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SZÓSTA P REMIER A 1970 R . 

30 maja 

na Scenie Kameralnej w Sopocie 

Dyrektor 

ANT ONI B ILICZAK 

Kier ownik ar tystyczny 

MAREK OKOPIŃSKI 

Kierownik literacki 

STANISŁAW HEBANOWSKI 

SAMUEL B ECKETT 



SAMUEL BECKETT, urodzony w r. 1906 w Dublinie w rodzinie 
prot estanckie j. Na uniwersytecie w Dublinie studiował francuski 
i włoski. Studia ukończył z odznaczeniem w r . 1927; potem był 
lektorem języka angielskiego w Paryżu. Tam zetknął się z Jame
sem J oycem. W roku 1929 wydaje w Londynie studium: Dante ... 
Bruno, Vico .... Joyce, w r. 1931 wnikliwą analizę pisarstwa Prousta. 

Po wybuchu wojny Beckett, przebywający u matki w Irlandii, 
wraca do Francji i bierze aktywny udział w Ruchu Oporu. Po 
wojnie osiedla się we Francji. Pisze w języku angielskim i fran
cu~im powieści: Murphy (1 938) Molloy (1951) Malone meurt (Ma
lone umiera 1951) L'inommable (Nie do nazwania - 1953) Com
ment c'est (Jak to jest - 1961) 
oraz dramaty 

Czekając na Godota Prapremiera w Paryżu 3.1.1953 Reż . Roger 
Blin; premiera polska Warszawa, Teatr Współczesny 1957, 
reż. J erzy Kreczmar, druk fragmentów Dialog 1956 nr 1. 

Którzy upadają Prapremiera Londyn 2.4.1957. Royal Court The-
atre Reż. Roger Blin, druk Dialog 1957 nr 5. 

Akt bez słów Druk Dialog 1957 nr 5. 
Ostatnia taśma Krappa Londyn 28.10.1958, druk Dialog 1958 nr 11 
Popioły słuchowisko radiowe Londyn 2ł.06.1959. Druk Dialog 1959 

nr 12. 

Radosne dni Nowy Jork 17.9.1961 , druk Dialog 1961 nr 12. 
Słuchaj J oe Druk Dialog 1966 nr 3. 

W roku 1969 Samuel Beckett otrzymał nagrod~ Nobla. 
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HERAKLIT Z EFEZU 

C z A S jest dzieckiem, przesuwającym pionki, 
czas to królestwo dziecka. 

* ** * 

Pan, który rządzi wyrocznią w Delfach nie mówi, 
ani nic nie ukrywa, ale daje znaki. 

* * 

Ludzie obudzeni mają świat jeden i wspólny, ale każdy, 
kto śpi, obraca się w swoim własnym ś"".iec ~e„. S~ią7y ~ą 
sprawcami i współtwórcami tego, co sta)e się na sw1ec1e. 

* ** * 

Morze, woda najczystsza i najbardziej skażona: do picia 
i zbawienna dla ryb, n ie do picia i zgubna dla ludzi. 

* ** * 

Poszukiwacze złota drążą wiele ziemi i mało znajdują. 

* ** * 

Osły o wiele wolą słomę od złota. 

* ** * 

Nieśmiertelni śmiertelni - śmiertelni nieśmiertelni. 
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Z KSIĘGI HIOBA 

Dni moje przeminęły, myśli m oje rozerwane są i trapią 
serce moje. Noc obróciły w dzień, a po ciemnościach znów 
się spodziewam światłości . Jeśli czekać będę, piekło jest 
domem moim, i w ciemnościach usłałem łóżko moje . 
Rzekłem zgniliźnie : „Ojcem moim jesteś" - „Matko moja 
i siostro moja" - robakom. Gdzież tedy teraz jest ocze
kiwanie moje?, a cierpliwość moją kto uważa? Do na j
głębszego piekła zstąpią wszystkie rzeczy moje; mnie
masz, że tam przynajmniej będę miał odpocznienie? 

