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Kiedy u Pintera spotykają się ludzie, w powietrzu wisi katas trofa , 

która dotyka najpierw komunikacji W tych samych latach, kiedy po

wstawały Pokój, Urodziny Stanleya, Dozorca, nieco starszy od drama

turga brytyjski filozof Paul Grice sformułował cztery zasady rzeteln ej 

konwersacji: podawać tylko tyle informacj i, ile ich trzeba do celu kon

wersacji, podawać informacje prawdziwe, mówi ć na temat, mówić 

Jasno i zrozumiale. Nie są to przykazania, lecz presupozycje - komu

nikując się, zakładamy, że są one spełnione; jeś li tak nie jest, prze

stajemy sądz i ć, że jesteśmy zaangażowani w prawdziwą rozmowę . 

W zależności od tego, która z owych czterech reguł zostaje złamana, 

stwierdzamy, że stanęliśmy wobec manipulacji, pustego gadulstwa 

lub skrytej za słowami odmowy komunikacj i. Kiedy w Dozorcy bez

domny Davies instaluje się na zaproszenie Astona w jego domu, po 

przespaniu pierwszej deszczowej nocy domaga się za mknięc i a okna . 

Jego rozmowa z Astonem' wydaje się spełniać reguły Grice'a nie 

grzeszy zalewem informacji, nie zawiera nieprawdy, jest p sna, i Je 

śli pominąć dygresje Astona, ma wyraźny temat - zam k nięcie okna . 

A Jednak w iemy, że w istocie nie porozumiewają się wcale, powtarza

ją wciąż to samo, ich intencje wymierzone są w próż nię Dla każde

go z nich znaczenie zamknięcia okna jest inne, w swoje argumenty 
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wplatają niepostrzeżenie swoje wtasne życie, umieszczają c problem 

okna w kontekście, który temu drugiemu n ie może być dostępny; ten 

kontekst upleciony z niepowiązanych losów i niejasnych urazów jest 

Jak przepaść, w którą od początku zapada się rozm owa i nigdy z niej 

nie wydobywa Filozof będzie tu bezradny Jeśli to nie jest prawdziwa 

rozmowa, lecz rozmówców nie można przychwycić na tamaniu regut 

konwersyjnych, to czym ona j est? Jeśli Davies i Aston nie manipulują, 

nie milczą i nie popadają w neurotyczne gadulstwo - co skądinąd 

robią w innych sytuacjach -to czym Jest ich interakcja? Wygląda jak 

iniqacja rozmowy, po której natychmiast następuje katastrofa, lecz 

co doktadnie dzieje się w tym utamku sekundy, który decyduje o nie

powodzeniu? 

Dozorcę i kilka innych utworów dramatycznych Pintera nazywa 

się komediami zagroże 11 Angi elskie stawo „menace" chwyta bardzo 

subtelnie stan rzeczy, leżący pomięd zy obiektywnym niebe z p ieczeń

stwa a strachem. Nie jest t o po prostu groźny stan rzeczy, lecz coś 

adresow anego do indywidualnego cztow1eka. Wida ć to doskonale 

w innym utworze Pintera, w Urodzinach Stanleya, kiedy to nowi goście 

pensjonatu, początkowo rozprawiający bez tadu 1 sktad u ze w szy

stkimi, stopniowo ko ncentrują się na Stan leyu, indaguj ą go, os ka r ża 

ją, doprowadzają do deL"integracji i wreszc ie zabierają ze sobą bez

powrotnie Z drugiej strony, zagroze n1e często nie rodzi stra ch u, 

rozwijając się poza świadomością bohaterów. Jest niewidzialne -

w chwil i, kiedy Je widać, jest już za późno, pozostaje tylko katastro 

falny upadek. Za ni m do tego dojdz ie, musimy zawierzyć dramatur

gowi - sobie znanymi środkami potrafi nam pokaza ć coś, co nad

chodzi. Jego świadomość jest oczywiści e szersza n i ż świadomość 

bohatera, który jeszcze nie wie. Lecz nie może być zbyt szero ka i wy 

ostrzona. Pisarz dramatyczny nie może być 1Nszechwiedzą cy , gdyby 

wiedziat wszystko, zagrożenie nie bytoby częścią dra matu. lecz zda

rzeniem w fizycznym czasie - jedynie opisanym. Tymc zasem u Pin 

tera zagrożenie j est fak t em dramatycznym od samego początku, 

dlatego pi sarz musi pozwolić sobie na mglistą, niejasną świadomość. 

niepewną ręką wskazywać to, co nadchod zi. Jest ta . Jakby sam na

raża! się na niebezpieczeństwo i skrywa! przed nim - Jakby wchodzi! 

na scenę ze swoimi postaciam i. 

Z jakiej materii buduj e Pinte r m iejsce, z którego z agrożenie nadcho

dzi? W swoich póź n i ejszych utworach, angażują cych się w prob lema-
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tykę polityczną, to miejsce wypetn iaJą mniej lub bardziej wyraźnie za

rysowane okoliczności zewnętrzne. Lecz w Dozorcy i innych sztukach 

z wczesnego okresu sprawa jest bardziej skomplikowana. Wspo

mniatem o związku pomiędzy katastrofą komunikaqi a otchta n ią 

wtasnego życia, w której zapadają się i giną stowa innego cztowieka. 

Odwróćmy ten obraz, a otrzymamy wizerunek ociężatego nadmia

ru. Życie bohaterów ugina się w nich pod wtasnym ciężarem, który 

rośnie j ak stalagm it kiedy kolejne rozczarowania przystaniane są 

iluzjami, iluzje stają się źród łem nowych rozczarowań, a te - kolej

nych iluzji. A może prob lem leży gtębiej n i ż meandry psych iki? Ponad 

sto lat temu Henri Bergson napisał przen ikliwe st rony o dyna micz

nej strukturze bytu, który trwa dlatego, że rozsadza ko lej ne formy, 

uwalnia się sam od siebie. Filozof przewidział możliwoś ć usta nia tej 

sity, wygaśnięcia intuicji i woli trwania, przyttoczenia dynamiki bytu 

przez niezdarną i ciężką formę. Jej chaotyczny ciężar jest zarazem j ej 

stabością, u bohaterów Pintera struktura życ ia chw ieje si ę i rozpada, 

wystarczy ostre pytan ie - Kim jeste ś? Jak się nazywasz? Skąd się tu 

wz i ąłeś? Dlaczego nie jesteś tym, kim sądziłem , że jes teś? - by pad to 

pod wtasnym ciężarem. Ostatn i moment przed tym runięc iem jest 

wtaśnie Pinterowskim miejscem dramatu. 

