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ANTONI LIBER A 

„Godot" po trzydziestu latach 

Czekając na Godota napisał Samuel Beckett w 19-±8 roku. Miał 42 lat.:1. 
( ... ) Zanim stworzył Godota, miał już pewne dośviiadczenia w pisaniu 

dla se;eny. Były to jednak doświadcznia szczególne lub i:ołowiczne. Pier
\.vszyrn Z: nich był króciutki skecz, napisany po francusku w 1931, wraz 
z ko1egą Georgesem P elorsonem, hędący żartobliwą parodią Cyda Corneil
le'a . ,\ utorzy naz-.,.rali swe dzieło Le Kid i wystawili je w teatrzyku 
Towurzystwa Językowego w Dublinie. Beckett zagrał wtedy rolę Don 
Diega. Drugą próbą pisania dla teatru była trzyaktowa sztuka pt. 
Elcutheria na 17 postaci, stworzona około roku 1947. Sztuka t a jednak do 
dziś pozostała nie wydana. Tak więc Czekając na Godota, mimo 1 ż po
przedzone pewnymi poszukiwaniami w dziedzinie dramatu, było w zasadzie 

pierwszym sp łnionyrn dziełein w tym zakresie. Spełnionym, lecz nie od 
razu. Na opu blikowanie tekstu musiał bowiem Beckett czekać aż cztery 
lata, a na pierwszą inscenizację - pięć . Prapremiera odbyła się na des
kach niewielkiego teatru „Babylone" w Paryżu, w styczniu 1953 r, w r e-



żyserii Rogera Blina, który kreował zarazem rolę Pozza. Datę tę można 
uznać za przełomową w biografii Becketta, w każdym razie, jeśli idzie 
o kwestię uznania i sytuację materialną. Do tej por y - jeszcze raz to 
podkreślamy - jego nazwisko było prawie nieznane, a on sam żył mniej 
niż skromnie, stale na granicy ubóstwa. Tymczasem od prapremiery 
„Godota"' w Paryżu rozpoczyna się jego niesłychany rozgłos i sukces, 
uwieó.czony z jednej strony Nagrodą Nobla w 1969, a z drugiej - niezli
czoną ilością inscenizacji, tłumaczeń wznowień oraz niebywałą liczbą 

(około dziesięciu tysięcy) publikacji komentujących jego dzieła. W Anglii 
obliczono, że o żadnym ze współczesnych pisarzy żyjących lub zmarłych 
w ciągu ostatniego ćwierćwiecza nie napisano tyle, co o Becketcie, i to 
w ciągu niespełna 25 lat. 

Nasuwa się tu pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy. Cóż jest takiego 
w twórczości Becketta, a zwłaszcza w Godocie, że dzieło to zostało tak 
wysoko wyniesione przez współczesny świat, że znaki i obrazy w nim 
zaw·arte stały się symbolami epoki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, na
lezy naprzód zastanowić się, o czym ta sztuka w ogóle jest, o czym mówi, 
co wyraża, a zadanie to wcale nie jest takie proste, tym bardziej że wypo
wiedziano już na ten temat wiele różnych i sprzecznych opinii. Najczęściej 
możl"la spotkać się ze zdaniem, ~-e Beckett pokazuje tu absurd ludzkiej 
egzystencji w całej swej ogólności że ujawnia prawdę o człowieku. 

ukrytą dotąd pod wielowarstwową maską, lepioną stopniowo przez kolejne 
epoki i kultury. Następnie słyszy się, że pisarz jest w Godocie wyrazicie
lem filozofi egzystencjalnej, że w poetycki sposób opowiada o samotności 

i wyobcowaniu człowieka, i o jego złudnej wierze oraz daremnych tęskno
tach i poszukiwaniach Wreszcie natrafia się na dziesiątki wykluczających 

się wzajem klasyfikacji: jedni twierdzą, że pisarz jest skrajnym pesymistą 

i nihil.istą, inni widzą w nim stoika albo sceptyka w stylu XVIII-wiecz
nym, według jednych jest ciemnym ~netafizykiem, według innych jasnym, 
„kartezjańskim" racjonalistą.Jak v.idać, poglądy są bardzo rozbieżne i nie 
łatwo rozeznać się, które z nich stanowią przejaw panującej ak urat mody, 
które są efektem powierzchownego rozumienia, a które dotykają istoty 
·rzeezy. Dlatego też przyjrzyjmy się sztuce na nowo, świeżym okiem, nie 
o~hidając się na to, co zdołano już o niej powiedzieć , a wyposażeni jedynie 
w pełniejszą wiedzę o dziele Becketta , które od tamtego czasu znacznie 
się rozrosło . Co jest tematem i jakie jest przesłanie Czekając na Godota? 

