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Харолд Пинтер – Нобелова награда за књижевност

Један од најзначајнијих савремених драмских писаца света рођен је 10. октобра 
1930. у радничком делу Лондона – Хакнију. Отац му је био кројач португалско – 
јеврејског порекла. Глуму је студирао на Лондонској краљевској академији 
драмске уметности (Lon-don’s Academy of Dramatic Art), напушта је после две 
године. Уписује се у Централну школу за говор и драму (Central School of Speech 
and Drama), убрзо и њу напушта. 1948 – 1949. два пута излази пред суд због 
одбијања да служи војни рок. Каријеру глумца (1951–1957) започиње под 
псеудонимом Дејвид Барон; седам година глуми у различитим путујућим 

позоришним трупама и провицијским репертоарским позориштима, а онда, у својој 27. години 
пише прву драму Соба (The Room). 

Као што у свакој Пинтеровој драми постоји велика тајна, која се не разрешава до краја, већ се 
тако недовршена оставља публици да је сами разреше и домаштају, тако је и са животом писца, 
прожет је разноликим тајнама. Па добро, све и кад не бисмо ништа знали о Харолду Пинтеру, 
могли бисмо на основу његових драмских текстова да му у потпуности исцртамо психолошки 
профил. Пинтерове драме (апсурдно – симболички метод антидраме ојачане претњом) су записи 
о личном агону и напетости у потрази за истином, о потреби поштовања свих људских уверења, 
слабости, грешака и неједнакости. На почетку претња, па страх као последица и потом стање 
мучне напетости као метафизичка димензија ужаса и трајна последица: “Основна драмска 
напетост коју Пинтер креира заснована је првенствено на суштинском прихватању реализма 
драмске ситуације; он такав реализам најбрже остварује поштујући већ познате и прихваћене 
конвенције сценског реализма, па, према томе, успоставља ситуацију коју позоришни гледалац 
одмах прихвата као одраз свакодневне стварности, али тај почетни и уобичајени реализам 
драмске ситуације делује само као одскочна даска за карактеристичну пинтеровску 
двосмисленост и небулозну страву које следе...” (R. Yeris). 

По сопственом признању занат драматичара (play wright) је учио од Шекспира, Кафке, Џојса и 
Бекета, али то је већ било много касније после прве истинске дилеме: шта желим да будем? 
Најпре је желео да буде... Мало здраве параноје није на одмет када су у питању љубав, 
другарство, братство, поверње, а нарочито када је у питању сопствени таленат. Сам Пинтер се 
непрекидно испитује као, песник, глумац, драмски писац, романописац, редитељ – позоришни, 
тв и филмски, сценариста... или кулинар. Када му кажу да је сигурно један од најбољих 
познаваоца историје драме и драмске материје, он им одговара како много боље познаје историју 
енглеског крикета и његових финеса, али се не бави професионално њиме. Овакав одговор је 
типичан за Харолда Пинтера, има скривено значење које би нас упућивало на непријатну истину 
да нисмо сви једнаки , да се само неки рађају са талентом и да је таленат најважнији кад је у 
питању уметност. “Ја у теорију драме немам поверења. У ком год виду да сам радио у 
позоришту, а поред писања, доста сам глумио и немало режирао, схватио сам да теорија, као 
таква, никада није била од помоћи; ни мени, а ни, приметио сам, мојим колегама. Најбољи начин 
сарадње у позоришту, по мом уверењу, састоји се од некаквог посртања, лутања, интуитивних 
пречица, током којих се чињенице губе, сукобљавају, запетљавају, поново проналазе...” (Део 
говора Харолда Пинтера у Хамбургу приликом примања немачке Шекспирове награде 1971.) 

