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KRÓTKA KRONIKA ŻYCIA 
I TWÓRCZOŚCI SAMUELA BECKETTA 

1906 - 13 kwietnia w Dublinie, w rodzinie mieszczańskiej urodził się Samuel 
Beckett. 
1913 - Beckett uczniem jednej z dwunastu szkół protestanckich w Dublinie, Earls
ford House. 
1920 - nauka w Portora Royal School w Północnej Irlandii. Rozkład zajęć w tej 
szkole podzielony jest między naukę i sport. Beckett w obydwu dziedzinach ma 
wyraźne osiągnięcia. 

1923 - wstępuje do Trinity College w Dublinie. Studiuje pilnie literaturę fran
cuską. Pasjonuje się twórczością Dantego. 
1926 - pierwszy kontakt z Francją; 1927 - pierwszy kontakt z Włochami-Florer1-
cja. W grudniu otrzymuje tytuł Bachelor ot Art w dziedzinie języka francuskiego 
i włoskiego. 
1928 - wykłada przez dwa trymestry w Belfaście. W październiku wyjeżdża do 
Paryta, gdzie obejmuje stanowisko lektora języka angielskiego w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej. W Paryżu spotyka Joyce•a, ż którym łączyć go będzie prawrtziwa 
przyjaźń. Beckett jako pocz~tkujący pisarz podziwiał autora „.Ulissesa", łączyło 

ich wspólne pojęcie wolności Intelektualnej, problemów kultury, dążenie do po
siadania obszernej wiedzy, która u .Joyce'a przyjmowała encyklopedyczny wy
miar, łączyło Ich tak:i:e „wspólne milczenie": „Rozpoczynali rozmowy, które naj
częściej ograniczały się do wymiany milczenia". 
1929 - pierwsze publikacje: krótkie teksty w „Transition", czasopiśmie założo

nym w 1927 r., kierowanym przez E. Jolas. Czasopismo to drukowało ekspery
mentalne teksty literackie i rl'dakcja była miejscem spotkań wielu awangardo
wych autorów. Beckett pisze „Dante.„, Bruno, Vico„ .. Joyce". 
1930 - pisze „Whoroscope" i „Prousta". Wraz z innymi tłumaczami przekłada 

część „Work in Progress" .Joyce'a: „Anna Livia Plurabelle". 
1931 - otrzymuje tytuł Master of Art. 
1932 - Beckett podaje się do dymisji, ponieważ jak twierdzi, nie może znieść 

absurdalnej sytuacji „uczenia innych tego, czego samemu się nie wie". Odbywa 
krótką podróż po Niemczech, po czym osiedla się w Paryżu. Tłumaczenia Bretona, 
Eluarda, Crevela zamieszcza czasopismo „This quarter". Po zabójstwie prezydenta 
Doumera następuje fala niechęci dla cudzoziemców we Francji - Becke tt wy
jeżdża do Londynu, stamtąd do Irlandii. 
1933 - po śmierci ojca osiedla się w I.ondynie. 

1935 - pierwsza powieść: „Murphy". 
1936 - opuszcza Londyn i wyjeżdża do Niemiec. 1937 - powraca do Paryża. Spo
tyka ponownie Joyce•a. Pisze swe pierwsze tek.•ty w języku francuskim: poezje. 
W Paryżu jakiś nieznany człowiek proszący o jałmużnę sztyletuje Becketta na 
środku ulicy. Po wyjściu ze szpitala Beckett odwiedził go w więzieniu; na pytanie: 
„dlaczego chciał zabić?" człowiek ten odpowiada „nic wiem". Niektórzy krytycy 
widzą w tym zdarzeniu źródło powtarzającej się we wszystkich niemal utworach 
Becketta sytuacji absurdalnej. 
1939-1942 - w czasie wojny Beckett jest czynnym członl<iem Ruchu Oporu we 
Francji. W 19ł2 udaje mu się umknąć przed Gestapo; chroni >iP, w Vancluse, w 
Prowansji. Pisze „watt" w jęz. angielskim. 
1945 - „Premier amour'', 1946 - „Mercir:·r et Camier", „L'expuJse", ,,Suitc", ,,Le 
calmant". 1947 - „Eleutheria". 
1948 - żyje z tłumaczeń dla „Transition". Pisze: 1 ,Mołloy", ,,I\faloru_• 1neurt", „En 
atttenrtant Godot". 
:!~·l'.I - piszc- 11 L'innou1 ahłt·", „Entretir·ns :.l\' (' C George Bt1lhui t '', 

1959 _ powstaje trzynaście „Textes pour rlen". Beckett tłumaczy na angielski 

antologię poezji meksykańskiej O. Paza. 
1952 _ druk Czekając na Godota". Sukces pisarski Becketta. 

1954 _ pier_;;za wersja „Fin de partie". 1955 - „Toua ceux qui tombent", ukoń-
czona praca nad ,,Końc6wką" i „Acte sans paroles". . . . 

1957 _ londyńska premiera „Końcówki" I „Aktu bez słów". W kw1etnm premiera 
paryska. 1958 - „La derni~re bande", premiera w Londynie w październiku. 