Tę chwiejną budowlę widać w licznych aktach defensywnej agre

sji. W Dozorcy Davies nie robi wie le dla swej godności , lecz zawsze 

chce jej bronić, jest urażony zawsze i z każdego powodu Takich bo

hate rów znajdziemy u Pintera 1,vielu. Portretując ich podatność na 

urazę, kruchość ich godności, Pinter nie idzie łatwą drogą Nie stawia 

hipotez o psychicznej traumie, sprzecznych dążeniach czy ni ezaspo

kojonych popędach Wykonuje gest, na który stać naj lepszych dra

maturgów - wskazuje kierunek bez nazwania rzeczy, przygotowuje 

przestrzeń, w której się ona pojawi. A ta rzecz będzie u Pintera zawsze 

taka sama - inny cztowiek. To od niego pochodzi zagrożenie, to on 

przychodzi nieproszony, panoszy się i przeszkadza Jego początkowa 

niewinność twardnieje i zmien ia barwę - coraz bardziej przypomina 

w i nę, groźbę, wreszcie zbrodnię. 

U Pintera stają naprzeciwko sieb ie ludzie obcy sob ie w S'Nej nat 

głębszej istocie, nawet jeśli są spokrewnieni czy zaznajomieni. Ta 

obcość od początku występuje Jako prowokacja z obu stron. Wyraza 

się w wybuchach, atakach i nękaniu. Najbardziej typowa Jest stereo

typ izaqa. Trzeba szybko rozszyfrować swojego innego, zaliczyć go do 
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dogodnej ka tegorii i w ten sposób Ja koś Ujarzm ić - uprzedzić jego 

atak, o którym wie s i ę, że nastąpi . Czy stereotyp nie mówi bowiem, 
że ta ki atak nastąp i ć musi? Stereotyp stoi t u na począt ku i na końcu -

uzasad nia sam siebie. W Powrocie do domu Max wybucha na w idok 

przybyłych z Ameryki syna i j ego żony: . ,Wracają z Ameryk i, przywożą 

ze sobą swoje brudy, przywożą swój basen do tóżk a"2 . W Pokoju Rose 

podobnie reaguje na nieoczekiwa nego go ści a „ słyszy Pan ? A może 

Pan j eszcze gł uchy? Nie j est Pan chyba głu chy, co? Wszyscy Je ste ście 

głusi, ślepi, niemowy, ca la t a wasza zgraja. Ba nda kalek "1. 

Jeszcze innym t ypem reakcji na innego człowieka Jest obnażan i e 

go i odzieran ie z tajemnicy. Typowe dla Pi ntera są gwał towne serie 

przygważdżających pytań . Szybk ie, liczne i bliżej ze sobą ni ezwiązane 
nie mają innego ce lu n iż osaczen ie i pozbawienie pytanego wszel 

kiej inicjatywy. Niech powie wszystko i nat ychm iast! Nie ma wyboru 
ani czasu, każd e zawahanie za mieni s i ę w na stępne pytanie i tak do 

wyczerpania. N iepo st rzeżen i e przechodzi się od pytań do stwier
dzeri, od stw ie rd ze ń do oskarże ń . od o ska rżeń do poga rdli wych po

tęp ień. Szczegól nym n a rzęd z i e m są t u pytania zamknięte .. ,Dlaczego 

nas zd radz iłeś ?" - pyta Go ldberg Stanleya i nie wyjaśniając. i nie zo 

stawiając czasu na odpowied ź , przechodzi do następnego pytania 

-oskarżenia. Pytan ie zamkn i ęt . które nie pozostaw ia czasu na odpo 

wiedź jest orzeczeniem, eksponuje to, co za lada (w tym przypadku 

fakt zdrady), ign orują c cześć pytajną - zatem nie pyta, ty lko twierdzi, 

a forma pytająca nabiera ironicznego o kruc ień stwa . W tego rodza

JU scenach Pinter mistrzowsko wykorzyst uje pospali e wady naszej 
kom unikacj i, wyolbrzym iają c j e do demon icznych rozm ia rów Rzecz 

zostaje doprowa dzona do ko rica, rozmów ca pa da pod zmasowanym 

atakiem „GOLDBE RG: Pan jest t rup. Pan nie umie żyć. ani myśle ć, ani 

kach ć. Nie ma pan w sobie żad nych soków Nic z pa na nie zostało, 
tyl o smród"'•. 

Dochodzimy do sa mego dna deprecj cji innego człowi eka. O ile 

jeszcze w przytoczonym fragmencie Urodzin Stanleya smród j est po 

ni ekąd met aforyczny, zastę p ując nico · ć czy zn ikomość pozostałą po 

destrukcji Innego, o tyle w Dozorcy pojawia s ię w całej fi zycznej do

sadności . Z początk ukrywanej - Aston narzeka na uciąż l iwą obec

ność Daviesa, za rzucając mu wydawanie dziwnych odgłosów przez 

sen. Później jed nak, obaj z Mickiem. nazywaj ą rzecz bez ogródek. Naj 

pierw Mick „Tu wszystko się zaśm ia rdło od ciebie. Nie ma co mówić , 
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j esteś stary zbój . Stary łajdak " Pot em Aston „Pan zasmradza ca ły 

dom"5. Temat odrażającego zapachu innego cz towieka jest u Pinte
ra w szechobecny. „Ach cala ta ho łota . Przychodzą tu zasmradzać 

mieszkanie" - wybucha Rose w Pokoju6. Na tropie ka t astrofy, Jak im 

jest u Pi ntera ludzkie spotkanie, smród wyznacza Jeden z ost atnich 

etapów - nasza podróż w dól niebawem dobrn ie do końca. 

Przen ieśmy rzecz na bliż sze nam rejony. Kto przechodzi ł blisko 
grupy bezdomnych osób na warszawskim Dw orcu Centralnym, wie 

jak najbardziej zbożne in tencje rozbijają się o mur zapachu Mur pra

w ie nie do przebycia 1\1\oż n a chcieć pomagać i sza nować god ność 
innego człowieka, lecz t ylko w pewnej odległości: smród odbiera roz

sądek i zdoln ość dział a n i a - budzi agresję . Samo wypowiadanie tego 
słowa j est nad wyraz niefortu nne; t o tak ja kby mów iący j uż wikłał się 

w tę sytuację . Na co dzi e ń, mówiąc o feto rze ludzkich ciał, uciekamy 

się do eufemizmów, pragnąc pozostać widzam i, rozum nymi świad

kam i, humanitarnym i bli źn imi. Wywołan ie s łowa „smród" Jest JUŻ 
za datk iem czegoś niez noś n ego. 