Naprzód przy jrzyjmy się sy t uacji. Pod drzewem, na pustej drodze, 
stoi dwóch włóczęgów. Nie wiadomo, skąd się tu wzięli, jaka była ich 
przeszłość , do czego dążyli . Z rozmów. jak ie prowadzą, wynika tylko, że 
kiedyś (znów nie wiadomo k iedy i w jakich okolicznościach) umówili się 
oni z kimś o dziwnym imieniu Godot i że spotkanie zostało wyznacwne 
na sobotę pod drzewem. Bohaterowie nie wiedzą jednak , w którą sobotę 

i pod jakim drzewem, ponadto utracili poczucie czasu: 'nie są pewni, jaki 
jest dzień . Nie uprzytamniają sobie także dokładnie, czego właściw1ę chcieli 
pierwotnie od Godota, czy też czego on od nich chciał; wydaje im się 
tylko, ze Jeśli przestaną na n iego czekać, zostaną przezeń ukarani, a jeśli 

przyjdzie będą ocaleni. Zwraca przy tym uwagę fakt, że o całej umowie 
z Godotem, i w ogóle w Godocie, pamięta tylko jeden z bohaterów -
Vladimir. Estragon w zasadzie nie pamięta nic i trzeba mu co chwila 
o \vszyEitkim przypominać. Ponadto Estragon -- w odróżnieniu od Vladi
mira - ciągle dopomina się o jedzenie i nie może sobie poradzić z butami: 
albo nie może ich zdjąć albo na powrót włożyć, w związku z czym wię
kszośC:: czasu chodzi boso albo w jednym bucie. Vladimir robi wrazenie 
rn<:drzejszego, głębszego wrażliwszego . Estragon jest głupszy, prymity
wniejszy kieruje się elementarnymi odruchami, jak głód, chciwość, strach. 
Obaj bohaterowie wyraźnie czekają już dość długo i zapewne dawno by 
j u ż zrezygnowali ze spotkania z Godotem, gdyby nie jego tajemniczy 
w ysL:rnnik, który co wieczór niezmiennie przychodzi i podtrzymując obie
tnicq („Pan Godot dziś nie przyjdzie, ale na pewno przyjdzie jutro") na 
nowo rozbudza nadzieję. Jest rzeczą szczególną, że chłopiec-wysłannik, choć 
zawsze wygląda tak samo, za każdym razem jest kimś innym, a przynaj
mniej za kogoś innego się podaje. Zawsze twierdzi, że przybywa do bo
haterów po raz pierwszy i że nigdy ich wcześniej nie widział. Ponadto 
n iezmiennie prosi o jakiegoś pana Alberta, a na to imię jak na swoje, 
r eaguje niespodzianie Vladimir. O chłopcu-wysłanniku wiadomo jeszcze, 
ze ma brata, z którym pracuje u Godota, że praca ta polega na pasieniu 
owiec lub kóz, 7e r;;owodzi mu się nie najgorzej i że nie wie, czy jest 
szczęśliwy, czy nie. Z jego wypowiedzi wynika także, że Godot niczym 
się nie zajmuje („nic nie robi") i zda je się, że ma siwą brodę. Pod koniec 
misji chlopiec-wysłannik zawsze pyta, co ma powt-6rzyć Godotowi, i nie 
zmiennie proszony jest, aby powiedział, że· widział ich na własne oczy. 

Stojących tak na drodze Vladimira i Estragona dwukrotnie (raz w pier 
wszym akcie, raz w drugim) spotykają dwie inne postacie - Pozzo 
i Lucky. Ci z kolei odbywają jakąś wędrówkę. Jest ona jeszcze bardziej 
nie.:::isna niż czekanie dwóch głównych bohaterów. Ani słowo nie pada, 
:-:.-kąd przybywają i dokąd zdążają. Tyle tylko, że znajdują się w ruchu, 
że nie stoją, lecz idą. Ale od Vladimira i Estragona różnią się przede 
wszystkim czym~ innym. Tym mianowicie, że zmieniają się w czasie. 
Albowiem Vladimir i Estragon - należy to podkreślić - nie podlegają 
represji przemijaEia. W każdym z aktów, między którymi zachodzi nieo
kreślone następstwo czasowe, są tacy sami, a jeśli jednak nieco inni, to 
tylko w zakresie świadomości: w akcie pierwszym wierzą jeszcze, że od 
chlopca-wysłannika 11słyszą coś nowego, \V akcie drugim nie mają j uż 