1959 - „comment c•est''. . 
1968 _ Nowojorska premiera „La derni~re bande'', w marcu premiera francuska. 
Przez następne półtora roku pisze „Happy days". Premiera we wrześniu 1961. 
w tym roku Beckett i Borges otrzymują międzynarodową nagrodę wydawców. 

1962 - premiera „Radosnych dni" w Londynie. . . 
19!!3 - „Play" („Comedie") - premiera w Ulm H czerwca, kilka miesięcy póz
niej w Nowym Jorku. „Happy days" wystawione w Wenecji. 
l96ł _ Beckett pisze scenariusz „Film": 22 minuty milczenia, za który otrzyniał 

Nagrodę Młodej Krytyki na festiwalu w Wenecji. 
1965 - pisze „Come and go" („Va et vient"), „Imagination morte, imaginez", 

„Dis Joe". 
1967 - Beckett reiyseruje „Końcówkę" w Berlinie. 
1969 - Beckett otrzymuje Nagrodę Nobla. 

(wg G. D u r o z o I, Beckett, 
przekład M. Zlellńsklej) 

Jan Błoński 

TEATR SAMUELA BECKETT A 

w porywach wiatru, pod chmurnym niebem, w słyszalnej bliskości 
morza. Na bagnach, mokrych łąkach, torfowiskach. Na piaskach i ka
mieniach wybrzeża. Rzadko w rażącym, bolesnym słońcu, raczej w nie
określonym półmroku albo w szczelnej ciemności, gdzie „noc Irlandzkie 
sypie deszcze". Tak, na pewno w Irlandii, porzuconej, przechowanej w 
pamięci. Pod zapomnianym drzewem, na opustoszałej drodze w zanied
banym domu. 

Jednak w świecie, więc w przestrzeni i czasie. W przestrzeni zawsze 
tożsamej, odgraniczonej, choćby otwierała się na pustkowie czy ocean. 

Przestrzeń jest zatem zatrzaśnięta, zmiana miejsca akcji nie do po
myślenia. Ale ubóstwu przestrzeni odpowiada nadmiar czasu. Jest go 
zawsze więcej niż ludzkiej wynalazczości: tyle, że nie wiadomo, jak go 
zmierzyć lub czym wypełnić. Czas objawia się niemal namacalnie: jest 
jakby kleistą substancją, oblepiającą słowa i działanie. Unaocznia go 
zaś powolność: los bohaterów jest żmudą i cierpliwością. żadnych nie
zwykłych wydarzeń: ale nawet spojrzenie przez okno nabywa (w Koń

('!)11,cr) parodycznej godności ccrcmon:ału. Beckett nie ma sohie ró·.vncgo 



w rozszczepianiu, wydymaniu, spowolnianiu scenicznego dział;rnia. A 
sposobów ma cztery przynajmniej : zaburzenie rytmu, anulowanie, roz
członkowanie i nade wszystko - powtórzenie. One właśnie kształtujq 

teatralną substancję. 

Gesty, niedopełnione, zawisają w powietrzu, szukają jakby własnego 
celu. W wypowiedziach otwierają się - niczym wyrwy - niespodziewa
ne milczenia. To, jak Winnie mówi, znaczy dokładnie to samo, co mówi: 
„Ach, tak mało do powiedzenia, tak mało do zrobienia i tak wielki 
lęk czasami - że może jeszcze pozostać tyle godzin do dzwonka na za
śnięcie, i nic wi!:cej do powiedzenia, nic więcej do zrobienia - że dni 
mijają, niektóre dni całkiem mijają, dzwonek dzwoni i nic albo prawi0 
nic nie zostało powiedziane, nic albo prawie nic nie zostało zrobione. 
(Podnosi parasolkę) Oto niebezpieczeństwo. (Odwraca się do widowni) 
Którego należy się wystrzegać. (Patrzy przed siebie, Prawą ręką trzyma 
parasolkę. Jak najdluższa pauza) Dawniej bardzo się pociłam . (pauza) 
Teraz prawie wcale. (pauza)" [ ... ] 

W teatrze Becketta uderza maniacka dokładność wysłowienia i po
stępowania postaci. Zarówno zdania jak czynności są uwidocznione i 
rozczłonkowane. Im czynność mizerniejsza, tym ceremonialniej odpra
wiona. Winnie „.odwraca ~ię tułowiem do torby, grzebie w niej nie ru
szając się z miejsca, wyjmuje szczoteczkę do zębów, odwraca się tuło

wiem do widowni, odkręca tubkę, kładzie zakrętkę na ziemi" ... Nie bie
rze szczoteczki i pasty razem, niezauważalnie. Przeciwnie, każdy jej 
gest - z osobna - winien przyciągać uwagę. Jakby w tych błahostkach 
kryło się głębsze znaczenie ... Ale poszukiwacze sensu - jak poszukiwa
cze Godota - zostaną wystawieni do wiatru, jeszcze raz i zawsze. [ ... ] 