Smród to ostat eczna pora żka dobroc i u Pintera . Aston przygar

nia Daviesa, ofi aruje mu pracę, buty i rozmowę. Lecz próby zapachu 

nie jest w stanie zn ieść. Co praw da Davies nie tylko śm i erd zi , rów

nież man ipu luje b raćm i , pragnąc s ię wkraść w łaski t o j ednego, t o 

drugiego, jednak to zapach wyznacza os tateczną barierę -wszystkie 

poprzednie można przemóc odpowiedn ią post wą moralną, zapach 

jednak, archaiczn ie zlokalizowany w naszym mózgu, z całą silą na

szych zwierzęcych przodków szydzi sobie z naszych dobrych inten

cji . Nie da s ię oszuka ć ani ob ejść. Dob roć, która ponosi porażkę w tej 

wa lce, Ze mienia się w c hłodne o krucieństwo: Aston wyrzuca Daviesa 

bez gwał townych gestów, lecz z catą dete r minacj ą - nie będz ie siu· 

chat ża dnych argumentów i p róś b. Davies poni ża s ię na próżno Od

tą d ma być nikim. Po tego rodzaju unicestwien iu Innego zycie trwa 

dalej, lecz ju ż nie może być takie sa mo. Umyst i mor ln ość przegrały 

potyczkę z c iałem Innego 

Czy opisanej wyżej spirali destrukcji można umknąć? Nie, dopóki 

pozostaj emy biernymi uczest nikam i spotkan ia; w ówczas zdani na 

własne percepcje, brud i fetor stajemy przed granicą nie do przebycia. 

W biernej percepcji inny człowiek pojawia si ę jako obserwowany bier

ny przedmiot , Jego cechy l e żą przed patrzącym jak na d ło111 . Obserwa
t or zdobywa przez t o pewną władzę nad tym, któ remu się p r zygląda 
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Chce oglądać, nie będąc oglądanym; zreali zować odwieczne pragnie

nie wyrażone w mitach o niewidzialności. Ale Pinter nikogo ni e zosta

wia nawet na chwilę w komfortowej sytuacji obserwatora. I on też 

jest oglądany Pinter, nieco podobnie do Sartre' a w jego rozważaniach 

o spojrzeniu i wstydzie w Bycie i nicości, buduje mały model ludzk iego 

piekła -wzajemnego uwi ęzienia przez spojrzenie. A jeśli już decyduje 

się dać bohaterowi tę odrobinę swobody, to nie rodzi ona dob rych 

sk utków- Mick w Dozorcy cieszący się pewną swobodą. pos i adający 

własny interes, ni eprzywiązany do domu. jest zarazem oboj ętny aż 

do okrucieństwa , igra z Daviesem, przedstawia go sobie tak, j ak chce 

i odrzuca w końcu bez wyrzutów sumienia. Jeszcze lepszym przykła 

dem takiego okrucieństwa jest Lush z Cieplarni, wyrachowany, steru

jący ukrycie wyda rzeniami i ich interpretacjam i, cze kający cie rpliwie 

na zagładę wszyst kich. 

Samo tylko patrzen ie kończy się ni eznośnym cyn izmem - dosko

nale pokazanym przez Miche langelo Antonion iego w Powiększeniu. 

Bardzo trudno się z niego wydobyć Oglądanie ludzi potwierdza 

nasze najgorsze przypuszczenia, ożywia otchłanne lęki , wciąga do 

własnego wnętrza , skąd nie ma wyjścia Je ś li mamy uniknąć t ej pu

łapki percepcj i spojrzenia, wdychania czyjegoś zapachu, s łu chania 

czyichś „dziwnych odgłbsów", musimy działać. Lecz Mary Doug las 

w klasycznych dziś pracach, jak Czystość i zmaza, Ukryte znaczenia, 
Ryzyko i kultura, pokaza ła, że nasze działania podpadają pod szerokie 

pojęcie polityki kształtowania międzyludzkiej przestrzeni Ta poli t y

ka nie zatrzymuje się na granicy ludzkiego ciała . Próbuje j e kształ

tować na równi z innymi elementami życia. Ta ingerencja w cia ło 

nadaje mu stygmat wcale nie słabszy niż spojrzenie. Jej narzędziem 

jest kategoria czystości. Splamienie, oskarżen i e i wykluczen ie zle

wają się w jedn ą całość. Dzięki Mary Douglas widzimy, jak w ciągle 

zmieniającyc h s ię dyskursach odtwarza s ię intuicja t ego, co czyste 

i co nieczyste. Jest czystość rasowa, narodowa, czystość gospodar

czego racjonali zmu, czystość politycznej poprawności, czystość rąk, 

czystość miasta i mieszkań, czystość poglądów i wierzeń. Po drugiej 

stronie mamy brud i zaśmiecen ie - zanieczyszczone narody, brudne 

dzielnice miast i brudne kraje, brudną politykę i zanieczyszczen ie or

t odoksji . Marzymy o miej scach czystych , jak plaże t ropikalnych wysp. 

Jesteśmy j ak Ruth i Teddy w Powrocie do domu, którzy w ana rchicz

nym, brudnym, choć wiecznie sprzątanym angielskim domu rodzin -
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nym Teddy'ego wspominają Amerykę, gdzie „było tak czysto" 7. Wa lka 

z brudem i bałaganem, przesuwanie przedmiotów, „robien ie m iejsca" 

jest wszechobecne równ i eż w Dozorcy Davies jest brudny i śmierdz i , 

Aston mieszka w absu rda lnym bałaganie, Max w Powrocie do domu 
c ią g l e zmywa, sprzedawca zapa łek w Lekkim bólu wchodzi mokry 

i zabłocony do czystego salonu Edwarda . Utopijne i okrutne dąże n ie 

do czystości j est ukrytym motorem akcji dramatów Pintera. 