Przekład J akub a Wu j k a 

BLAISE PASCAL 

Z :rvIYŚLI" 
" 

Nie wiem, kto mnie wydał na ten świat, ani co jest świat , a ni 
co ja sam. Żyję w straszliwej nieświadomości wszystkich rz eczy. 
Nie wiem, co jest mo je c iało, co zmysły , co dusza i owa cz~ść 
mnie, która myśli to, co ja mćwię, która zastanawia si ę n2d 
w szystkim i nad sob'.\ i która nie zn<:i siebie, tak jak re:;zty. Widzę 

te przerażaj ące przestrzenie wszechświata, które mnie otaczają. 

czuję się przywiązany do kącika tej rozleglej przestrzeni n ie wie
dząc czemu mnie pomieszczono r aczej w tym miejscu n iż w in·· 
nym, ani czemu tę odrcbinę czasu, jakq mi dano do życia, w yzna
czono w tym , a nie w innym punkcie calej wieczności, która mnie 
poprzedziła . i tej, k tóra ma po mnie nastqpić. Widzę ze wszystkich 
stron same nieskor'lczoności, które zamykają mni2 niby a tom i n i
by cicr1 trwający niepowrotną chwile. \Vszystko, co wiem. to jen o 
to, iż mam niebawem umrzeć: ale co mi najbardziej nieznane t o 
sama ta śmierć , której niepodobna r.1i uniknąć. 

Przc»ład Tndc usza Boya - Żeleńskiego 

FRYDERYK HEBBEL 

Z „DZIENNIKÓW" 

Z każdym człowiekiem znika ze świata jedna tajem nica, którą 

mocą swej szczególnej organizacji, tylko on właśnie mógł odkryć, 

a której po nim nikt nie okry je. 

Przek ład K arola Irzyk ow skiego 
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B. POIROT - DELPECH 

„CZEKAJĄC NA GODOTA" Samuela Becketta 

Oto znów słynni klowni w łachmanach , próbujący na biblij
nej pustyni małpować nasze nadzieje i nasze zwątpienia ! Oto znów 
ich gość z batem w ręku, i jego niew olnik bełkoczący nasze oba
wy! Lecz tym razem żadnych pomruków na sali, żadnych wahań 
gdzie są klucze tej paraboli. Beckett stal się po prostu klasykiem, 
niekwestionowanym, przejrzystym, znanym i skomentowanym, 
niemal chóralnie recytowanym, jak Racine. 

Nikt nie wyobrażał sobie tego podczas premiery, a przede wszy
stkim sami twórcy. Oczywiście Roger Blin wierzył w tę sztukę, 

próbował j ą przecież od roku „dla własnej przyjemności" i Jean
Marie Serreau nie zawahał się ofiarować mu gościny w teatrze 
Babylone, dziś już nieistniejącym - gościny, której wszędzie mu 
odmawiano. Ale wszyscy byli przygotowani na to, że zostaną cał
kowicie niezrozumiani; i tak też s ię stało, mimo skucesu, w któ
rym niemałą rolę odegrał snobizm. A zresztą było wtedy w dob
rym tonie gwizdać lub wychodzić z teatru w czasie antraktu. 

Dzisiaj - jeżeli kilka wrzasków mąci brawa - to z całkiem 
innej przyczy ny. Dawniej krytykowano hermetyczność dzieła, obe
cnie raczej mu się zarzuca zbytnią jasność m etafizycznej alegorii. 