Jest u Becketta pragnienie redukcji czasu, uhieruchomienia wyda
rzeń. { ... ] sztuki, gdzie czas jest powtórzeniem, brzmią jeszcze niemal -
optymistycznie. Przynajmniej w porównaniu z tymi, gdzie pisarz zde
cydował się na jednokrotność zdarzeń i skończono~ć czasu. Radosw~ 

dni są naprawdę radosnymi dniami! Mniej radosnymi aniżeli w Godocie, 

ale jednak ... Dla Winnie wschód i zachód słońca objawia się dźwiękiem 
dzwonka. Jest w tym szyderstwo: nieznana siła wymusza na człowieku 
jawę i sen, podobnie jak wymusiła istnienie. W pierwszym dniu - pierw
szym akcie - dzwonek odzywa się tylko dwukrotnie. W następnym 

brzęczy częściej i bezładniej, jakby dni zlewały się w chroniczny bez
kształt. Podobnie dni majaczącego w agonii człowieka kurczą się czy 
rozdymają, zależnie od przekleństwa (błogosławieństwa?) przytomności 

i snu. Jakkolwiek byłyby krótkie, będą zarazem za długie; nie wiadomo, 
co z nimi zrobić, jak nie wie Winnie ... Ale i to jeszcze sp::iro, mieć dzień 
i mieć noc! Dlatego Winnie nie przestaje cieszyć się i dziękować. Winnie 
nie jest zapewne bardzo mądra. Ale jaka dzielna! Moralna lekcja 
Becketta jest o wiele bardziej tradycyjna, niż sii.; zwykle wydaje jego 
reż.yserom. [ ... ] 
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[ ... ] na czym polega u Becketta akcja? Czy to szkolne pytanie nie 
jest śmieszne? Myślę, że nie, ponieważ akcja jest zawsze redukcją, po
nieważ roz.wój zasadza się na utracie. [.„] Postacie - stopniowo, ostrożnie 
- wyczerpują możliwości istnienia, które zostały im przydzielone. Roz
porządzają niejako kapitałem bytu, który pomalutku „wydają". Jest to 
przede wszystkim kapitał ciała (bo przecież zużywamy się cieleśnie od 
narodzenia). Tracą więc zdolność odbierania wrażeń (ślepota), ruchu (po
rażenie) [„.] Winnie bawi się torbą, parasolką i rewolwerem. Ale podej
rzewa, że i to zostanie jej odebrane, i dlatego oszczędza słów i rzeczy: 
, Nie nadużywaj torby, Winnie, korzystaj z niej, niechaj ci służy ... w po
trzebie, jak najbardziej, ale patrz w przyszłość, Winnie, pomyśl o czasie, 
kiedy zawiodą słowa (zamyka uczy, pauza, otwiera oczy) - i nie nad
używaj torby". 

I rzeczywiście - musi się w końcu zadowolić oglądaniem przedmio
tów, którymi się wpierw bawiła. A przecież pisarz dał jej do czyniema 
u tyle mniej niż włóczęgom Godota! [„.] 

Tak więc nie to w tym teatrze ważne, co się robi, ale że się robi. 
Że się jeszcze robi. Trudno o błahsze i głupsze zajęcia sceniczne. Vladi
mir obgryza marchewkę, Hamm pieści pluszowego pieska, Winnie prze
gląda torebkę. Trudno również o dialog bardziej męczący i jałowy. Po
wstaje wręcz pytanie, jak i dlaczego można go znieść? [ ... ] 

Mówienie jest tyle trudne co konieczne. Winnie oszczędza zarówno 
rzeczy jak słów. [ ... ] Jak ciężko mówić, kiedy nie ma nic do powiedzenia! 
Toteż mówienie jest z reguły kalekie. Słychać niemal popłoch składni, 
znużenie oddechu, wściekłość słów, co nie mogą się razem złożyć. Partie 
klasyczne pięknie sąsiadują z pokracznością, ułomnością, niezdarstwem. 
Jak marnieją i giną postacie, marnieje zwykle i rozpływa się mowa, bo 
umieranie stylu jest umieraniem człowieka ... Ale im gorzej i głupiej 

mówią ludzie Becketta tym się bardziej przy mowie upierają! Godzą 

się na słowne cokolwiek, jak Vladimir. Byle tylko pokonać ciszę, do
rzucić coś przedtem powiedzianego! Skoro tak trudno istnieć, trzeba 
przynajmniej słowem upewnić się w istnieniu, ba, przydać sobie istnie
nia! Każdym dorzuconym zdaniem człowiek wydziera siebie niebytowi. 