I wreszcie kres podróży: motyw substytucji, który akurat w Do
zorcy za rysowa ny jest jedynie nieznaczn ie, jako c iąg ła zamiana miejsc 

obu braci w relacj i do Daviesa, lecz w innych sztukach, takich jak Po
kój, Lekki ból czy Cieplarnia odgrywa ważną rolę. Jedna postać ulega 

ca ł kowitej destrnkcji i na jej miej sce wchodzi inna. Rose spotyka się 

z niewidomym i przejmuje j ego ślepotę, Edward st aje się sprzedaw

cą zapałek, któ ry zajmuje jego miejsce. dyrekto r szpitala Rotte gin ie 

zabity przez pacj ent ów i jego m iejsce zaj m uje Lush . Francuski fil ozof 

Emman uel Lev inas zbudował podstawy swojej etyki na bezwzględ 

nym wezwaniu Innego, by stanąć w j ego obronie, aż do su bstytucji 

właśnie - poświęce nia dla niego życia. U Pintera substytucja nie jest 

poświęcen iem , lecz iro n iczną odpowiedzią na obcość . Nie tworzy do

bra. Nie dobro obiecuje nam Pinter, lecz uspokojenie. Na koniec jego 

dramat ów pojawia się spokój zniszczonego, zastygłego, lecz w dziw

ny sposób trwającego życia. 

l H. Pinter. Dozorca, tł um K. Pio trowsk i. 8. Z1el1ńsk1, w: Dramaty, t. 1, Agencja Dra atu 

I Teatru „AD1r. Sulej ówek 2006. s. 419. 

2 H. Pinter, Powró t do domu, tlum. A. T rn, w. Dramaty. t. 2, Agencj Dra matu 1 Teatru 

„ADiT", Sulejówek 2006, s. 47 

3 H Pinter, Pokój. tłum M. i<ędz1e rsk1, w· Dramaty, t 1, s. 74 

4 H. Pinter. Urodziny Stanleya. tłum . A. Ta rn, w: Dramaty, t 1, s. 145. 

s H. Pinter, Dozorca, op. cit., s 434 

6 H. Pinter, Pokój. op. cit „ s. 75 

7 H. Pinte r, Powrót do domu, op. cit. . s. 57- 58. 



Dozorca był utworem, który z oszałamiającym impetem wyniós ł Pin

tera do s ławy i zapewn ił mu sukces komercyjny. Prem iera odbyła 

się w l on dyńskim Arts Theatre 27 kwietnia 1960 roku. Przedstawie 

nie, przenies ione po miesiącu do Teatru Duchess, grane by ło w su m ie 

444 razy. Sztuka zyskała też swego rodzaju „życ ie po życiu". Jej boha

terowie - włóczęga Davies. Aston z uszkodzonym mózgiem i spryt

ny, obrot ny Mick - stali się postaciam i na poły mitycznymi Dozor
cę wystawiano we wszystkich teatralnych sto li cach św iat a, często 

wznawia no go w Londynie, film owano. realizowano w t elew izji i pod

dawano wszelkim możliwym interpretacjom. Grany byt przez s -

mych czarnych aktorów w Britain's National Theatre i w obsadzie 
samych aktorek w Sherm an Theatre w Ca rdiff Widz ia łem nawet. jak 

w rumuńskim Teatrze Narodowym w Krajowie wydobyto z niego czys
to religij ny symbolizm przypominający Chrystusa Aston mył Davieso

wi stopy przy dźwiękach Mszy h-moll Bacha. 

Jednak ź ród ła tej najpowszechniej wystawianej szt uki Pintera 

tkwią w konkretnych okolicznościach j ego życia przy Chisw ick High 

Road 373 [l o ndyńs ki adres pisarza]. Nie jest ona bezpośrednim zapi-
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sem doświadcze nia, niemn iej każda z trzech występujących w niej 

postaci miała pierwowzór w życ i u, a początkowy impuls dał jej 

uchwycony w mgnieniu oka obraz. Podobn ie jak w Urodzinach Stan 

leya i w Cieplarni, Pin ter raz jeszcze potwierdził swoją zdolność do

strzegania dramatycznych znaczeń , ukrytych w pojedynczej zatrzy
manej chwili . 

Pinter nigdy dotychczas nie wchod ził w szczegóły na t emat po

wstania Dozorcy, głównie dlatego, że stały s i ę one źród łem bolesne

go konfliktu z Vivien [pierwsza żona Pintera, znana aktorka Vivien 

Merchant]. „Mieszkaliśmy w Chiswick - wyjaśnia - w bardzo czy

stym, dwupokojowym mieszkaniu na pierwszym piętrze, z łazi enką 

i kuchnią. Właścic i elem dom u byt facet. który, tak jak Mick, prowadził 

jaki ś interes budowlany i miał fu rgonetkę Prawie go nie widywałem. 

Utrwalił mi się j edynie Jego wizerunek, Jak biega szybko w tę i we w tę 

po schodach ... I jego warcząca furgonetka, gdy przyjeżdża ł albo odjeż 

d ża ł . W tym samym domu mieszkał j ego brat - złota rączka .. . Radził 

sobie nawet lepiej niż Aston, ale by t zam kn ięty w sobie, skryty Parę 

lat wcześniej przebywał w szp italu psychiatrycznym, gdzie leczono 

go za pomocą j akichś wstrząsów elektrycznych . Myślę , że to ECT -

terap ia elektrowstrząsowa .. W każdym ra zie rzeczyw i śc i e przypro

wadzi ł której ś nocy wtii>częgę Na zywa m go włóczęgą, ale to byt po 

prostu stary, bezdomny cz łowiek, któ ry zosta ł przez trzy czy cztery 

tygodnie. Rozmaw iałem z nim t y lko w tedy, gdy natknąłem się na nie 

go przypad kiem na schodach ... Jedyne miejsce, gdzie w ogó le można 

było się spotkać. Nigdy nie zaprosiłem go na herbatę, ale niekiedy 

migną ł mi w pokoju tego drugiego faceta .. . Nie byt nawet w częśc i 

tak wygadany jak Davis, ale z pewnością ... Nie sp rawi a ł wraże nia za 

dowolonego ze swego losu ... Na długo pozo sta ł mi w pamięci obraz 

otwartych drzwi do pokoju, w którym tych dwóch mężczyzn stoi 
w dwóch różnych miejscach i zajmuje s ię różnymi rzecza mi ... Włó

częga grzebie w torbie, a ten drugi wygląd a przez okn o i po prostu 
nic nie mówi ... Zastygnięta w czasie chwila, która pozostawiła bardzo 
silne wrażenie ." 