To prawda, że w ciągu siedemnastu lat zainspirowało ono re
kordową liczbę egzegez, glos, tez i traktatów. Uniwersytet uczynił 
z jego symbolów poważne tematy wykładów. A nawet wrogowie 
wszelkich łamigłówek zabrali się do ich objaśniania jak np. Anou
ilh z jego głośną formułą o My.~ [ach Pascala zainscenizowanych 
w skeczach przez cyrkowców Fratellinich. I tak, kiedy w roku 
1953 głoszono niem al z dumą, że „nic tu nie rozumiem " - obecnie 
pierwszy lepszy r ecy tuje w am, że Godot oznacza Boga - albo 
jego nieistnienie, j eśli tak woli - i że gadatliwe oczekiwanie 
postaci wprowadza nas w ślepe uliczki filozofii. 

Is totnie, sztuka upodabnia się coraz bardziej do ceremoniału 

na temat doli człowieczej , do jakiejś absurdalnej mszy. Ciągłe 

powtórzenia sprawiają wrażenie litanii i w ten sposób są przyj
mowane. Wciąż powracające zdania drugie j części nie uchodzą za 
nużące niedołęstwo, ale są dla nas tym , czym są: obrazem prze
lewania z pustego w próżne, miarą naszego trwania. 

Ponieważ czas jest istotnym tematem sztuki, znacznie więcej 

czas, niż czekanie na nie wiadomo co. „Kobiety rodzą okrakiem 
na grobie - mówi Pozzo - słońce świeci ty lko chwilę, a potem 
noc, znów .noc". O to · ·Oczy,wistość, którą przesłania nam pr zyzwy
czajenie - ten wielki tłumik - któremu przeciwstawia Beckett 
daremny, lecz istotny przywile j: zdolność mowy. Nic nie jest dla 
człowieka ostatecznie stracone, póki zostaje mu chociaż jedno 
tchnienie, aby mówić .. . 
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SAMUEL BECKETT 

CZEKAJĄC NA GODOT A 

Estr·:lgon 

Vladimir 

Lucky 

Pozzo 

Chłopiec 

(En a ttendant Godot) 

Sztuka w d~óch aktach 

Przekład : JULIA.k ROGOZIŃSKI 
Osoby : 

STANISŁAW DĄBROWSKI 

HENRYK ABBE 

RYSZARD RONCZEWSKI 

STANISŁAW IGAR 

JERZY DĄBKOWSKI 

Reżyseria: STANISŁAW HEBANOWSKI 

Scenogrc:-fia: JADWIGA POŻAKOWSKA 

Aktualna obsada na tablicy w hallu 
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Nawet gdyby to, co mow1, nie miało żadnego sensu. Bełkot 
Lucky'ego nabiera w tym znaczeniu szczególnej, tragikcmicznej 
nośności. O ile rola jego pana pozostaje niejasna - chyba jest to 
symbol wszelkiego wyzysku - to tyrada niewolnika podkreśla 
jednocześnie niemożność języka najbardziej naukowego do ogar
nic;cia rzeczywistości, i mimo wszystko, radość ze skladania słów. 
Należy koniecznie zobaczyć raz i drugi Godota; to jeden z fila-

rów współczesnego teatru. 
Fragmenty r ecenzji znanego krytyka franc uskiego (Lo 
Monde, ni .JII.1970) po premierze sztuki w teatrze H -

cam?er ·w Paryżu. Heżyserowat sp2lctak. ~ j e:. szcze 1 a? 
/-\oger Blm, 

Roger Blin jako Hamm w „Końcówce" Becketta 

MADELEINE RENAUD 

BECKETT WSPANIAŁY 

Przed Radosnymi dniami kochałem twórczość Becketta, teraz 
podziwiam człowieka, chociaż mnie onieśmiela. 

Przede wszystkim jest niezwykle piękny, ma jakiś fascynujący 
u rok, chociaż nie wydaje się tego świadomy. A poza tym jest 
in teligentny, delikatny, wyjątkowo taktowny i grzeczny ... Kiedy 
przybył na próby do Paryża zapytał mnie: Czy nie bc;dzie pani 
przeszkadzać, jeżeli będę obecny przy pani pracy? 

