotka!) z miażdżącą krvtvką. Jcdvnv 

Harold Hob.; 0 11 dojrz ał w t ym d.zi~le wybi~n~ 
zalety i określi I autora mi;nem .. najba.rdziej 

on g inaln.-go. ni e pokojącego i fascynującego 

tale ntu w teatralnym LondyniP". 

\'I; 1964 roku wyreżvsnowalje sam Pinter 

w Royal Shakespr·are Lo mpa ny, \ld" vch 

Theatre i od tego cza,,u są gra ~e po d~iś 
dzień na całym 6wi1;eie. 

W Polsce po raz pierwszy ukazaly ,; ię w ))ia

log u'" w 1960 roku w przckladzie Adama 

Tama. a prapremierę teatralną (17 grudnia) 

mialy >z cśc' lat później w Teatrzl' Pol skim 

w Warszawie w reżyserii Jerzego Kreczmara. 

scenografię przygo towal wówczas Otto \xe r. 

a m11zvk1,, napisal Z bigniew Turski. Pozosta

łe rea li zac je: 

1. Teatr Dramatyczny Warszawa 

reżyseria: Zapasiewicz Zbigniew 

scenografia: Ponińska Teresa 

data premiery: 1977-09-24 

12. Stary Teatr l<raków 

reżyseria: Polony Anna, 

Wajda Andrzej (opieka artystyczna) 

scenografia: Zachwatowicz Krystyna 

data premiery: 1984-11-23 

3. Teatr Śląski l<atowice 

reżyseria: Błeszyński Jan 

scenografia: Jarnuszkiewicz Marcin 

data premiery: 1986-04-17 

Teatr TV 
reżyseria: Zapasiewicz Zbigniew 

scenografia: Masłowski Jerzy 

realizacja tv: Borys-Damięcka Barbara 

data premiery: 1986-10-06 

Is. Teatr Nowy Łódź 
reżyseria: l<otys Ryszard 

scenografia: C hrabą szcz Iza, 

Szczerbowski Zbigniew 

data premiery: 2005-02-26 

C iPkawustką jest, że ok lad ki 

<1 nglojęzycznych wydań dramatów 

] lustrował Polak Andrzej Klimowski. 

Jak zauważa, cytowanv \V:-, żej profesor 

Taborski. w rodzinach ' tan łeya . pierwszej 

sztuce pełnospektaklowej. Pinter pukazaL że 

tematyki; zagrożenia i dezintegracji potrafi 

rozwinąć na szerszym tle. konfrontując 

ofiarę z opra"l"ami, wprowadzając też postaci 

poboczne. Atmosfera klaustrofobii panuje 

tu nadal., a akcja sceniczna toczy 'ię wciąż 

w jednym pokoju. Jest to salon dumu znajdu

jącego się w miejscowości nadmorskiej. Dom 

ten był, czy jei' t.. pensjonatem. ale w chwili 

gdy rozpoczyna się akcja, miP:<zka w nim 

tylko jeden lokator, Stanley, człowiek pod 

czterdziestkę. \!ie bardzo wiadomo, czym ,;i ę 

zajmuje. Kiedyś byl podobno pianistą. ale !P

raz przebywa glównie w domu i wyleguje ;; ii;. 

Jest w zażyłych stosunkach z gospodarzami., 

zwla >zcza z gos podynią, kobi etą pu sze .~ ć,dzie

siątce. która traktujr go troch•: jak niesfornp 

dziecko, ale również przejawia wobt'c niego 

zainteresowania erotyczne. Po raz pierw. zy 

pojawia się tu ważny motyw późni1:j,zcj 

twórczości Pintera: ambiwalencja uczuć 

macierzyńsko - czy ojcowsko - synowskich 

i erotycznych. Do domu tego przybywają dwaj 

panowie: Żyd Goldberg i Irlandczyk \frCann, 

rzekomo jako zwykli lokatorzy pensjonatu. 