Називали су га: праведник, политички намћор, педерчина, комуниста, издајица, морбидњак, 



геније, наркоман, чудак ... чак су га називали и писцем. Били су у праву сви по мало, али су 
највише били у праву они који су га једноставно сматрали писцем. То мишљење о Харолду 
Пинтеру је уобличено као Нобелова награда за књижевност 2005. године. Ризикујући, награду су 
му доделиле аристократске старкеље, иако су знале да је Пинтер, не тако давно, одбивши 
племићку титулу, одбио благослов своје краљице... 
Нобелова награда за књижевност се готово редовно додељује преко сто година, тачније, од 1901. 
до данас додељена је 98 пута; изузетак су године 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942. и 1943. 
година, када због рата или прегласавања није додељена. Ретко ту част имају драмски писци: 
Метерлинк (1911), Хауптман (1912) – за прозу, Шо (1925), Пирандело (1934) – за прозу, О’ Нил 
(1936), Т. С. Елиот (1948) – за поезију, Ками (1957) – за прозу, Сартр (1964) – за прозу, Бекет 
(1968), Дарио Фо (2003), Јелинек (2004) – за прозу и Пинтер (2005). Тако можемо рећи да је 
Харолд Питер тек шести драмски писац који је добио Нобелову награду за драмски књижевни 
род. 
Од 1957. до 2000. године Пинтер је написао 43 драме, заједно са кратким драмама. 

Драме: Соба – TheRoom(1957), Лифт за кухињу – TheDumbWaiter(1957), Рођендан – The 
Birthday Party(1957), Стакленик – TheHothouse(1958), Пепељава мрља – ASlightAche(1958), 
Настојник – The Caretaker(1959), У ноћи – ANightOut(1959), Ноћна школа – NightSchool(1960), 
Патуљци – TheDnjarfs(1960), Ревија – TheCollec-tion(1961), Qубавник – TheLover(1962), 
Повратак – TheHomecoming(1964), Чајанка – TeaPartdž(1964), Сутерен – TheBasement(1966), 
Пејсаж – Land-scape(1967), Ћутање – Silence(1968), Стара времена – OldTimes(1970), Монолог – 
Monologue(1972), Ничија земља – NoMan’sLand(1974), Издаја – Betradžal(1978), Гласови 
породице – Fa-miliVoices(1980), Једна врста Аљаске OtherPlaces–AKindofAlaska(1981), Stanica 
Viktorija – VictoriaStation(1982), Još jedno pred odlazak – OneForTheRoad(1984), Горштачки језик 
Mountain Language(1988), Нови светски поредак – The Nenj World Order(1991), Време забаве – 
Party Time(1991), Месечина – Moonlight(1993), Пепео пепелу – Ashes to Ashes(1996), Прослава 
Celebration(1999), Успомене из прошлости – Remembrance of Things Past (2000). 

Кратке драме: Црно и бело – TheBlackandWhite(1959), Мука са речима TroubleintheWorks(1959), 
Захтевам прекид – ReljuestStop(1959), Последња шетња – LasttoGo(1959), Специјална понуда – 
SpecialOffer(1959), То је твоја брига – That’sYourTrouble(1959), То је све – That’sAll(1959), 
Интервју – Iterview(1959), Молилац – Applicant(1961), Разговор троје – Dia-logueThree(1969), 
Ноћ – Night(1969), Прецизно – Precisely(1983). 

Драме Харолда Пинтера на сценама Србије и Црне Горе: 
Дочекали смо га са разумевањем – “Право је чудо и ја то овде са радошћу констатујем, како су 
три релативно млада глумца Милутин Бутковић... Беким Фехмиу... и Петар Банићевић, у 
интелигентној и стваралачким осећањем прожетој режији Арсе Јовановића, успела да ауторове 
чудачке марионете уобличе у конкретне ликове од крви и меса...” (Ели Финци: Свет 
извитоперених ликова – Политика, Београд, 31. 12. 1960). Чудо је утолико веће када се има у 
виду да је друг Ели Финци преносио званично мишљење комунистичког естаблишмента. Како 
год, радујем се да смо били толико далековиди и подржали један заиста особен драмски израз 
Харолда Пинтера. 
Премијере његових комада следиле су овако: 

НАСТОЈНИК (TheCaretaker), Атеље 212, 10. 10. 1960. 