Znaczenia słów są zatem mniej ważne niż proces mówienia, który 
sam staje się „bohaterem dramatu'', kto wie, czy nie ważniejszym od 
człowieka, przez którego się objawia. Postacie trwają w zupełnej bła
hości: działają, aby podtrzymać własne życie (cieleśnie rozumiane), mó
wią, aby zapełnić milczenie. To mówienie jest mówieniem na nic, oznacza 
pustkę i umykanie desygnatów. Przestrzeń literacka zostaje wypełniona 
słowami jak pusty.nia piaskiem. Czy zmąci i znuży wzrok i umysł pu
bliczności? Wręcz przeciwnie. Właśnie dlatego, że wszystko, na co na
trafia czytelnik, jest (ale czy naprawdę jest?) błahe, zaczyna znaczyć -
nadmiernie. Ponieważ na tej Saharze nie ma nic, każdy cień, przedmiot, 
wzµiesienie przykuwa uwagę i zapowiada niezwykłość. Pustka prowokuje 
do qziałalności intelektualnej. Rzecz w tym, że cokolwiek zostanie po
wit.>dziane, rozwija się zaraz, kojarzy, obrasta wspomnieniami, podobień-
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stwami, aluzjami. l\'!ii:;:dzy dziełem a czytelnikiem wywiązuje się osobliwa 
gra ponieważ chce on koniecznie narzucić „głębszy" sens wszystkiemu, 
co napotyka. Tak działa - dzisiaj - konwencja literacka, która nic 
znosi „mówienia na nic" i uprzywilejowuje znaczenie ukryte. Mistrzo
stwo pisarza polega zatem na uruchomieniu znaczeniotwórczej zdolności 
umysłu. A także - na dostarczeniu obfitej pożywki działaniom, które 
nasycają błahość znaczeniem, a przypadek koniecznością ... 

Beckett świadomie stawia na „nadznaczność" wypowiedzi. Wpr.:>
wadza na tropy, które nie są ani prawdziwe, ani fałszywe, ale po prostu 
niedostateczne. Jego obrazy czy formuły mają nieraz oczywiste znaczenie 
symobliczne. Ale to znaCZL'nie nie jest nigdy pełne, nie dość go jest, aby 
uporządkować całość dzieła. Sens niedostateczny sygnalizuje tak niepeł
ność wszelkiego sensu, a więc lo, na czym Beckettowi najbardziej zależy. 
[ ... ] 

W teatrze Becketta czas zmierza do bezczasu, ciało do rozkładu, dzia
łanie do nieruchomości, mówienie do milczenia. Powiedzieć o człowieku 
najważniejsze to wypowiedzieć jego stosunek do śmierci. Wokół tej -
i tylko tej - oczywistości pracuje wyobraźnia pisarza. Jest to więc - na 
pierwszy rzut oka - teatr pracowicie i jednolicie tragiczny. 

Co jest jednak u Becketta tragiczne? Czy zdarzenia? Na pewno nie. 
Zdarzenia nie niosą żadnej wartości, której zagłada byłaby przyczyną 
trwogi i wezwaniem do oczyszczenia. Co więcej, zdarzenia nie są nigdy 
szczególne, osobliwe: wszystko, o czym mówi pisarz, przytrafić się musi -
w tej czy podobnej postaci - wszystkim od początku do końca świata. 
Teatr Becketta odbywa się bez jakiejkolwiek nadzwyczajności... „Tra
gedia - pisał przed czterdziestu laty i nie ma zapewne krytyka, który 
by sławnego zdania nie przytoczył - nie opiera się o odpowiedzialność 
człowieka. Tragedi'ł opowiada o ekspiacji. Ale nie o byle jakiej ekspiacji, 
spowodowanej na,·uszeniem nędznego kodeksu, ułożonego przez loka
jów lub szaleńców. Boh a ter tragiczny musi odcierpieć grzech pierwo
rodny, grzech pierworodny własny i swoich socii malurum (towarzyszy 
nieszczęścia): grzech narodzin". 

Tym samym wraca Beckett do prastarego pojęcia tragedii. Od Oświe
cenia teatr najwyraźniej ucieka od tragiczności. Unika konfliktów, na 
które nie można poradzić. Winę bohatera wyjaśnia pochodzenie społecz
ne, niedostatek wychowania, potęga ciemnoty, okrucieństwo obyczajów, 
w ostateczności zaś - choroba. Lepsze prawa, właściwsze zwyczaje, to
lerancja i. medycyna zapobiegłyby na pewno ogromnej większości tea
tralnych nieszczęść dziewiętnastego wieku. Ale już wcześniej - nawet 
u Racine 'a i Szekspira - wina tragiczna rodzi się we wnętrzu jednostki, 
nie zaś - wynika z porządku rzeczy. Bohaterowie Racine'a pojmują 
dobrze, źe zawinili nadmierru1 namiętnością, której nie mogą poskromić, 
tak bardzo się z nią utożsamili. Także u Szekspira los jest uwewnętrz
niony, a pojęcie winy zbliża się do pojęcia grzechu. Pycha i szaleństwo 
władców narusza średniowieczną regułę, którą odwieczna mądrość usta
liła dla człowieka. Bohater tragiczny spełnia - w niezwykłym blasku -
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wielkość swej ludzkiej jednostkowości, co pozwala mu współczuć. Ale 
tej litości towarzyszy ulga i uspokojenie, które budzi porządek - przy
wrócony w królestwie duńskim ... czy jakimkolwiek innym. Dopiero u 
Greków los jest równie bezosobowy co u Becketta. Antyczny bohater 
pokutuje za winy, których bądź nie popełnił świadomie (Edypa rozgrze
szyłby w końcu sędzia i ksiądz), bądź popełnił je na rozkaz bogów 
(Orestes nie może nie słuchać swego rodowego prawa, które odbija po
rządek świata). 