żadnych złudzen i rnmi uprzedz:,iją 3ego odpowiedzi. Tymczasem Pozzo 





i L ucky zmiemaJą się zasadniczo, bo .fizycznie. Pozzo ślepnie, Lucky 
głuchnie , ponadto obaj tracą zdolności i usposobienie, jakie char akteryzo
wało ich wcześniej, Podczas drugiego spotkania nie opowiadają już ża

dnych historii. Pozzo nie je, nie pali i nie popisuje s ię opowieściami. Lucky 
nie kopie, nie płacze i nie wykonuje swych numerów z myśleniem i tań
cem . W pierwszej odsłonie wkraczają na scenę hucznie i pysznie. W dru
giej - ich wjazd kończy się hałaśliwym upadkiem, z którego długo nie 
mogą się podn ieść . Jeśli idzie o ich charaktery, to Pozzo odznacza się 

pychą, zmysłowością i brutalnością: podkreśla swą wyższość i siłę, zależy 
m u n a poklasku, je, pali, siedzi na krzesełku, podczas gdy wszyscy stoją 
l ub siadają na ziemi; natomiast Lucky zdradza pokorę, wrażliwość i życie 
d uchowe: płacze (więc cierpi); gdy okazuj e mu się litość, kopie, czyli 
odrzuca ją (a zatem m a honor) ; ponadto tańczy i wygłasza zawiły traktat 
o Bogu (a więc posiada zdolności arty styczne i intelektualne). Relacja., 
jaka zachodzi między tymi dwoma bohaterami, jest odwrotnie proporcjo
nalna w stosunku do ich walorów i dyspozyc ji. Panem i dowodzącym jest 
P ozzo, L ucky pełni funkcję tragarza, jest niewolnikiem. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że zależność ta - przy zachowaniu zewnętrznej formy 
(Pozzo trzyma jący Lucky'ego na uwięzi) - zmienia nieco swój charakter 
w akcie drugim . W pierwszym przypomina ona stosunek woźnicy do jucz
nego konia, któr ym się powozi, w drugim relację między niewidomym 
a psem, który go prowadzi. 

Co oznaczają t e wszystkie postaci, co do których nie ma chyba wątpli

wośc i ; że są figurami alegorycznymi? Co wyobrażaj ą i wyrażaj ą sceny, 
z jakimi mamy tu do czynienia? 

Znając - · z jednej strony - generalną postawę filozoficzną i artys
tyczną Becketta, z drugiej zaś wniknąwszy uważnie w istotę elementów. 
z jakich zbudowana jest sztuka, oraz w ich związki i kombinacje, do
chodzi się do w niosku, że obcujemy tu z alegorycznym portretem istoty 
ludzkiej , portretem ujętym w dwóch rzutach , P ierwszy z nich obrazuje 
człowieka jako ludzkie plemię, które od jakiegoś czasu zamieszkuj e glob 

„ziemski, drugi przedstawia go jako poszczególnego śmiertelnego, który 
starzeje się i przemija. Obr az pier wszy tworzą dwaj główni bohaterowie: 
Vladimir i Estragon. Na obraz drugi skład a się para pozostałych : Pozzo 
i Lucky. 

F a 1·t, że do nakreślenia tych sylwetek używa Beckett za każdym razem 
dwóch postaci, świadczy o tym, że we wszystk ich przekrojach w idzi on 
czl wieka w sposób dualistyczny. Istota ludzka zarówno jako gatunek, 
jak i wyodrębniona jednostka jest dla autora Godota stwor zeniem nie 
jednolitym, lecz złożonym, i to zawsze z dwóch j akichś zasadniczych 
pierwiastków. Okoliczność, iż każdą parę bohaterów łączy r odzaj więzi 





nie pozvvalającej im się rozstać, wskazuje, że pierwiastki, o jakie tu chodzi, 
są ze sobą nierozer walnie sprzężone. Co to za pier wiastki? Na trop ich 
rozpoznania naprowadza uchwycenie różnic, jakie dzielą bohaterów w każ
dej parze. 