Na ogół autorzy narzucają się i chyba mają rację. 
W ciągu dwóch miesięcy pracowaliśmy wspólnie - Roger Blin, 

Beckett i ja. W jednej z wolnych i cichych sal Odeonu. Pracowa
liśmy drobiazgowo nad każdym słowem, nad każdą repliką, w 
pełnym zaufaniu. Tak, Beckett zaufał Rogerowi Blin i mnie ... 
Był z nami przeraźliwie obecny, a jednak milczący ... kiedy pewien 
fragment sztuki sprawił mi trudność, powiedział: 

- Jeżeli to pani przeszkadza - trzeba skreślić! 
To naprawdę wyjątkowe zdanie u autora! 
Ponieważ Beckett zdumiewająco wyczuwa teatr 

„efekt" my również mieliśmy do niego zaufanie. 
teatralny 

Mogę się przyznać, że te dwa miesiące prób były dla mnie 
owocne. Mam za sobą długie lata doświadczeń, a przecież Roger 
Blin otworzył mi nowe okno na mój zawód... A poza tym na 
psychikę kobiety ... Zapewne kontakt z Beckettem jest trudny: 
mało m ówi, nigdy się nie zwierza, niczym nie da się zaskoczyć ... 
Wypowiada się tylko przez swoje dzieła ... Nigdy nie przychodzi 
na przedstawienia swoich sztuk: nie zniósłby bezpośredniego 

spotkania z publicznością. Czy to wyraz lekceważenia? Nie sądzę; 
raczej niezwykłej skromności. 

Kto zna Becketta? ... Niewątpliwie jego żona. Ale inni, ale ja? 
Mam tylko pewne wyobrażenie o nim. 
Pracowaliśmy , jak powiedziałam, przez dwa miesiące w pełnym 

zaufaniu ; przychodził do nas kilka razy na obiad i zapewne nie 
kierował się tylko względami towarzyskimi. Ale ja nigdy nie 
byłam u n iego, nie mam żadnego jego zdjęcia. Od czasu do czasu 
przesyła m i kartkę, to wszystko. 

A jednak wiem, że ma dla mnie wiele przyjaźni i że ta przy
j aźń jest wierna; mam na to dowód; jeden z reżyserów filmowych 
(dlaczego nie m am go wymienić: Jean Luc Godard) prosił go 
o zgodę na kręcenie filmu w oparciu o Radosne dni z aktorami 
niezawodowymi. Beckett odmówił, odpowiedzi ał, że nie w idzi Ra
dosnych dni bez Madeleine Renaud. Na ogół autorzy, kiedy wcho
dzi w grę ich interes, nie czują się t ak zobowiązani wobec swoich 
wykonawców. 
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M adeleine Renaud jako Winnie w „Radosnych dniach" Becketta 

Ale Beckett ... To napwradę twórca, to poeta. A przede wszyst
kim człow iek na wskroś szczery. Równie szczery, jak dyskretny. 
Ma wstręt do symboli, które mu wmawiają, do teorii, które wypi
su ją na podstawie tego co pisze. Zamiast „ma wstręt" powinm:m 
powiedzeć, że nie przyjmuje ich do wiadomości, ponieważ nigdy 
nie widziałam, ażeby popadl w gniew ... To pewne, że nie cl:c'~ 

aby określano go jako pisarza XX wieku, mistrza awangardy. 
Sądzę, że chce być tylko człowiekiem , który umie patrzeć i rozu
mieć( ... ) 

Nie wiem, co Be<.:kett myśli o kobietach, wiem, że je zna· dos
konale, od środka. Jeżeli jego sztuki wzburzają i wzruszają (gdy
by nie poruszały serc nic byłyby grane na calym świecie) to dla
tego, że Beckett, mimo swojej skromności wyraża w nich niez
mierną czu łość dla każdej ludzkiej istoty. Jest on jednym z tych 
wyjątkowych ludzi. których rni!ość ma równy rytm z przenikli
wością. 