Ale tragiczność Becketta jest bardziej jeszcze ogólnikowa. Jego pos
tacie nie popełniły żadnego niezwykłego czynu, ani zdrożnego, jak Ma~
bet, ani szlachetnego, jak Antygona. Na dobrą sprawę nie popełniły źad
nego czynu godnego uwagi. Nie mają sobie do wyrzucenia więcej niż 

którykolwiek z widzów: zapewne nawet mniej. Nie naruszyły żadnego 
kodeksu („ułożonego przez lokajów dla szaleńców"), nie kwestionują -
chyba bezsilnym szyderstwem - żadnych społecznych reguł. Raczej ju7. 
marzą o przystosowaniu ... To, co moralne, i to, co społeczne, nie może 
być więc tragiczne. Po prostu dlatego, że jest różne i zmienne. I nawet 
nie śmierć - konieczność śmierci - budzi tragiczną grozę. Nikt przecie 
u Becketta nie umiera ... Cokolwiek się powie o cnocie samobójstwa - 
a Beckett zbyt mądry, aby je wychwalać - człowiek pragnie przedłużać 
swe ist~ienie, jak tylko możliwe. I ma zapewne słuszność, bo niczym in
nym me rozporządza. Ale to właśnie jest tragiczne, ponieważ istnienie 
nie niesie żadnego usprawiedliwienia będąc nieustanną utratą i nieustan
nym pomniejszaniem. Tragedia nie jest więc sposobem umierania, ale 
sposobem istnienia człowieka. Objawia się w najzwyklejszej codzienności, 
otula c~ało jak powietrze. Jej znakiem jest tubka pasty, pluszowy piesek, 
cokolwiek. [ ... ] 

Tragicmość opiera się zawsze o utożsamienie. Gdybyśmy - choćby 
nieświadomie - nie posądzali, że może się nam przydarzyć to, co An
dromace lub Otellowi, nigdy byśmy nie wzruszali się klęskami bohatera. 
Ze wszystkimi postaciami tragicznymi łączy nas wielkie pokrewieństwo 
namiętności. Tragedia zbliża, każe brać udział, łączy we wspólnej trwo
dze i wspólnym cierpieniu. Tymczasem komizm oddala i uspokaja. Od
dala tym skuteczniej, im grubszy i pierwotniejszy. Nigdy nie będę kaleką, 
umrę kiedyś, ale na pewno nie dzisiaj, Dzisiaj los trafił w innych. Hu
mor oszczędza nam cierpienia. Tak właśnie u Becketta, gdzie arysto
fanejska intymność zdradza od razu pierwotne źródło humoru. Beckett 
- pisarz należycie źle wychowany - nie waha się naśmiewać ze sła
bych, kalekich, skrzywdzonych. Pamięta, że widzowie przyszli do teatru 
na własnych nogach i uwidacznia im pośrednio przewagę nad posta
ciami ze sceny. Przypomina także, że jesteśmy w teatrze, że „naprawdę" 
nie jest wcale tak beznadziejnie. Dlatego zdarza mu się burzyć iluzję 

sceniczną. Kiedy Hamm pyta Clova, czy obaj coś oznaczają, zwraca się 
zarazem do publiczności. I ludzie się śmieją - bo śmieszny jest aktor, 
pytający o swą rolę publiczność. Właśnie funkcja oddalenia łączy wszy
stkie odmiany Beckettowskiego humoru. Zapewne śmieszność nieszczęść 

smuci podwójnie dusze wrażliwe, współczujące. Ale współczucie wymaga 
zawsze niejakiego wysiłku Dlatego opiera się tak często o obłudę. 
Tymczasem ciało, uradowane, że funkcjonuje lepiej niż ciało aktorów, 
rży najzupełniej spontanicznie. W teatrze liczy się reakcja natychmiasto
wa, ta, która wybucha na sali. Potem w foyer można sobie popłakać i 
pofilozofować. 

Tak docieramy do sedna. Ambicją Becketta jest pokazać wszystko 
pod podwójnym kątem. Istnienie jest tragiczne, ponieważ człowiek nie 
jest stworzony do śmierci, a umiera. Ale jest także śmieszne, poniewi:iż 
chce żyć, chociaż został - bez odwołania - skazany. Rozpaczliwe wy
siłki, które podejmuje, aby ukryć przed sobą prawdziwy stan rzeczy, 
wywołują tylko śmiech. Lecz bezbronność budzi w końcu litość, zaś bez
wyjątkowość losu - trwogę. Tyle tej trwogi, tyle cierpienia w człowieku, 
że przeklina życie i domaga się śmierci. Postacie Becketta niemało ni:i
rzekają ! Ale jak tylko zbliża się cios, wołają o ratunek, budząc znowu 
śmiech tych, którzy słyszeli niedawne jęki. A kiedy odsuną czy odepchną 
prze"'naczenie, zapominają, że jednak posunęły się ku nicości.. . , że brną 

w śmierć na ślepo, jak grecki bohater na ślepo wpadał w sidła przezna
czenia„. Objawiają się więc znowu od strony tragicznej. I tak w kółko. 