Pozza określa przede wszystkim stan posiadania (pieniądze jedzenie. 
wygoda), czyli wartości mater ialne, Lucky'ego - wyłącznie jego charakter 
(cierpien ie, godności, intelekt), czyli wartości d uchowe. Wolno więc przy
jąć, że Pozzo stanrw .ri uosobienie f izycznej czy zmysłowej strony człowie
k a, a Lucky - jego stronę duchową czy umysłową. Charakterystykę tych 
dwóch pierwiastków or az sposobu ich powiązania dają pozostałe funkcje, 
w jak'ch występują względem siebie boh aterowie. Jeżeli Pozzo jest panem 
o znamionach t wardego wyzyskiwacza, a Lucky jego zniewolonym sługą, 

to znaczy, że fizyczność jest w człowieku siłą dominującą, która podpo
rządkowuje sobie sferę duchową, a ponadto, że ma ona charakter n iemo
ral y, grzeszny. Skoro jednak - po pierwsze - śladem, jaki pozostaje 
po Pozzo, są obgryzione kości i dym z fajk i (resztki i rzeczy ulotne, 
które w drugim akcie już nie występują) , natomiast po Luckym melonik, 
jaki ze- jęto mu z głowy w kulminacyjnym momencie jego natchnionej ora
cji i .:koro - po drugie - Lucky z czasem głuchnie, czyli przestaje słyszeć 
komendy Pozza, a w obliczu jego śl epoty zaczyna poza funkcją tragarza 
pełnić dodatkowo funkcję przewodnika, oznacza to, że duchowość czło

wieka, choć niepokaźna zabiedzona i zniewolona, jest w istocie o wiele 
potężniej sza i trwalsza od fizyczności , i że '" ostatecznym rachunku wy
grywa z nią .Taką charakterystykę i ocenę obu pierwiastków potwierdzają 

. czy też dopowiadają do końca imiona postaci, które - jak zawsze u Bec
ketta - posiadają ukryte znaczenia . , Pozzo" to po włosku szambo, dół 
kloaczny. a więc symbol zepsucia i ohydy. „Lucky" - z jednej strony 
jako zdrobnienie angielskich imion Luke albo L ucian (Łukasz, Lucjan) -
tkwi etymologicznie w łacińskim słowie „lu x" (światło), z drugiej - jako 
niezależne słowo w języku angielskim - oznacza szczęśliwca lub szczęś

ciarza. Jest zatem symbolem jasności, a jako jasność symbolem dobra . 

Kolej na drugą parę bohaterów. T utaj sprawa jest nieco bardziej 
~komplikowana. Zacznijmy od pozornie oczywistego spostrzeżenia, że ich 
stała obecność pod drzewem jest funkcją jed ne j jedynt:) j r zeczy: oczekiwa
nia n a Godota. Gdyby n ie umówili się z n im i nie zaczęli stać w wyzna
czonym miejscu luh gdyby nie doch owali wierności umowie, n ie 
byłob y ich_ tu, byliby g d z i e i n d z i ej . Jeżeli teraz przyjąć, 

że pusta droga z samot nym drzewem wyobraża ziemię w raz z jej przyrodą, 
a Vladimir i Estragon - jak już wcześniej wspominano - ludzki gatunek, 
to wynika stąd , że gdyby nie umowa z Godotem i nie wiara w spełnienie 

jej warunków, ludzkości jako takie j w ogóle by nie było, t zn. nie byłoby 

jej w te j postaci, w jak iej ostatecznie istnieje, czyli w postaci scalone j 

i ci agłej (kulturowej, h istorycznej), istn iałaby zaledwie w postaci roz
czlonkov.·anej i przejściowej ('wegetaty wnej, zwierzęcej) czyli w takiej , 
jaką odwzorowu je para Pozzo-Lucky. 

\V tej sytuacji należy niezłocznie zastanowić się , co oznacza spr awa 
:: Godotem , a nade wszystko, kto to je::;t? Tekst szt uki nie odpowiada na to 
ja ·no. To co uderz3. w postaci Godcta, to jego n iejednoznaczny sposób 
istnienia. Sprzeczne i mało wiarygodne wypowiedzi bohaterów, nie po
parte żadnymi dowodami, skłaniają raczej do przekonania, że Godota 
w ogóle n ie ma, że jest on wymysłem lub uroj eniem. Lecz poza wypo
wiedziami bahaterów mamy jeszcze do czynienia z r ealnym chłopcem

-wysłannikiem, co n ie dopuszcza do całkowitego zwątpie::iia. A zatem 
podstawową właściwością Godota jest to, że nie istnieje naocznie, a tylko 
r-o~rc•dnio - '"'' nieuchwytnym i niewymiernym przekazie, czyli w znak u. 
T~go rodzaju atrybuty w połączeniu z imieniem, jakie nosi, natrętnie 