Wypowiedż wybitnej aktorki francuskiej Madeleine R e n a ucl , żon y J ean 
Louis Barrault. Tc nieco naiwne i pełne egza lta cji zwie rzenia \:V y konaw
czyni H oclosnycli. clni (Le' Nouve ll e> Li\lcrai r c s 24. J. 1966) 11aświctlaj <1 
intercsuj r1co !)yJwctkc: pisarza . 
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STANISŁAW HEBANOWSKI 

AXIS MUNDI. 

W tym roku minęlo siedemnaście lat od premiery Czekając na 
Godota. żadna chyba sztuka napisana po wojnie, nie wywołała 

tylu zaciętych polemik, nie doczekala się tylu komentarzy, nie 
zdobyła tak wielkiego rozgłosu . Przelożono ją na wiele języków; 
była grana na Zachodzie Europy, w Stana<.:h Zjednoczonych, Ju
goslawii, Polsce, Czechosłowacji , w Brazylii , Meksyku, Turcji i Ja
ponii. Godot wtargną] nawet do potocznej mowy jako symbol 
próżnego czekania ... 
Twórczość Becketta uznano za wywodzącą się ze współczesnego 
egzystencjalizmu i zaliczono ją do awangardowego teatru absurdu, 
chociaż sam pisarz, daleki od wszelkich koterii literackich i nie
chętny publicznym enuncjacjom, niejednokrotnie odrzekał się od 
egzystencjalizmu i awangardy. 
Krytycy jednak wyczuleni na tętno bieżącego dnia i lubiący szu
fladkować własne doświadczenia zgarnęli do wspólnego worka 
Becketta z Adamowem, Ionesco, Genetem, a nawet z Pinterem 
i Frischem. W ten sposób uogólniając moglibyśmy Witkacego pa
sować na prekursora wszystkich awangardowych poczynań. 

Wydaje mi się, że lepiej nie szukać tych pokrewieństw i zależ

ności; w takim uproszczonym modelu awangardowego teatru zwy
kle ziarno miesza si ę z plewami i czqsto chwyt formalny, silenie 
s ię na nowoczesność czy oryginalność gotowiśmy nazwać nowym 
słowem . 

Kogo urzekla mroczna i piękna sztuka Becketta dostrzeże w 
nie j związki daleko sięgaj ące w przeszłość, do zarania dziejów 
ludzkości. 

Charakterystyczną cechą dramatów Becketta jest „parzystość" 

postaci: Hamm - Clov, Nagg - Neil w Końcówce; Vladimir -
Estragon, Pozzo 1- Lucky, w Godocie. Każda z tych osób znajduje 
kontynuację i dopełnienie w drugiej. I nagle, gdy słuchamy ich 
dialogu, ogarnia nas zdumienie, a potem niemal pewność, że je
steśmy świadkami rozmowy przerwanej przed wiekami. Ci gro
teskowi łazicy z Godota, zawieszeni między dniem i nocą, są rze
czywiście jakimś nowym wcieleniem Don Kichota i Sancho Pan
sy, Don Juana i Sganarela. Smutny refleks Don Kichota i Sancho 
Pansy pada na Vladimira i Estragona, k iedy z bezradnym współ

czuciem patrzą na świat , w którym Pozzo prowadzi na sznurze 
umc;czonego niewolnika. P omieszaly się jednak role i każdy z nich 
jest jednocześnie Don Kichotem i Sancho Pansą - każdy jest 
skazany na przeczenie samemu sobie. 