Można by tylko dodać, że wtedy sprężyna rozkręca si~ najlepiej, kiedy 
reżyser potra~i najpierw wzbudzić śmiech - nie odwrotnie. Bo publicz
ność, ogarnięta - jak mówił Irzykowski - „dostojnym bzikiem tragicz
ności" nie pozwala się ściągnąć z piedestału, kiedy raz wlazła tam wspól
nie z bohaterami. 

Można to powiedzieć jeszcze inaczej. Utożsamiamy się z bohaterem 
jako jednostką. Płaczemy wspólnie, współczując kaźni, na którą skazała 
go (nas) wina istnienia. Tak więc przyjmujemy punkt widzenia bohatera. 
Zakładamy milcząco, że on właśnie jest najwyższą wartością w otacza
jącym świecie. Człowiek jest bowiem miarą rzeczy i koroną stworzenia ... 
Zapewne świat nie powstał dla szczęścia jednostki. Ale powinien zas
pokoić potrzebę snu, radości, szczęścia, którą człowiek odczuwa. Po cóż 
urządzamy i ozdabiamy świat, jeśli nie dlatego, aby własną przemyślnoś
cią zastąpić to, co zostało odebrane nam w raju? Przygodność istnienia, 
konieczność śmierci to zrządzenia zarówno niedocieczone jak okrutne. 
A jednak taki jest porządek świata. Jeżeli zatem spojrzymy z ziemi w 
niebo, oczami jednostki, na nieuchronny porządek - przeważy w nas 
poczucie tragiczności. 

Ale nie jest to przecież możliwość jedyna. Przestańmy raz wreszcie 
utożsamiać się z bohaterami, wzruszać się i przerażać. Zyskamy wtedy 
możność spojrzenia - jeśli wolno powiedzieć - z góry ku dołowi, od 
porządku świata ku jednostce. I zobaczymy, że pełna narzekań zapo
biegliwość ludzkości to krzątanina much na lepie, budowanie mrowiska 
na brzegu podmywanym przez nurt. Czy człowiek jest naprawdę ośrod
kiem świata? Czy wszystko po to istnieje, aby mu dogadzać? Cóż za 
urojenia. Myśl znana nie tylko starożytnym. Jeszcze Kochanowski - bo
!łJtjie J!ł Lutrem - mówił o . uciesze, którą musi odczuwać Bóg, patrząc na 



mizerną błahość ludzkich zajęć. Można to rozma1c1c interpretować . Pu
rytańsko •lbo deistycznie. Ale teraz szukamy w tej myśli konsekwencji 
estetycznej. Otóż .jest w niej poczucie związku między humorem a świa
domością, śmiesznością a obiektywizmem. Jeśli nawet ten związek jest 
niekonieczny (bo w antyku „obiektywna'' była tragedia), to na pewno 
obecny u Becketta. 

Jest jeszcze kwestia punktu odniesienia. U Becketta nie jest on ni
czym innym jak pustym miejscem po Bogu. Tym samym tragedia .je:,;t 
spojrzeniem od człowieka ku pustce, komedia - od pustki do człowieka. 
Tragedia jest, owszem, protestem, ale niedorzecznym, bo zwraca się 'N 

nic. Tymczasem humor prowadzi paradoksalnie do pogodzenia z losem 
- jednak pod warunkiem, że jednostce (którą mógłby być każdy z nas!) 
odmówimy pierwszeństwa w kosmosie! Tak więc obie postawy są w ja
kimś sensie niesłychane, niemożliwe. Jakże człowiek odmówi sam sobie 
znaczenia, skoro nie ma niczego poza własnym ciałem? I jak mu uwie
rzyć we własne pierwszeństwo, pozbawione transcendentnej gwarancji? 
Komizm rodzi się z pustki i odsyła do tragiczności, zaś tragiczność zwra
ca się ze skargą ku pustce i odsyła w śmiech. Żadn.a z postaw nie może 
zwyciężyć: mogą się tylko zastępować - bez końca . 

• 
Jest to na pewno kluczem do teatru Becketta. Przemienność zgrozy 

i humoru to najogólniejsza formuła tej coincidentia oppositorum, którą 
winno stanowić przedstawienie. Można by także powiedzieć, że kompo
zycyjną zasadą sztuki jest ironia. Każde dzieło spełnia się przez zaprze
czenie własnej tradycji gatunkowej. Jakby wielki wysiłek utrzymywał 
w równowadze - chwiejnej, chwilowej - to, co najbardziej sprzeczne 
i nie do pogodzenia. [ ... ] 

Beckett wychodził od powagi: nie spełnionego oczekiwania, wegetacji 
skazańców. Potem przerysowywał sytuację do karykatury i obracał 

sztukę w farsę czy popis klownów. W Radosnych dniach zabieg jest 
subtelniejszy. Postać Winnie jest par excellence komediowa. Winnie zaj
muje się samą błahością. Cieszy się swoim trwaniem. Bawi się szczot
ką do zębów, grzebie w torbie, kobiecym skarbczyku. Raduje się przed- · 
miotami (my także zbieramy meble, książki, maszyny, aby je przeciw
stawić upływowi czasu). I przede wszystkim gada. Gada bez przerwy, 
bez litości dla męża i publiczności. Jej pogoda ma w sobie coś wzrusza
jącego i idiotycznego równocześnie. Jest śmieszna - najbardziej trady
cyjnym z humorów, o tyle mniej widzi i wie niż publiczność. Przypo
mina człowieka, który otrzepuje kurz w dniu końca świata. 