Stanley czuje si•: jednak zagrożony. wyzwalają 

si•; jegu kompleby i obawy. J ak ' ię okazuje. 

nie bez powodu. Przyby , ze istotnie zagięli 

na Stanleya parol i gdv zostaj<\ z nim sami, 

zaczynają go „urabiać". torturować psy

chicznie. Są to wynajęci spr: ce od „brudnej 

roboty", nasłani przez niesprecyzowaną 

bliżej organizację. w) ' u wa ją przeciw niemu 

cały szereg dość nieokreślonych zarzutów, 

obwiniając go o „zdradę sprawy", herezję, 

morderstwo i porzucenie narzeczonej u stóp 

oltarza. Dla zamydlenia oczu, a może dla wla

snej zabawy, Goldberg i McCann urządzają 

~ 

Projekt scenografii do spektaklu 
w Teatrze Miejskim w Gdyni: 
Paweł Dobrzycki 

JS t.mleyowi. wbrew jego protesto m., przyj ęci e 
[rzekomo u rodzinowe, podczas któn·go S ta11-

lley doprowadzony do ostatecznośc i. u s iłuje 

udusić swą gospodynię. \ia ,tępnPgo rana 

widzimy go już tylko \1 'cenie końcowej. gdy 

1

coldberg i McCann, przy nid mialych pro-

l
t c~ tach gospodarzv. wyprowadzają Stan!Pya 

- bezwolną, rnemą kuklę 1 wywo i.<\ rze komo 

na badanie psychiatryczne. Ale samochód ich 

dziwnie przypomina karawan. 

!Wielką zaletą rodz.in tanleya jest 

raturalność i wiarvgodność wątku i po>t aci 

!
kreślonych przez autora. Pomimo. iż nie da 

.•i ę wyklu (" zyl- . ; ,. cala hi storia jest w znacznej 

mierze wytwon·m wyobraźni Stanl1·va,. ztub 
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posiada nieublagamt konsekwen cj ę. Nast rój 

grozy nałożony zos taje na ś wiat a bsolut-

nej drobnomieszczański ej przeci ętnośc i. 

Zarówno gospodarzt · Stanleya .. jak i znajoma 

d ziewczvna z sąs i ed z twa, a co najważ niejsze 

- o baj opra""'" to pos tac ie z rea lo<'go życ ia. 

Dobrodusznv Goldbe rg o manierach ko mi

woj ażera i emocjona lny w irland zkim ,;tylu 

McCa nn są - jako ram i ę fatum - gro te>kowi. 

Kontras t pomi<;dzv ich a parycją i .„zwyklym "' 

zachowanie m a bezwzgl<;dnie wyko nywa-

ni\ mi sj ą, pogh;bia na strój g rozy, osiągając 

punkt kulminacyjny '' ,cenie urodzin owego 

przyj ęc ia, gdzit· ' "ntvmcntalne wspomin ki 

i konwencjonaln e za lotv stanowią ws tę p do 

zb iorowej histe rii trójki mr;żczyzn - kontro

lowanej w wypadku Goldbe rga i vl cCm na, 

przec hodzącej w szuld1 stwo u Stanleya -

w obec ności nie orientujących sir; w sytuacji 

ko bi et. \V swej '' i e l oznacz ności .. naglvch 

zm ianach te mpa i n astroju. jc;zykowyc h 

niu a nsach . urodziny Stanie_ a są twore m 

niezwykl ej le<llraln ej wyo brnźni . sztuk ą do bit

nie ukazując'l z.ludność ludzki1·go poczuc ia 

bez pi ec zeństwa. zagrożenie .. które może 

n adej śi· z każdym dobrodusznym przybyszem. 

l a two~1:, z jaką można ulec dezinteg racji. 

groteskowość - ponurą śmi rszn o:k - lud z

ki ej egzystencji. 'rodziny Stanlcp ni e 

opowiadają, ale uk az ują to w katego riach 

tea tralnych z przerażająe<\ sugestvwnośc ią 

B.T. 