Z tego ulotnego obrazu powstał Jeden z najżywotni ejszych po

w ojen nych dramatów Gdy Pinter o nim opowiada, jasna staje s i ę 

jego intuicyjna sympatia dla prototypów Astona i Daviesa . M ick, 

jak twierdzi , był z nich trzech postacią najbardziej wymyś l o ną. Do 

włóczęgi autor odnosił się Jednakże z pewnym wspótczuc iem. „Gdy 
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go JUŻ wyrzucono z naszego domu - mówi Pinter - spotkałem go 

któregoś dnia na rondzie Chiswick. Uci ę li śmy sobie pogawędkę 

i zapytałem go, jak mu się w iedzie. Nie wspomniałem o sztuce, którą 

już wtedy napisałem, bo nie wiedziałby, co to jest sztuka ... Brzmi to 

trochę protekcjonalnie, zwłaszcza, że ja sam ledwie wiedz i a łem, co 

t o jest Proszę pam iętać, jak w tamtym czasie wyg l ądało moje życie: 

p i sałem na starej maszynie do pisania, mając pod noga mi ra czk ują

cego Daniela [syn Pintera], zaglądałem do pośredniaka, wpadałem 

na piwo do «Robin Hooda» i «Ma łego Johna» na końcu ulicy Bardzo 

cienko byto . bardzo ... Nie miałem pracy No więc św i at tego starego 

włóczykija byt mi J akoś bliski." 

Pozwólmy na odrobinę licencji poetyckiej - je s i e nią 1959 roku, 

gdy napisał Dozorcę, Pinter mia ł już za sobą premierę Lekkiego bólu 

w Trzecim Program ie [BBC] i właśnie zaczął dostawać regularne 

zamówienia z teatru radiowego - niemniej prawdą jest. że był do

szczętni e spłukany i odczuwa ł naturalną sympati ę do włóczęgów 

Sam wałęsał się po Londynie w czasach, gdy Jako student RADA [Kró

lewska Akademia Sztuki Dramatycznej ] zrywał się na wagary Imał 

się najróżniej szych zajęć dorywczych. W eseju The Queen of all the 

Fairies opisuje, jak on i jego kumple z Hackn ey [ci esząca się złą stawą 

dzielnica w północno-wschodnim Londynie, w której Pinter urodzi! 

się i dorasta!] przyjaźnili się klosza rdami . „ Podcza s naszych spacerów 

często spotykaliśmy cudow nego starego trampa zwanego Charley 

Sypiał w j ak iejś nocl egowni w Altgate i ca łymi dniami snuł się bez 

celu. Byt lekko szurnięty i sterany życiem . Wydawało s ię. że zadomo

wił się w Hackney - pomaga l i śmy mu. Przynajmniej ty le mogl iśmy 

dla niego zrob i ć w zamian za delikatny wdzięk, Jakiego przydawał na

szej dzielnicy" 

Postać Daviesa nie odznacza się „delikatnym wdzięki em", nie

mniej fragment eseju pokazuje, że w fascynacji Pi ntera bezdomnymi 

nie ma żadnego fałszu. 
Bardziej znamienna j est sympatia, jaką Pinter okazuje wobec 

pierwowzoru Astona, który według aktora, Kennetha Cranhama, na

prawdę nazywał się Austin. „Pamiętam - mówi Pinter - że udało mi 

s ię znaleźć pracę poza Londynem i musi a łem wyjec h a ć na mi e s iąc. 

Gdy wróciłem do dom u ktoś w typie Astona napotka ł mnie na scho

dach i pow ied ział : «Mam d la pana ni espodziankę ». Pokazał mi no

wą książkę telefoniczną, która właśnie nadeszta, a w niej napi sa no 
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«H. Pinter - Scenarzysta». Powiedziałem m u k iedyś, że Vivi en i p Je

steśmy aktorami i te lefon bardzo by nam się przyda I, nawet jeśli byty 

mate szanse na to, żeby ktokolwiek zadzwoni!. Więc on poszed t i zai n

stalował telefon specjaln ie przy schodach. Zrob1t to tylko dlatego, że 

wiedział równ ie ż o mojej pracy literackiej i bardzo byt z tego dum ny .. 

Powiem Panu, dlaczego nigdy przedtem o tym nie opow1ada tem: po 

nieważ Vivien zawsze s i ę bardzo denerw owa ta, że nap i sałem sztukę 

o Astonie, który przypomina! tamtego człowieka. Uważała , że w pk i ś 

sposób go zdradziłem. Ale nie rozum i a łem, dlaczego Mów i łem «Jak 

moglem go zdradz i ć, skoro jest em po jego st ronie/ Bardzo go l ubię. 

Czuję do niego wielką sympatięn Ale ona by t a nieugięta , Jeśli to wła

ściwe słowo, i nigdy nie u znawała moich ra cj i. No to ja nigdy nie po

dejmowałem t ego t emat u publi czn ie i nie wspom i nałem o źród ta ch 

sztuki. Nie chciatem potęgować problem u i denerwować Jej Jeszcze 
bardziej. ." 

Guy Vaesen, wieloletni przyjaciel Vivie n, potwi erdza. ze nie znosi

ta Dozorcy Jak na ironię , zwa żywszy, że by ła to szt uka, która na długo 

zabezpieczyła Pin te róvv fin ansowo. Z drugi ej Jednak st ro ny usprawie

dliwia JC) może to, że Dozorca st ale przypom ina ! o wyko rzystywaniu 

przez Pintera osobistych doświad czeń , j ej własnych nie wył ą czają c. 

Stanowi! zarazem po ds ttawę komfo rtu m at erialn ego, Jak i ma łżeń 

skiego konfl ikt u, fa tal nie u za leżniają c Vivien od jej stawnego teraz 

męża. Pinter, o pow i ad aj ąc o genezie Dozorcy, Ujawnia Jeszcze parę 

innych spraw. Pokazuje, że sztuka była znacznie bardziej zwi ą za na 

z postrzega l ną rzeczywistoś cią n iż w szystko, co napisał wcze ś n iej 

Potwierdzi ł tę uwagę Dona ld Pleasence. nieza pomniany odtwórca 

roli Davi esa w prem ierow ym przedstawieniu. „Po próba ch - opowia 

da! mi - odwoziłem Harolda do domu, do mieszkania przy Chisw ick 

High Road, gdzie rzeczywiś cie t oczy się akcj a Dozorcy Której ś nocy, 

gdy zatrzymałem s i ę pod domem, przypomniałem so bie nagle, że j u ż 

ki edyś bytem w tym miej scu. Zrobi t mi tu wtedy zdjęc ie hindu sk i fo 
tograf, który mia! bardzo piękną żonę. Uświadom item sobie, że oboje 

byli takimi samymi «czarnymi », j ak ci, przeciwko którym pomstuje 

Davies i żyli po drugi ej strony muru, odd zielającego fikcj ę sztuk i od 

rzeczywistości." 