1-~o,iCJrzącym się z angielsk im słowem „God" (Bóg), każą dopatrzyć się 

w nim alegorii istoty bosk iej. A zatem człowiek swój wyróżniony byt 
r.a ziemi zawdzięcza t emu , że w pewnej chwili zaczął służyć istocie 
boskie j. Jednakże w jakim sen ie? Czy w takim , że mu się ona rzeczy
wi·.cc1e objawiła, czy też w takim, że stworzył sobie ·e.i ideę? Sztuka nie 
odpo"\-iada na to pytanie. Nie orzeka więc , czy pojawienie się istot 
])oskich w otoczeniu człowieka mi lo charakteo.· realny czy kreacyjny, 
s1wierdza jedynie że czymkolwiek było (rozr-:oznaniem? wyobrażeniem?). 

l.:czynilo zeń kogoś uprzywilejowanego: głó nego przed:;tawicie a ziem
s:.;: ie~o świata . Gdyby nie powstanie tej osobliwej więzi z istotami 
bosldmi, ziemia byłaby pusta, tzn. rosłoby na niej zaledwie drzewo, 
c.-;yli życie w swej najprostsz j postaci, i co jakiś czas przemykałby się 
~~o niej czworonożny stwór w rodza ju tandemu Pozzo-Lucky, który 
\Y t akiej sytuacji nie zatrzymałby się najpewniej i nie odezwał ani sło
wem (wszak wszelkie zachowania i wypowiedzi Lucky 'ego i Pozza są 

wyłqcznie pochodną spotkania z Vladimirem i Estragonem), a zatem 
calkO\:vicie należałby do świata zwi erząt. 

Jeżeli w tym kontekście o umowie z Godotem i w ogóle o Godocie 
parniP,ta jedynie Vladimir, oznacza to, że jest on t.:osobieniem tego, co 
\\" czlowieku boskie, a więc tego, co dźwiga go ku istotom boskim, czym-
1,ol wiek one są , jakikolwiek byłby ich status. Estragon natomiast, nie pa
miętaj::1cy o umowie, a pr zy tym prym itywniejszy od Vladimira pod in
nymi vnględami (st al2 głodny. łatwo zasypiający, chodzący boso, czyli bez
pośrednio po ziemi) wyobraża t o, co w człowieku zwierzęce, a więc to co łączy 
go z naturą nie ożywioną pierwia'itkiem boskim . Postać Estragona pod
kreśla przynależność gatunku ludzkiego do ziemi, wskazuje na jego ziem
skie pochodzenie. Postać Vladimi ra v.:yra ża zwią'."'ek ludzkości z niebem, 
oraz fakt, że dopiero dzięki temu odniesieni u staje się ona prawdziwie 







sobą . Interpretację taką i w tym wypadku potwierdzają ukryte znaczenia 
imion. „Estrago11" jest nazwą ziela używanego do przypraw i środków 
leczniczych pobudz.'łjących apetyt , jest więc symbolem przyrody wegeta
tywnej. „Vladimir" -- jedyne imię rzeczywiste w całym dramacie- w ob
szarze j ęzyków słowiańskich, z których się wywodzi, oznacza panującego 
nad światem (władający-pokojem-światem), jest więc symbolem kultury 
ludzkiej. P ozostaje jeszcze wyjaśnić zagadkę imienia Albert. Otóż i tutaj 
mamy do czy nienia z pewnym ukrytym znaczeniem . ,Albert" ma wspól
ny iródłosłów ze starogermańskim słowem „h alabarda", może więc 

oznaczać żołnierza wyposażonego w tę broń, a tak uzbrojeni żołnierze 

pełnili, jak wiadomo, na ogół straż. Skoro zatem chłopiec-wysłannik 

przybywszy pod drzewo pyta: „Czy jest t u pan Albert?", oznacza to, 
że szuka on kogoś takiego, kto trzyma na ziemi boską straż, kto czuwa tu, 
by t.więty ogień nie wygasł. Takim strażnikiem jest oczywiście pan tej 
ziemi - Vladimir, dlatego też on poczuwa się do tego imienia natych
miast odpowiada: „To ja". 

Beckettowski por tret istoty ludzkiej wygląda więc tak: 
Człowiek jako t aki, czyli jako ktoś, k to wyróżnia się ze świata przy

r ody, istnieje dopiero wówczas, gdy współżyje z istotami boskimi. Ina
czej w ogóle go nie ma, inaczej jest jednym ze zwierząt. obcowai;iie 
z is totami boskimi, choć z jednej strony wywyższa go, czyniąc zeń koronę 
stworzenia, z drugiej wikła w nieuchronne sprzeczności, będące źródłem 
cierpienia. Taką zasadniczą sprzecznością jest to,że człowiek mogący 

przeczuwać istoty boskie, nie potrafi ich poznać dokładniej i buduje 
sobie wob ec tego ich obrazy, które są nieodmiennie fałszywe : Godot jako 
taki zapewne istnieje, jest tylko kimś innym, niż wyobrażają to sobie 
bohaterowie. 