Р: Арса Јовановић. И: Милутин Бутковић (Дејвис), Беким Фехмиу, ДанилоСтојковић (Астон), 
Петар Баничевић , Дејан Чавић (Мик)

ЉУБАВНИК (TheLover), Атеље 212, 28. 07. 1966. 
Р: Александар Ђорђевић и Никола Веселиновић. И: Чавић (Ричард), Ружица Сокић (Сара). 



ПОВРАТАК (TheHomecoming), Атеље 212, 08. 11. 1967. 

Р: Денис Кери. И: Qубиша Јовановић (Макс), Бора Тодоровић (Лени), Мића 

АТЕЉЕ 212, Настојник, Дејан Чавић,Беким Фехмиу и Милутин Бутковић (1960) 
Томић (Сам), Данило Сојковић (Yој), Дејан Чавић (Теди), Маја Чучковић (Рут). 

РОЂЕНДАН (Birthday Party), Атеље 212, 10. 01. 1972. 
Р: Дејан Чавић. И: Данило Сојковић (Пит), Мира Бањац (Мег), Петар Краљ (Стенли), Мирјана 
Пејић (Лулу), Властимир Стојиљковић (Голдберг), Милутин Бутковић (Мекен) 

РЕВИЈА (TheCollection), Атеље 212, 18. 12. 1966. 

Р: Александар Ђорђевић. И: Милутин Бутковић ( Хари), Дејан Чавић (Yемс), Ружица Сокић 
(Стела), Владимир Поповић (Бил). 

ИЗДАЈА (Betrayal), Атеље 212, 23. 01. 1980. 

Р: Вида Огњеновић. И: Ђорђе Јелисић (Роберт), Јелисавета Саблић (Ема), Властимир 
Стојиљковић (Yери), Бранко Вујовић ( Шеф ресторана), Бранко Петковић ( Бармен), Тања 
Павловић (Шарлота), Владислав Михаиловић (Сами), Борислав Михаиловић (Момак). 

ДАВНО НЕКАД (OldTimes), СНП, Нови Сад, сцена Бен Акиба, 

10. 11. 1972. 
Р: Нађа Богдановић. И: Влада Матић (Дили), Милица Кљајић Радаковић (Кејт), Заида 
Кримшамхалов (Ана). 
ЛИФТ ЗА КУХИЊУ (TheDumbWaiter), Атеље 212, 26. 05. 2000. 
Р: Небојша Илић и Бојан Жировић. И: Бојан Жировић (Бен), Небојша Илић (Гас). 

PARTYTIME(Време забаве), Црногорско народно позориште, Подгорица, 07. 10. 2000. 
Р: Едвард Милер. И: Воја Брајовић (Мушкарац, Николас, Затвореник, Гаврин), Срђан Граховац 
(Лајонел, Помоћник, Наредник, Тери Дес, Виктор, Официр), Мирко Влаховић (Човек са тамним 
наочарима), Варја Ђукић (Yила, Млада жена, Дасти), Ђурђија Цветић (Старија жена, Мелиса), 
Драшко Влаховић (Ники, Yими). 
Последња премијера Пинтеровог комада збила се у Београду и, поново, готово симболично, 
Повратак. 
ПОВРАТАК,
Звездара театар, 08. 10. 2003. 
Р: Никита Миливојевић. И: Бора Тодоровић (Макс), Ненад Јездић (Лени), Властимир Ђуза 
Стојиљковић (Sam), Бранислав Томашевић (Yoj), Александар Алач (Теди), Наташа 
Нинковић (Рут). 
На сценама Србије и Црне Горе изведено је девет од 43 Пинтерове драме. 
Лео Ковке 