A druga para: Pozzo i Lucky, to jak by przywołane znów na 
scenę postacie Prospera i Kalibana z szekspirowskiej Burzy . Tu
taj funkcje jak by się odwróciły. Kanibal spętał Prospera. Ale 
kim stałby się Prospero w sytuacji Kanibala? Bełkot Lueky'ego 
wyraża, jak sądzę, nie tylko niemożność ogarnięcia całej rzeczy
wistości, nie tylko zawodność myślącego mechanizmu.„ 



Na pytanie amerykańskiego reżysera Alana Schneidera kim jest 
lub co oznacza postać Godota - Beckett odrzekł: „Napisałbym w 
sztuce, gdybym wiedział"'. Ale kiedy indziej - mówiąc o Godocie 
przypomniał historię biblijną o dwóch łotrach ukrzyżowanych ze 
Zbawicielem i to, że św. Augustyn wysnuł z tego wniosek: Nie 
rozpaczaj - jeden z łotrów zostal zbawiony' Nie bądź zbyt ufny 

- drugi łotr został potępiony'" Beckett dodał : „Interesuje mnie 
sama forma idei, nawet jeśli w nie nie wierzę". 
Forma idei, kształt m itów, wciąż towarzyszących człowiekowi, 

pozwalających mu zerwać owoce z zakazanego drzewa poznania. 

Dwaj bezdomni wlóczc;dzy spogladający na derzwo bez liści pra
gną, podobnie jak ich przodkowie z jaskini Altamira, odnaleźć 
„Axis mundi" - oś świata; usiłują podobnie jak Hamlet przy
wrócić światu, który „wypadł z wiązań" - eliadowski stały punkt 
oparcia. 

Ich nieskładną gadaninę przeszywa nagle ból opuszczonego przez 
Boga i ludzi Hioba i złudna nadzieja, że heraklitowy Pan, który 
rządzi wyrocznią w Delfach, da im jakiś znak. 

A przecież w tym świecie daremnego czekania i wzajemnej nie
nawiści, w którym tragedia ociera się o błazeństwo, człowiek wy
ci;;ga drżąca rękę do drugiego człowieka, poprzez szorstkość wy
ziera czułość do towarzysza niedoli. Vladimir dzieli się marchwią 
z Estragonem, czuwa nad jego snem. Nigdy nie rozejdą się drogi 
dwóch włóczęgów. Zostaną nieruchomi, ażeby czekać na tego, któ
ry by dostrzegł ich nędzę i zaakceptował ich człowieczeństwo; 
nieświadomi, że może znak był im dany ; choćby wtedy, gdy 
wsłuchani we wszystkie umarłe glosy - szum skrzydeł, szelest 
liści i szmer piasku - na chwilq zjednoczyli się z ziemią . 

„Cukając na Godota" ro Teafrze W~pólczesnym ro Warszaroie 195? r. 
Heżyseria : ]e1zy Kreczmtir. Scenografia: Władyslaro Da zeroski 
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„ .. 
Przedstawienie prowadzi: 
Lidia Kacprzak 

Sufler: 
Maria Załuga 

Brygadier sceny: 
Tadeusz Kołkowsk'. 

światło: 
Bronisław Gruca 

nekwizytor: 
Halina Majer 

Kierownik techniczny: 
Stanisław Matysik 

G!6wny elektryk : 
Tadeusz Kuback i 

Kierownik pracowni krawieckiej: 
Olga Ludmerowa 

Tomasz Szwajkowski 

Kierownik pracowni stolarskiej : 
Maksymilian Kitowski 

Kierownik pracowni malarskiej: 
Edmund Nowakowski 

KiPrownik pracowni tapicerskiej : 
Stanisław Włodkowski 

Kierownik pracowni peruk.'.lrskiej: 
Nina Polonis 

KiC'rownik r>rac0wni szcwsl:icj: 
Czesław Baranowski 

Kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej: 

ZGG dy-1898. 3000 

Stanisław Parfimczyk 

Modelator: 
Marian Kujawski 

Główny rekwizytor: 
Stefania Kujawska 

Kierownicy administracji scen : 
St a n is ł a w 1l Staszak (Gdańsk) 

H a 1 i n a Ze m ł o (Sopot) 



Cena 2,50 zł 