Wszystko to układa się w czteropunktową diagnozę: 
1) Warunkiem wywyższenia jest przymierze z boskością, 2) Boskość za
wsze objawia się fałszywie; 3) Fałszywy obraz boskości jest źródłem cier
pienia; 4) Cierpien ie jest ceną wywyższenia. 

Na :zakończenie powróćmy do postawionego na wstępie pytariia, 
dlaczego „Czekając na Godota" zrobiło tak zawrotną karierę. Wydaje się, 
że jej p'rzyczną i motorem jest ten sam d uch epoki, który wcześniej 
w ogóle powołał to dzieło do życia. Chodzi o wielki kryzys istniejących 
dogmatów metafizycznych i brak nowych wartości w tym wzg1 ędzi'=. 

Jeszcze nigdy w historycznych dziejach ludzkości nieobecność Boga n'.e 
była tak dominująca i tak fatalna w . skutkach. Starzy bogowie umierali, 
nov.:i nie narodzili się jeszcze. Człowiek nie wie więc co robić. Czeka. 

(przedr. „Twórczość" 1979 nr 9) 



Piotr Szymanowski 

ROGER BLIN O BECKETCIE 

S ZYMANOWSKI: Czy pańskim zdaniem awangardowy pisarz wczesmeJ 
czy później, ale z reguły, staje się klasykiem? Jak to wygląda w przy
padku Becketta? 

BLIN: Beckett w swoim mniemaniu nigdy nie był przedstawicielem 
awangardy. P rzyznaje się wręcz do tradycyjnych gustów: woli np. 
Racine'a niż Shakespeare'a. Moim zdaniem jest on przede wszystkim 
nowatorem w dziedzinie języka i budowania dialogu. Kwestie w jego 
sztukach są jakkby niespójne, porozrywane, rozmijają się, przypominają 

mi pisarstwo Czechowa. Język nie wykazuje udziwnień formalnych, ma 
jednak niezwykłe, nowe właściwości, jest absolutnie prosty, konstruo
wany muzycznie. Nie jest to język werystyczny, lecz realistyczny , co nie 
znaczy jednak: zbyt codzienny. Raczej purytański. Co najciekawsze -
j ęzyk Becketta jest integralnie poetycki: poezja nie jest doń doczepiona, 
przylepiona. Nie ugina się pod ciężarem metaforyki, jak np. poezja 
ibery jska Lorki czy Albertiego. <Pamięta P an: „Twe piersi są jako gołę
bice ... „). Czasem, jak w „Godocie" pojawia się wielki obraz poetycki, 
weźmy np.: „Kobiety rodziły okrakiem na grobie" ... Krótko mówiąc, jest 
to język skondensowany, o niesłychanej sile ekspresji ; ze zderzenia np. 
banalnych gwarowych zwrotów bucha z niego śmiech lub tragizm. 

S ZYMANOWSKI: Rozumiem, że dla Pana największe znaczenie ma 
język Becketta. Czy mógłby Pan określić źródła teatralnej poezji Bec
ketta, wpływy, które oddziałały na jego twórczość dramatyczną? 

BLIN: Nie widzę żadnych wpływów teatr a 1 ny c h na twórczość 

Becketta, sądzę natomiast , że należy stale podkreślać więzy pisarza 
z literaturą irlandzką (dramaty Synge'a), z jej typowym humorem. Właś
nie humor Becketta długo był niedoceniany, a jest przecież jednym 
z i1ajistotniejszych składników twórczości pisarza. Źródłem była tu 
również tradycja angielskiego music-hallu i jego pochodnych, to jest 
amerykańskich komedii slap-stickowych , filmów o niezwykłej poetyc
kiej ,,fluorescencji". Po przeczytaniu „Godota" natychmiast skojarzyłem 
to sobie z filmami Bustera, Harry Langdona, oczywiście Chaplina. Po
dobnie jak tam - humor Becketta objawia się np. tym, że gdy któraś 
z postaci ma przekroczyć pewną barierę wzruszenia, gdy staje się po 
prostu płaczliwa - następuje gag lub . pada jakieś słowo w argot 
i uprzednio wytworzony klimat dramatyczny z miejsca się rozładowuje. 
To są właśnie „przecięcia" i pauzy, których należy bardzo ściśle prze
strzegać. 

(„Dialog" Nr 9, 1979 r.) 