Czyżby więc Winnie ·nie chciała zobaczyć prawdy? Jej radość brzmi 
jak szyderstwo. Radosne ·dni! Ale teraz ogarnia nas niepokój. Czy bo
wiem istnieją inne? I cóż właściwie • Wi·nnie może (możemy my) zrobi.ć 

na świecie? Co jej pozostało - prócz mówienia? Jest przecież zagrzeba
na w piasku, żałosną parasolką chroni się od palącego żaru (słońce, 

sol invictus, to życie, którego nikt i nic nie pokona). Dzień budzi ją 



ostrym dzwonkiem budzika. Kopca przybywa jak lat, jak doświadczeń. 
Sięga już Winnie po pas, po szyję. I ona przecież wie, że tak jest! Nie 
ukrywa niczego przed sobą. Skupia się - największym wysiłkiem - na 
teraźniejszości. Tak więc Winnie - właśnie skromna, niemądra - prze
chodzi nieznacznie na stronę tragedii. Jej właśnie nie można juź niczego 
zarzucić. Ani niezdarności i niechlujstwa, ani buntu. Jest najbardziej nie
sprawiedliwie pokarana ze wszystkich postaci Becketta. I nawet z tego 
nie czyni sobie chluby. Przeciwnie, uważa, że wszystko jest tak, jak musi 
być. Bogowie sprawili, że Edyp zabił ojca i poślubił matkę. A przecież, 
znikając w świętym gaju, Edyp zwraca się o pomoc do bogów! Czy to 
właśnie nie jest postawą najgłębiej tragiczną? Czy podobnej - na 
skromniuteńką miarę - nie można się dopatrzyć u Winnie? 

Zapewne, Beckett nie byłby Beckettem, gdyby doprowadził sztukę do 
jednoznaczności. Mozna Winnie uznać za idiotkę. Czepia się byle czego, 
aby zabarwić sobie ostatnie chwile złudzenia. Ale można zobaczyć także 
hart i powagę, Nie ma ona - w gruncie rzeczy - złudzeń co do własnych 
złudzeń. A jednak mąż, świat, ludzie do końca zachowują dla niej war
tość, chociaż pojmuje chyba, że sami w sobie nie posiadają żadnej war
tości. Tym samym Winnie umożliwia refleksję nad moralnością Becket
ta. [„. ] 

W ostatecznym rachunku wszystko się równoważy. Tragedia jest 
warta komedii, działanie równa się zaniechaniu, protest akceptacji, roz
pacz radości. Od wczesnych lat wyobraźnię Becketta zaprzątała postać 
dantejskiego bohatera nazwiskiem Belacqua. Poeta spotkał go w piekle, 
półleżącego, plecami opartego o skałę. Belacqua czeka bez nadziei i bez 
rozpaczy. Po prostu czeka. Zbuntowany, zrezygnowany, pełen godności? 
A to już jak chcemy. On sam zrobił wszystko, co do niego należało. Te
raz może już tylko opowiadać sobie historie. Jak to jest? - pyta Be
ckett. I odpowiada, że jest właśnie tak, jak jest, pisarzowi zaś nie po
zostaje nic innego, jak wypowiedzieć to słowem. 

[Posłowie w: s. Beckett, Teatr, Warszawa 1973] 

SAMUELA BECKETTA „RADOSNE DNI" 
Peter Brook 

Ciemne sztuki Becketta są sztukami światła, w których przedmioty 
są dowodami dzikiego pragnienia świadczenia o prawdzie. Beckett nie 
mówi „nie" z satysfakcją, wykuwa swe bezlitosne „nie" ze swej tęsknoty 
za „tak" i jego rozpacz jest formą negacji, z której można odczytać zarys 
jej przeciwieństwa. Są dwa sposoby mówienia o kondycji człowieczej: 
istnieje proces inspiracji, w którym mogą ujawnić się wszystkie pozy
tywne elementy życia i proces uczciwej wizji, w którego trakcie arty
s h j -s t świ:.idkiem wszystkiego, cokolwiek zobaczy. Pierwszy proces za-



leży od objawienia, nie można go wywołać za pomocą pobożnych ży
czeń. Drugi zależy od uczciwości i pobożne życzenia nie powinny jej 
przesłaniać. 