Opowieść o genezie sztuki tł umaczy równ ie ż w J a k iej ś mierze t a

j em ni cę procesu twórczego. Pinter zaczyna od ob razu - prou stow

skiego wspom nienia o chwil i zastygłej w cza sie - a następn i e pozwala 
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obrazowi rozwijać się stopniowo i przemieniać w coś, co odpowiada 

ustawicznym obsesjom pisarza. To pozwala zrozum ieć. dlaczego 

Pinter zawsze sprzeciwia! się alegorycznym interpretacjom Dozorcy , 

mówiąc po prostu, że Zajmuje się w nim „konkretną sytuaCJą doty

czącą trzech konk retnych osób" 

Ta k czy inaczej , każda sztuka, o ile przedstawia ja kąś warto ść, 

wyk racza poza impuls, który zapoczątkował proces t wo rzenia. Goe

the powiedział kiedyś, że dramat powinien być symbol iczny, to zna 

czy każdy fragment akcji musi znaczyć sa rn przez się i zarazem 

wskazywać poza siebie na coś znacznie ważniejszego. Wi el ki przy

kład stan owi pod t ym względem Ta rtuffe Mol iere'a . To samo można 

powiedz ieć o Dozorcy Jest to, oczywiście , konk retny utwór o trzech 

osobnikach i o wyobrazeniu pokoju Jako czasowego azylu przed ze

wnętrznym światem. Ale ta sztuka mówi równ ież o domowej na

turze władzy i o zmiennych soj uszach, w ja kie wchodzi my, stos uj ą c 

taktykę przetrwania; a tak że o mrzonkach i złudze n ia ch , które d aj ąc 

nam och ronę, trzymają nas przy życi u ; wreszc ie o sposobach posłu 

giwania się językiem jako narzędziem dominacji, uni ku czy negoCjaCJi 

taktycznych Oczyw iś c i e, do każdego dz i eła sztuki w nosimy własny 

punkt widzenia i nie mam zam ia ru wykluczać interpret acj i, z Jakim i 

występują inni rel igijnych , m etafizycznych czy freudowskich. W kaz

dym razie, jeśli o m nie chodzi, uważam Dozorcę przede vvszyst kim za 

sztukę, która ostatecznie rozbija sztuczny podział twórczoś c i Pintera 

na sfe rę prywatną i publi czną Dozorca jest dramatem domowym 

o nieugiętej sile związku między braćmi , zmuszonymi do konfronta cj i 

przez in t ruza, a zarazem sztu ką , Jak to wspania le wyraz ił John Gross , 

„głę boko pol i tyc z n ą. w tym sensie, ze jej podstawę stanowi obraz 

życia jako bezustann ej walki". W ostatecznym rozrachunku te dw ie 

koncepcje stają się n ieroz ł ączn e. 

prze lozyt Janusz Majcherek 

<ll Michael Bilhngton 1997 

Publikowany tekst JeSt fragmentem rozdz i ału Power Play z ksiązki Michaela Bilhngtona 

Harold Pinter. Faber & Faber L1m1ted. London 2007, s 114- 130 W nawiasach kwadrato

wych podano przypisy od t iu macza teks t u 





Szanowny Panie Pinter, 

Ci z nas, którzy, nie nadążając za nowymi zjawiskami artystycznymi, 

pozostali w tyle i w rezultacie nie zobaczyli „Urodzin Stanleya", „Pokoju" 

i „Samoobsfugi", mają teraz, jak Pan wie, sposobność zapoznania się 

z książką zawierającą te sztuki. Tego nam wfaśnie, starym maruderom, 

potrzeba, aby wyrobić sobie pogląd na temat Pańskiej twórczości. 

Oczywiście, „Dozorca" nas nie zaskoczyf. Ja w każdym razie upar

fem się wybrać w zeszfym tygodniu do Teatru Duchess i posunę się na

wet tak daleko, żeby uznać ten wieczór za osobliwie groźny i niepokoją

cy. Byt on także wysoce zagadkowy-i nie chodzi mi o samą sztukę, lecz 

o zachowanie publiczności. 

Podczas przedstawienia, na którym bytem obecny, znaczna więk

szość widzów nie miafa żadnych wątpliwości, że Pański szczególny 

wkfad w teatr polega na tym, iż rozdzierający serce temat traktuje 

Pan farsowo. Huragany radosnego, uporczywego i, jak mi się zdaje, 

zupefnie bezkrytycznego śmiechu powitafy sztukę, którą, niezależnie 

od zabawnych momentów, odbieram jako tragiczne odczytanie życia . 

Jeśli mogę zadać pytanie: czy Pana osobiście uszczęśliwia ta atmo

sfera szalonej zabawy? 

Leonard Russell 
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Szanowny Panie Russell, 

Odpowiedź na Pańskie pytanie jest fatwa. 

Z pewnością, pisząc „Dozorcę", sam się śmiafem, ale nie przez cafy 

czas, nie „bezkrytycznie". Jakiś element absurdu cechuje, jak sądzę, tę 

sztukę, ale zarazem nie zamierzafem stworzyć jedynie pobudzającej 

do śmiechu farsy. Gdyby w grę nie wchodzity inne kwestie, sztuka by 

nie powstafa. 
Reakcji widzów nie można regulować i nikt by tego nie pragnąf. 

Trudno też tę sprawę analizować. Ale tam, gdzie komizm i tragizm 

(z braku lepszego sfowa) są ściśle splecione, niektórzy widzowie będą 

zawsze kładli nacisk na komizm jako przeciwieństwo tragizmu. Racjo

nalizując w ten sposób, eliminują tragiczny aspekt życia. 

Podczas większości przedstawień w Duchess panuje wyczuwalna 

równowaga między śmiechem a milczeniem. Gdy jednak pojawia 

się owa bezkrytyczna wesotość, czuję, że część publiczności bawi się 

pod wpfywem postaci, unikając w ten sposób istotnego uczestnictwa 

w przedstawieniu. Ten śmiech stanowi w istocie zasfo_nę dymną, ozna

cza, że widzowie nie chcą rozpoznać się w tym, co dzieje się na scenie 

(choć, moim zdaniem, powinni). Zamiast tego patrzą na aktorów 

a) zawsze jak na aktorów, a nigdy jak na postaci, i b} jak na mafpy. 

Od tego typu niepokojących zabaw muszę się, rzecz jasna, odciąć, 

chociaż myślę, że nie miaf Pan szczęścia, wybierając przedstawienie. 

O ile mogę sądzić, „Dozorca" jest zabawny do pewnej granicy. Za nią 

przestaje być zabawny. To wfaśnie z powodu tej granicy go napisafem. 