Teresa Pyzik 

TEATR ABSURDU A TRAGEDIA 
- OPINIE ANGIELSKIE I AMERYKAŃSKIE 

Jednym z ciekawszych zjawisk w badaniach literackich w Anglii 
i w Stanach Zjednoczonych po Il wojnie światowej jest ogromne zainte
r esowanie problemem tragedii, a szczególnie możliwościami, formą, te
matyką i perspektywą tragedii współczesnej. Krytycy oraz teoretycy 
literatury i dramatu, filozofowie, estetycy, psychologowie, socjologowie, 
jak również dramatopisarze wypowiadają się na temat różnych aspektów 
tragedii, przedstawiają własne koncepcje tragicznej wizji, formułują za -
sady i reguły, na których, ich zdaniem, tragedia powinna się opierać. 

Interpretują na nowo dawne i współczesne utwory uznane za tragedie, 
a także komentują i polemizują z dotychczasowymi teoriami tragedii 
od Arystotelesa począwszy. ( ... ) 

Ionesco, który jako jedyny spośród twórców reprezentujących teatr 
absurdu jest również autorem teor etycznych esejów na temat własnej 
twórczości i w znacznej mierze wyrazicielem stanowiska pozostałych 

dramaturgów tej grupy, pisał: 

Absurdalne jest to, co jest pozbawione celu. Odcięty od swych 
religijnych, metafizycznych i transcendentalnych korzeni człowiek 
jest zgubiony; wszystkie jego czyny stają się bezsensowne, absur
dalne, bezużyteczne. 

Podczas gdy jedr:iak w tragedii egzystencjalistycznej człowiek, mając 
świadomość własnej bezradności wobec absurdalności istnienia i niemoż
ności uniknięcia śmierci, protestuje przeciw temu stanowi rzeczy, usiłuje 
walczyć z losem, działać, to dramaturgia teatru absurdu pozbawiona jest 
elementu protestu. Jeżeli bohater egzystencjalistyczny nie oszukuje się, 

odv,·ażnie patrzy na życie, bez względu na to, jak przerażająca jest 
prawda, którą widzi, jeżeli podejmuje decyzję pozostania przy wartoś
ciach, jakie sam wybrał, poświęca się jakiejś sprawie - choć bez 
możliwości znalezienia uzasadnienia swego zaangażowania - i w ten 
sposób wznosi się ponad bezsens życia, w dramaturgii teatru absurdu 
człowiek często oszukuje siebie, unika działania, nie jest w stanie do
konać jakiegokolwiek wyboru, cierpi i biernie czeka na rozwiązanie swej 
sytuacji, które jest nieosiągalne. Nie ma w teatrze absurdu konfliktu 
woli, sumienia, ideologii, konfliktu postaw moralnych, dobra i zła, a rów
nocześnie kwestionowane są wszelkie wartości narzucane przez kulturę 
i tradycję. Teatr absurdu nie sugeruje żadnych propozycji ideologicz-





nych ani żadnych rozwiązań. Teatr absurdu konfrontuje widza z absur
dalnością ludzkiej sytuacji. 

Przyjmując pogląd Johna Gassnera ,że tragedia jest świadomością ( ... ) 
bystrzejszą, wnikliwszą, więcej ogarniającą świadomością niż świado

mość, jaką mogło~y dać zwykłe doś\Viadczenie, zgadzając się, że tra
gedia jest przenikliwym rozpoznaniem więzów i ograniczeń nakładanych 
na nas przez rzeczywistość - konfrontację człowieka z absurdalnością 
własnej egzystencji należy uznać za tragiczną. Patrząc w ten sposób 
na teatr absurdu, można powiedzieć, że konfrontacja taka, uświadamia
jąc widzowi t r agizm ludzkiego losu, może wzbudzić u niego uczucia 
litości i trwogi, pozwolć mu doznać katharsis. 

Dramatopisarze teatru absurdu dążą do osiągnięcia jedności założeń 

myślowych i formy, poprzez którą je wyrażają. Nie boją się niejasności 
w sztuce, ponieważ często stykamy się z nią w życiu. Realizm ich iry
tuje; próbują uniezależnić się od tradycyjnych neoarystotelesowskich re
guł dramaturgicznych, uwolnić teatr od naiwnej imitacji. Nie chcą mó
wić o tragizmie i absurdalności ludzkiej sytuacji, lecz usiłują ją pokazać 
operując specyficznym językiem teatru ( .. . ) 

