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BECKETT SAMUEL, ur. 1906, dramaturg 
i prozaik po-chodzenia i.rlandzkiego. Przed wojną 
pi.sal po angielsku (powieść Murphy, 1938), od 
1945 pl· ze przeważn:e w języku francuskim. Stu
diował w rodz innym Dubli!Tlie, w 1937 zam;eszkal 
na stale w Paryżu. W twórczości jego znać wpływ 
egzystenc jalizmu; przepojona skrajnym pesy
mizmem, za1prawiona ironią , wyraża bPzs en:; 
is tn ienia, W powieśc i ach MoUoy (1951), Maion e 
me-urt (1951, Malone umiera) i we wcześn iejszych 

nowelach brak tra dycy jne j narracji. Są to jak by 
monologi nędzarza, dogorywającego starca , u
marłego. W powieści! L'innommabie (1953, Nie 
do nazwania) Beckett całkowicie oddala się od 
je·d n oznarcznośc i św:ata konkretu. Rozgłos przy
n i osł a m u sztuka Czekając na Godota (En atten
dant Godot, dTuk 1952,, wyst. 1953). Tłumaczona 
na k ilkanaście języików, obiegła w krótkim cza
·ie sceny wszystkich części świata. Dzięki niej 
zali czony został Beckett do teatralnej awangairdy 
paryskiej (Ionesco, Adamov). Utwór ten narzu
cający wizję beznadz:ejnego wyczek ·wain:a, mo
że być odczytany jak·o wieloznaczna metafor.a ; 
następna sztuka, Km'tcówka (Fin de pa.rtie, 19'57). 
przedstaw:a już tylko absurdalność wegetacji 
człowieka. Samotność, kalectwo, starość, zmar
nowane życie, agonria, rozkład - to motywy 
przewija1jące się przez całą twórczość Becke.tta. 
Do ostatecznej skrajności doszedł pisarz w po
\A.l'. eśc i Comment c'est (1961, Jak to jest) ·i w sztu
·e Radosne dni (Oh , les beaux jours!, 1961). Jest 
on również autorem sluchowis1k utrzymanych 
\1-l podobnym klimacie: Którzy upadają ·(AH That 
FGll, 19'57), Pop?cły (Embers, 1959). 

Mały słownik pisarzy francuskich, 

Warszawa 1965 

WYWIAD Z BECKETTEM 

John Gruen, dziennikarz z New York Herald 
Tribune, dokonał rzeazy, jaka nie udała się chy
ba dotąd nikomu: przeprowadz·ił wywiad z Sa
muelem Beckettem. 

Beckett był przez trzy tygodnie w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w pracach re
alizacyjnych nad filmem do którego napisał je
den z trzech scenariiuszy. Film składać się ma 
z trzech części. Prócz Becketta autorami scena
riuszy są Elugene Ionesco i Harold Pinter. 

Wywiad z Beckettem nie był łatwy do prze
prowadzenia, : nie dał rewelacyjnych wyników 

(ukazał s ię w New York Herald Tribune z 25-
26 lipca br.). Beckett - pisze Gruen - jest 
człowiekiem, który najczęściej milczy. Z trudem 
wydobywa z siebie słowa. Sprawia w.rażenie W:f

chudz.onego i przestraszonego ptaka. Ostro zary
sowany nois przecina pomarszczoną twarz. ,Jasno
niebieskie oczy błyszczą jak diamenty w gran :
towej oprawie. Głosu dobywa Beckett z wysJ
kjem; głos ten jest nieśmiały, jakby jego wła
ściciel bal się \vyraż·ać własne myśli. „Nie po
trafię mówić o swo:m pisarstwie, ponieważ sta
le pracuję w c .ieroności. Czułbym się jak owad, 
który musi opuścić kokon. Swoją pracę potraf i ę 

oceniać tylko od środka". 
Pisarstwo Becketta bywa często porównywane 

z pisarstwem .Joyce,a i Kafki. Beckett protestuje 
energic:ziniie przeciwko temu. Tamci - powiada -
tworzyli w oparciu o maksimum informacj i, 
potrafili wszystko wyrazić. Beckett op:suje obszar 
życ:a, który „umyka poznaniu, jest n :e uporząd
kowany, panuje w nim uczucie strachu ; rezy
gnacji". Wymienia nazwiska kompozytora Scho
enberga i malarza Kandinsky'ego, bowiem w spo
sób podobny uwolnili się od idei formalnych 
w muzyce i malarstw:e, twanząc własny , zaszyf
rowany język, który - od tego Beckett s'.ę od
żegnuje - próbuje stworzyć podwaliny nowego, 
zamkniętego systemu wa tości formalnych. 

„Pisanie nie staje się dla mnie wcale łatwiej
sze, jes1t z roku na rok coraz trudn :ejszą .rzeczą. 

Każde słowo jest jak niepotrzebny kufel zawie
rający milczenie i nicość". Aforyzm Demokrate
sa - „nk, to więcej niż nicość" - zdaje si ę 

być dewizą Becketta. 
W świecie Becketta nie ma stałych punktów 

odniesfenfa. Jesteśmy zdani na łaskę losu. Po 
to, by przeżyć, musimy sob:e stworzyć własny 
świa,t, ale nawet ten stworzony przez nas świat 
jes•t pełen strachu i poczucia winy. Nasza egzy
stencja jest pozbawiona wszelkiej nadziei 
Między rokiem 1928 a 1930 Beckett poznał 

J oyce'a, z którym pracował w Paryżu. Mówi się 
częsito, że był jego sekretarzem. Gdyby tak by
ło - powiada Beckett - Joyce musiałby mieć 
pr.zynajrnniej 25 sekretarzy. „Wszyscy przyja
ciele pomagali Joyce'owi w lafach, w których 
oślepł. Robiłem przy nim mnóstwo niepotrzeb
nych rzeczy, na przykład czytałem mu na głos 

fragmenty ks·iążek, które mogły go interesować. 
Co do wpływu J oyce'a na mnie, pewne jest 
ty~ko to, że jego przykład nauczył mnie, czym 
jest suma sztuki". Dialog nr 8, 1964 r. 
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