Mówi s ię o zl>liżc niu Pinte rlandii do ś wiata 

utworów Franza Kafki. Szczególni e wyraź nie 

widać to wlaśnie w przypadku rodzin Stan

leya i Proce u . gdziC' na poziomie dialogów 

mi ędzy Stanleye m a Go ld bergicm i McCa n-

n em. podobnie jak w przypadku J ózefa K. 

i urzędników nabudowuje się absurd ukryty 

w serii natarczywych pytań i braku odpowiedzi 

na nie . Na wagę dia logu w drama tach Pintera 

zwracał uwagę .John Russe ll Brown 10 pi sząc, 

że jego sztuki są po części studiami ch arakte

ru , po czę~ci fantazj ą lub imitacją wczes nych 

filmów Hitchcocka („ .) Zwraca uwagę fa kt, że 

w sztukach mówi si ę o rzeczach mało isto t

nych: o spotkani ach towa rzysk ich , g rzankach . 

film ach i telefonach . !\ie jest to jednak „pro

'\ola ,. w sensie romantycznym. Pinter wcale 

ni e pragnie pokazać. że drobiazgi wchodzące 

,. sklad życ ia czlowi e ka w mif•"•·ie są w rzeczy

vi,; to.' r.i bardzo waż ne, wcale nie wymia ta pyłu 

, klite k, w których żyje mv, i ni e czyni ich , ani 

11,ż akcji „wyrafinowaną", nie ;tara się nadać 

1jej przez to ,_g łi; bszego znaczenia". Czasam i 

tak jak Czec how, wykorzystuje aluzyjno~ć lub 

znaczenie ;ymboliczne drobiazgów, ich „we-

1wn i;trwą prawd ę' ' („.) Przy pom ocy blahego 

klia logu scenicznego można więc\\· sposób 

ubtelny ukaza ć· postać z bliska i wyrazić jej 

od,:wiadome reakcje, z·wlaszcza w sy tu acjach 

l"ymagających n o rma lnie s lów o zn<iczni e 

~[' i ę k szvm ładunku uczucio'ń-ym. Pinter stale 

osługuje się blahym dialogie.·m w le n wlasme 
posób, tak jak wi elu innych współczesnych 

isa rzy („.) jf''l w stani e odkryć uważnemu 

·idzowi cale bogactwo podświadomośc i swego 

.1ohatera. Bardziej jednak od ;woich poprzed

ników domaga się od widza ciągł ej uwagi ista

l1 ·gu a nalizowania tego. co się dzieje na scenie 

.„) Dialogiem swoim Pinter uka zuje nie tylko 

'wiad o my i podświad omy tok myś lowy kryjący 

' i ę za słowami , lel'Z zręcz nie wyraża nim kilka 

~va rstw świadomośc i ta k. by publi czność była 

1 

v sta ni e dostrzec je i odróżnić („.) Sta nley 

Spektakl Urodziny Stanleya 
w Teatrze Śląskim w Katowicach, 

na zdjęciu: Roman Michalski - Peter, 

Andrzej Dopierała - McCann, 

Tomasz Radecki - Stanley, 
foto: archiwum Teatru Śląskiego 

w Katowicach , Stefan Kuz iel 

10. John Russel Brown, Dialog u Pintera, prze!. Malgorzata Semil, „Dialog" 1966 nr 8 

32 



dużo mówi. Potrafi z miejsca opisa ·: swoje 

marzenia o przyjęciu z :;zampanem albo swoją 

mlodość spędzoną w „spokojnym, dobrze 

prosperującym środowisku" i potrafi skutec1.r 

nie obrazi ('. swoj ą gospodynię. Kiedy jednak 

przy końcu I aktu Pinter pragnie ukazać 

glębsze i nie dające s i ę wypowiedz i eć uczuc ia , 

daje Stanleyowi ni e kwes tię do wygłoszenia, 

lecz czynności do wykonania. 

Stanley zawiesza sobie bęben na szyi, ci 

cho uderza weń pałeczkami, po czym bijąc 

w bęben rozpoczyna marsz dookoła stołu . 

Meg obserwuje go, zadowolona. Stanley 

okrąża stół po raz drugi. W połowie dru

giego okrążenia bicie w bęben staje się 

nieregularne, niekontrolowane. Na twarzy 

Meg maluje się trwoga. Gdy Stanley zbliża 

się do jej krzesła, jego twarz I bicie w bę

ben stają się dzikie I opętane. 