W przeciwieństwie do teatru realistycznego, jaki zwykliśmy nazywać 
tradycyjnym, stosującego logiczną argumentację, pozwalającego znaleźć 

uzasadnienie przedstawionej sekwencji wydarzeń, w teatrze absurdu 
sztukom brak zewnętrznie logicznej konstrukcji, racjonalnego połączenia· 
myśli, brak logicznego związku wydarzeń, brak fabuły. Przedstawione 
sytuacje nie istnieją właściwie poza wyobraźnią, poza wewnętrznym 
światem postaci. Bohaterowie nie stanowia charakterów" · pozbawieni 
psychologicznej indywidualności są wyjęci ; kontekstu społ~cznego i hi
storycznego, wyobcowani z współczesnego życia, potraktowani symbo
licznie. Człowiek widziany jest najczęściej jako tramp, żebrak lub włó
częga , często występuje bez nazwiska. Nie jest ani dobry, ani zły. Moty
wy zach owania postaci nie są wyjaśnione ( ... ) 

Język, dominujący element w teatrze literackim, w teatrze antylite
rackim, jakim jest teatr absurdu, nie stanowi głównego środka oddzia
ływania i jego rola jest inna. Sytuacja, gest, poprzedzają tu. słowa, które 
są jedną z części składowych całej wypowiedzi autora, komponentą wie
lowymiarowego i złożonego obrazu poetyckiego, skonstruowanego z kon
trapunkcyjnych integracji wszystkich elementów teatralnych : wizual
nych, ruchowych, pantomimicznych, świetlnych i językowych . W teatrze 
absurdu dialog bywa sprzeczny z akcją, wypowiedzi bohaterów kontras
tują z ich zachowa"niem. Pisarze rezygnują z zewnętrznej logiki na ko
rzyść głębszej logiki poetyckiej, logiki asocjacji lub asonansu i często 

świadomie odrzucają dialog po.etycki na rzecz precyzyjnie wypracowa
nego banału lub gadulstwa. Niektórzy z nich, zwłaszcza Beckett i Pin-· 

ter, piszą prozą charakteryzującą się wyraźnym rytmem. Pragną, by 
dramat był komunikatywny nie poprzez dialog, ale poprzez całość te
atralnego wrażenia; by ich utwory, choć nie zawsze racjonalnie zrozu
miałe, były bliskie irracjonalnym odczuciom i instynktom widza. 

Je:i.eli w dramacie zbudowanym według dotychczas uznanych kryteriów 
widz śledzi bieg ·wydarzeń i rozwój akcji, zastanawiając się nad możli
wościami zakończenia, w dramacie teatru absurdu pozbawionym fabuły 
i akcji, podobnie jak w poemacie, śledzimy raczej rozwój wzoru, po
przez który autor wyraża swą wizję świata. W przeciwieństwie do dra
matu tradycyjhego, gdzie wywołanie specyficznej reakcji u widza jest 
przez dramaturga zamierzone, autorzy teatru absurdu dopuszczają róż
norodne interpretacje, skłaniając publiczność do całkowicie indywidual
nego odczytania znaczenia i rozszyfrowania sensu sztuk. Oceniając me
tody dramaturgów teatru absurdu, J. L. Styan stwierdza: 

Ich sztuki dochodzą do krańcowości, ryzykując wszystko w dzie
dzinie taktyk teatralnych bodźców i reakcji. Należą do swych 
czasów nie tylko dlatego, że poszukują przerażających symboli po
przez makabryczne sceny, ale także w swym poszukiwaniu nowego 
języka, nowej „poesie de theatre", która wyrazi ambiwalencję 

uczuć lat powojennych. 

Owa dwuwartościowość uczuć znajduje wyraz w dramaturgii teatru 
absurdu jako „comic danse macabre" . Teatr absurdu, łącząc cechy farsy 
i tragedii, każe nam śmiać się z tego, co nas najbardziej boli i płakać 

nad własną naiwnością („) 

Teatr absurdu przestał być uważany za dramat przyszłości. Pesymizm 
o r:.gzystencjalistycznym zabarwieniu, który silnie zaważył na literaturze 
światowej w pierwszych dziesięcioleciach po II wojnie światowej, jest 
obecnie uznawany za rezultat wojny, przejściową fazę w intelektualnej 
historii świata, a także za przejściową tendencję w dramaturgii. Życie 
ze świadomością bezsensu jest koszmarem, lecz nie jest tragedią -
zgadzają się krytycy. Tragedia jest bowiem protestem przeciwko bezsen
sov.ri i wymaga zaafirmowania jakichś wartości pozytywnych, a wybór 
przed jakim staje bohater, musi być dokonany w przekonaniu o istnieniu 
takich wartości. Taka koncepcja tragedii, niewątpliwie przekonywająca, 
staje się coraz bardziej powszechna wśród angielskich i amerykańskich 
badaczy. Jest ona jednocześnie daleka od tego sposobu patrzenia na 
świat, z jakim spotykamy się w teatrze absuru ( ... ) 