Harold Pinter 

przełożył Janusz Majcherek 

Publikowane listy zamieszczono w książce Marka Batty 'ego About Pinter. The Playright 

and the Work, Faber & Faber Limited, London 2005, s. 113- 114. 

Copyright © 2005 Mark Batty / Used by permission of Faber & Faber Ltd. 
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Gdy w wieku 17 lat kończyłam liceum. Harold Pinter miał juz mocną 

pozycję. Wydostałam się spod naznaczonego wiktor iańską atmos

ferą rygoru szko ły i weszłam w św iat. w którym naprawdę istnieli 

ludzie zajmujący się pisarstwem. W księgarniach sprzedawano pod

niecające tomy w nowoczesnych. miękki ch. ale lśniących okładkac h ; 

Beckett i Sartre. i Ionesco. i Camus. no i Pinter. Uważatam. oczywiście, 

że Pinter musi być bardzo stary. zważywszy towarzystwo. vv którym 

występował, ale nie byt. Po prostu młodo deb i utował. 

Cóż to był za zdumiewający lot od samego początku I Kometa. ale 

kometa podobna do jeża albo rzepa. Nieprzyjemne zpwisko: niepo

prawiające nastroju. odpychające. niemi łe . Klujące, kłopotliwe . gryzą 

ce i ponure. Wyłania s ię zawsze nieoczekiwanie. gdzieś z ukosa. r ażąc 

oczy. 
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Ale to dz ie to, o który mówimy dziś „Pinter", zawsze pozostaje so

bą. Zrodziło nawet - szczególne os iągnięcie - wła s ny przymiotnik: 

Pinteresque - pinterowski. 

Próbowałam się zastanawiać, jak ten przymiotnik moglibyśmy 

rozumieć, czy raczej, jak ja sama go rozumiem. Dwie rzeczy przysz ły 

mi na myśl. Jedna t o głuchota, a druga - m ilczenie. U Pintera ludzie 

nie s ły s zą s i ę nawzajem albo, słysząc, nie słuchają. Czasa mi jest to 

zamierzone, a czasami niezam ierzone. Paradoksa lni e, Pinter zmusza 

nas w ten sposób do słuchania. Każe na m słuchać z wielką uwagą , 

ale i z w ielkim trudem. A co do m ilczenia, t o nikt nigdy nie postugiwat 

się nim z lepszym skutkiem. Długa pauza, odpowiedź, której nie ma, 

brak spodziewanej kwestii. Postac iom Pintera często brakuje słów 

i ten brak ma ogólniejszy sens. 

Jeszcze raz pow i edziałam do siebie „Pinteresque", żeby zobaczyć, 

co z tego wynika, i objawiły mi się dwie postaci J ed n ą z nich byt Hiob, 

któ remu odebrano wszystko i który słusznie skarży s ię Bogu na boską 

ni es prawiedliwość . „Dlaczego Ja' - mówi Hiob - nie zastużytem na 

to ." Bóg nie odpowiada na pytanie. Zamiast odpowiedzi przed stawia 

masę własnych pytań, które ukazują Jego wielkość . G łuc hota Boga 

cz łow iek znieważony przez wszechświat, który albo nie przywiązu 

je doń wagi, albo rozgnia ta go jak pluskwę. Ju ż nie mówię o innych 

ludziach we wszechświeci e, którzy są równ ie głusi i nie więcej warci 

niż śmieci. 

Drugą postacią jest Abraham, zwła szcza Abraham z pośw i ęco

nego mu eseju Kierkegaarda Bóg wzywa Abrahama, żeby poderż ną ! 

synowi gardto. W ob liczu tak okrutnego i ni ezwykłego żąda nia Abra 

ham nie protestuje. Nie wyraż a też zgody M ilczy. Ogromnym zasko

czen iem jest ni edające spokoju echo. 

Taki m echem jest Pinter - milczenie Pintera . 

Rozchodzące s ię własnym echem milczenie. 

Pinteresque. 

przełożył Janusz Majche rek 

Publikowany tekst zamieszczono w ks1ązce M rka Batty"ego About Pin ter. The Playright 

and the Wo rk. Faber & Fa ber Lim ited. London 2005 . s. 155-156. 
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Piotr Cieślak 

Aktor, reżyser, dyrektor teatru . Absol w ent wydziałów Aktorskiego (1970) i Reżyse r ii 

(1978) warszaw sk iej PWST Ak tor Puławsk iego Studium Teatralnego (1970-1973), 

tea t rów w arszaw skich Studio (1973-1974) 1 Pow szechnego (1974-1983). Reżyser 

w Teat rze Pow szechnym w Wa rszawie (1983-1991) i Teatrze rrn 5. Jaracza w lodzi 

(1990-1992). Dyrektor ar tystyczny Teat ru Dramatycznego w Warszawie (1993-

- 2007) 1 Fest iw al u Festiw ali Teat ralnych „Spotka nia " (2002, 2004 . 2006). Wykłado

wca w PWST w Warszawie (1973- 1997): obecnie wykła da na bytomskim Wydzia

le Teatru Tańca PWST im. L Solsk iego w Krakowie 

Z a grał w spektaklach rr1. in. Rysza rda Peryta . Józefa Szajny, Andrzej Wajdy. 

Ryszarda M ajora, Zygm unta Hubnera. Udli Zamkow, Wladystawa Kowalskiego, 

a także w kilku filmach (m.rr1. w Czlow1eku z marm uru Wajdy, 19 76) i spektaklach 

Teatru Telewizj i 

Rezyserowa ł w teatrach warszawsk ich . m.in. Powszechnym (Gdy obudzą się 

ra nkiem Sz uk szyna, 1979: h1arię Babla, 1981; Volpone Jonsona, 1982: Baal Brechta, 

1985: Turondo t Brechta, 1987; Godzino koto Enquista. 1988), Dramatycznym (We

sele Czechowa i Wesele u drobnomieszczan Brechta, 1993: Szósty stopień odda/emo 

Guare'a, 1994; Szka rlotno wyspa Bułhakowa , 1995: Jak wam się podoba Shakespea

re·a, 1996: Jako świętuje rocznicę Topora , 1998: Opero zebroaa wg Havla, 1999; 

Wszystko dobre. co się dobrze kończy Shakespeare'a, 2000; Morderstwo Levina, 

2002; Obslug1wa lem angielskiego króla wg Hrabala. 2003 : Pamiętnik wg Gom

browicza. 2005: Siostry Enquista. 2006: Iwona wg Gombrowicza. 2007), a także 

m.in. w Teatrze im. Jaracza w Łodz i (Folwark zwierzęcy Orwella, 1990) i Teatrze im . 