.Jest to nowoczesny chwyt dramatyczny. 

W bardziej konwencjonalnych sztukach 

dramatopisarz często tworzy punkt kulmina

cyjny, polegając tylko na aktorach( .. . ) Pinter 

stara s ię jednak, by czynności sceniczne miały 

jeszcze większą wymowę. Nie dlatego stworzyl 

sytuację , z którą nie może sobie poradzić, lecz 

dlatego, że sytuacj a rozwinęła się tak, że nie 

można jej już wyrazić słowami - potrzebne 

jest skupienie, zaskoczenie, silny rytm, dź...vięk 

a ktywność i bierność fizyczna. Dla Pintera gest 

jest precyzyjnym i potężnym środkiem wyrazu, 

a nie tylko sposobem obarczenia aktora 

całym ciężarem przedstawienia. Gest jego jest 

językiem samym w so bie, któremu Pinter stara 

s ię nadać przejrzystość ( ... ) Odkrył jak łączyć 

gesty z dialogiem , by wywierały, subtelniejsze 

wrażenie. Czasami są to takie niuanse, że gest 

by być zrozumiałym, musi być kilkakrotnie 

powtórzony, lub trwać przez dłuższy czas. 

McCann w Urodzinach tanleya dwukrotnie 

zabiera s i ę do darcia gazety na równe paski . 

Za pierwszym razem publiczność widzi po pro-

tu zagadkowe czynnośc i , ale McCann ostro 

ani Sta nleya za to, że dotkną! pasków jego ga

f.ety. W trzecim akcie, kiedy znowu zabiera się 

f o tej samej czynnośc i , jego przerażające sku

ienie udziela się Goldbergowi. Goldberg bar

zo ostro wtedy reaguje uzewnętrzniając tym 

·amym ogarniające ich obu uczucia . McCann 

usi s ię skupić, by uciec od poczucia l ęku( ... ) 

ryginalność Pintera i innych dramatopisarzy 

aszych czasów polega na ich przekonaniu, 

· e gestem można powiedzieć równie wiele co 

lowem ( .. . ) Oryginalność Pintera zawarta jest 

tak.że] w jego stylu, a celem jego stylu jest 

kazanie różnorodnych form świad omości 

ostaci. Aby zrozumieć całą jego twórczość 

docenić jego osiągnięcia trzeba się przedrzeć 

rzez pajęczynę konwersacji i gestu i dostrzec 

i.e powoli przesuwające się układy, które się 

od nią kryją. Powiedziano kiedyś o rodzi-
1ach lanleya, że jest to sztuka o niezwykle 

'iekawej sytuacji, która nigdy nie zostaje 

ozwinięta. W tradycyjnych kategoriach jest to 

rawda, gdyż pomimo krótkiego wątku, glów

ym efektem jest stopniowe zaznajamianie 

':idza z bohaterami. We wszystkich sztukach 

in tera każda drobna zmiana sytuacji sprawia, 

~e widz lepiej rozumie sztukę i uh,':ierdza się 

tych mglistych przedtem i niejasnych spo

trzeżeniach i odczuciach tyczących wymowy 

ztuki ( ... ) Kiedy się pierwszy raz slyszy dramat 

in tera, lub gdy zna s i ę go tylko powierzchow

ie, cala sztuka i dialog wydają si ę banalne. 

ymiar dramatyczny jego sztuk, ich koloryt, 

ubtelność oddziaływania i ciężar gatunkowy 

,a leżą od tego, czy aktor potrafi przekazać 

od tekstem glęboką i konsekwentną prawdę 

udzkiego zachowa nia, którą odkrył podczas 

Jugich prób. Jeżeli w spektaklu zostanie to 

s iągnięte, świat autora może się s tać świa

em jego widowni , a jego poszukiwania sily 

stałośc i (albo „prawdy") mogą zapłodnić jej 

L obraźnię. Na to mamy nadzieję zapraszając 
IJaństwa na nasz spektakl ... 

I 
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