Słowad 1ego w Krakow ie (Godzina, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem 

Handkego, 1999). Za g ra nicą zrea lizował Nowe Wyzwolenie Witkiewicza (Teatr Re

p lica w Sztokholm ie, 1999) oraz Iwonę, księżniczkę Burgunda Gombrowicza (Teatr 

Ya manote J1JOSka w Tok io. 2006), a ponadto spektakle dyplomowe w szkołach te

atralnych w Glasgow, New Delh i, Amsterdamie i Tel Awiwie 

W Teat rze Telewizji wyreżyserowa ł m .in. Przebudzenie wiosny Wedek inda 

(1989). Molżeństwo Marii Kowalskiej Nurowskiej (1989), Godzinę kota Enquista 

(199 0), Kolejkę wg Sorok ina (1991), )lubnq fotografię wg Czechowa (1995)-

Lau reat m.in. Złotego Yoricka - głównej nagrody dla przedstawienia oraz 

nagrody za reżyse rię spektaklu Jak wam się podoba Shakespeare'a na Festiwalu 

Szekspirowskim w Gdańsh1 (1997). 
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Anna Tomczyńska 

Graficzka, scenografka, kostiumolozka, fotograficzka. malarka Absolwentka wy· 

działów Grafi ki (2004) 1 Scenografii (2008) warszawskiej ASP. Studiowa ła tez 
w Schule fi.Jr Gesta ltung w Sankt Gal len w Szwajcarii Autorka scenografii 1 ko

stiumów do spektakli min Grigorija Lifanowa (Bobok wg DostOJewsk1ego. Teatr 

Studyjny PWSFTViT w todz1, 2007 1 Teatr Polski w Poznaniu. 2008; Mistrz 1 Malgo

rzata wg B uł ha kowa, Teatr Polsk i w Poznaniu . 2009. Gqska Kolady. Teatr Studyj· 

ny PWSFTViT 'N lodzi. 2010) oraz Piotra Cieślaka (Iwona wg Gombrowicza. Teatr 

Dramatyczny w Warszawie. 2007). Autorka plakatów. projekcji. a takze obrazów 

i fo tografii. które byty prezentowane na wielu wystawach 



Adam Palenta 

Operator kamery. fo tograf S tudiowa ł na Wydziale Komuni kacj i Multimedialnej 

(studia fotogra ficzne) ASP w Pozn aniu (1998-2 001). Wydziale Radia i Telewizji (s tu 

dia rea li zacji obraz u telew izyjno-film ow ego i fo tografii) Uniwersytetu ~ ląskiego 

(2001-2006) . Wydzia le Fotografii Uniwersytetu ~ląskiego w Opawie w Czechach 

(od 2005) i M istrzow sk iej Szkole Re ży s e rii Filmowej And rzeja Wajdy (200 7-2008) 

Autor zdję ć do. 1lku fabu larnych i dokumentalnych filmow k rótkometrażowych . 

a tak ze do Ciemnego pokoju nie trzeba się bać Kuby Czekaja (2009). H1stom Kowal

skich Arkadiusza Gołębiews k iego i M acieja Pa w licki ego (2009) 1 innych. Operator 

kamery w filmach Idealny fa cet dla mojej dziewczyny Toni a sza Koneckiego (2009) 

i Luna tycy 1\.1acieja Sterło-O rlick1ego (2009) 

Brał u d zia ł przy real izacj i teledysków zespo ów Maya . Mafia Mike, Mleko. 

Myslovitz. Pustki oraz Doroty Miś k ie wi CL . Lau reat m.i n. Grand Prix na Festiw alu 

Polskich Filmów Fabula rnych w Gdyni (2009) za zdjęc ia do Ciemnego poko1u nte 

t rzeba s ię ba ć. a ta · że nagród dl a najlepszego dokumentu na festiwalach w Wilnie 

i Petersburgu za zrealizowa ny przez siebie fil m Popatrz (2008) 
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Janusz Gajos 

Aktor, pedagog Abso lw ent ł ód zkiej PWSFTViT (1965). Aktor Teatru 1m. Jaracza 

w lodzi (1965- 1970), teatrów warszawskich: Komedia (1970-1971). Polskiego 

(1971-1974). Kwadrat (1974- 1980). Dramatycznego (1980-1984), Powszechnego 

(1984-2002) Od 2003 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagra ł tu w przedsta 

wieniach Kazimierza Kutza (Wil ly Loman w 5mierci komiwojażera Millera . 2004), 

Piotra Cieplaka (K s i ą dz Kubala w Nartach Ojca 5więtego Pilcha. 2004).Jana Engler

ta (Fo uquet w e Wladzy Deara. 2005, Paweł K 1ry lłycz Leb1ediew w Iwanowie 

Czechowa, 2008), Jerzego Ja rockiego (Aleksand r Iwanowicz Czełcow w Milośo 

na Krymie Mrożka , 2007). Ma łgorzaty Bogajewsk1ej (Ojciec w Daily Soup AmJni

ty Muskarii, 2007). 
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Oskar Hamerski 

Absolwent krakowskiej PWST (1999). A .t or Teatru Nowego w Łodz i (1999-2003) 

Od 2005 roku w zespole Tea tru N rodowego. Zagrał tu w przedstawieni eh On

dreja Spisaka (Septimus, czyli La ncelot z Jeziora w Merlinie Słobodzianka , 2003), 

Jerzego Jarockiego (Witołd w Kosmosie wg Gombrowicza, 2005). Agnieszki Ols ten 

(Adwokat Krogstad w Norze Ibsena, 2006; Cassio w Otellu Shakespeare'a, 2008). 
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Karol Pocheć 

Absolwent warszawskiej Akademi i Teatralnej (2007) Od 2007 roku w zespole Te

atru Narodowego. Zagra ł tu w przedstawieniach Piotra Cieplaka (role w Opowia 

daniach dla dzieci wg Singera. 2007). Jana Engler ta (Eugeni usz Konstantynowicz 

Lwow w Iwanowie Czechowa. 2008). Ma Cle Ja Prusa (Conr ade w Wiele ha fasu o nic 

Shakespeare' a, 2008), Jacques'a Lassalle '<i (Arlek in w Umowie. czy/1 ta1daku ukara 

nym Marivaux. 2009) 
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dyrekto r naczelny K rzysz tofToro ń c zyk 

dyrektor artystyczny Ja n Englert 
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