Beckett ukazuje właśnie tę różnicę w Radosnych dniach. Optymizm 
kobiety zagrzebanej w ziemi nie jest cnotą, jest elementem, który czyni 
ją ślepą wobec jej prawdziwej sytuacji. W kilku krótkich przebłyskach 
dostrzega swą kondycję, ale natychmiast je zaciera pogodną radością . 
Działanie Becketta na widownię podobne jest działaniu tej sytuacji na 
główną bohaterkę. Widownia wije się, kręci, ziewa, wychodzi albo wy
najduje wszelkie możliwe zarzuty, aby odgrodzić się od niewygodnej 
prawdy. Smutne, ale to właśnie tęsknota za optymizmem, właściwa wielu 
pisarzom, nie pozwala im na znalezienie nadziei. Kiedy atakujemy Bec
ketta za pesymizm, to właśnie my jesteśmy bcckettowskimi postaciami 
złapanymi w pułapkę beckettowskiej sceny. Kiedy akceptujemy twier
dzenia takimi, jakimi są, nagle wszystko się zmienia. Istnieje przecież 
całkiem inna widownia, widownia Becketta; ci, którzy w żadnym kraju 
nie wznoszą barier intelektualnych, nic próbują zbyt ciężko wyłowić 
znaczenia. Ta widownia śmieje się i płacze - a w końcu świętuje 
z Beckettem, ta widownia opuszcza jego sztuki wzbogacona, z lżejszym 
sercem, pełnym dziwnej nieracjonalnej radości. 

[„Odra" nr 10171, Te:itr święty) 

Gerard Durozo 

Nic już nie istnieje wokół Winnie i Willego, pozostało im tylko zado
wolić się własnymi iluzyjnymi możliwościami; obnażenie sytuacji jest 
całkowite [ ... ] Oczywiście w takim punkcie każdy czyn okaże się daremny, 
nonsensowny, dokonywany w obawie przed pochłonięciem przez nicość . 

A jednak w centrum pustyni, która ją stopniowo wchłania, Winnie 
w sposób całkiem paradoksalny jest nieustannie aktywna, najpierw w 
ruchach (odświeża makijaż, przekłada z jednego miejsca na drugie wszy
stko co posiada, otwiera i zamyka parasolkę), później w słowach, gdy 
już wszelki ruch stal się dla niej niemożliwy. Nawet Wille, którego 
degradacja jest w pewnym sensie dalej posunięta, robi kilka ruchów: 
wkłada lub zdejmuje kapelusz, wachluje się gazetą, a na końcu przedsL•
wienia ubiera się w odświętny garnitur, co jest szczytowym punktem 
tej absurdalnej sytuacji. Winnie i Willie, mim że zdają sobie sprawę ze 
swej nieuchronnej zguby i odczuwaj jW: pierwsze symptomy zupeł
nego unicestwienia nie re<zygnują j dnak z w ulki. Winnie- doskonale wie, 
że sytuacja jest bez wy jści , stwierdza, że wkrótce zabraknie- jej nawet 
słów, bo coraz bardziej zawodzi ją pamięć, Ale z zawziętością e wyt.a s:, 

każdej szansy, jaka je j pozostała: resztek „życia towarzyskiego", swego 
bełkotu, jakiejś piosenki, a najbardziej może Williego, towarzysza, któ
rego już sama obecność pozwala na pozbycie się lęku przed nicością. 

Niewątpliwie, Winnie stara się być ślepa na wszystko, co ją otacn. 
Zbudowała sobie system obrony, do którego ucieka się z rozpaczliwym 
humorem: każde zdarzenie jest interpretowane optymistycznie. Nawet, 
jeśli czuje, że ziemia ją ze wszystkich stron już zbyt silnie uciska, tłu
maczy to tym, że przytyła. Zauważa, że Willie ciągle śpi? a więc ta 
śpiączka jest „cudownym darem". Ponieważ nie może już się poruszać, 

krzyczy zwycięsko, że „poruszanie się to przekleństwo!" 
Jeśli nazwiemy humorem postawę intelektualną, która tłumaczy rzeczy

wistość tak, jak gdyby ta rzeczywistość realizowała wymarzony ideał, 

zobaczymy, iż w tej sztuce, jak nigdy chyba dotąd, czarny humor Be
cketta najpełniej się rozwinął . .Jest we wszystkich wypowiedziach Win
nie we wszystkich jej okrzykach szczęścia podkreślających przepaść, 

jak~ dzieli jej spcsób przeżywania tej rzeczywistości od obrazu, jaki 
obserwują widzowie. 

[Beckett, Paris 1972, przekład M. Zielińskiej] 

Z prozy Samuela Becketta 

DZYN 

Wszystko znane wszystko białe nagie białe ciało metr nogi złączone 
jakby zszyte. światło ciepło biała ziemia metr kwadrato\vy nigdy nie 
widziany. ściany białe! metr na d!wa sufit biały metr kwadratowy nigdy 
nie widziany. Nagie białe ciało nieruchome tylko oczy ledwie. Zarys nie
ostry bladoszary prawie biały na białym. Ręce opuszczone otwarte twarz 
pusta stopy białe pięty zwarte kąt prosty. światło ciepło twarze białe 
promieniejące. Nagie białe ciało nieruchome hop ni?ruchome nadal. Za
rys nieostry znaki bez sensu bladoszary prawie biały. Nagie białe ciało 
nieruchome niewidoczne białe na białym. Tylko oczy ledwie bladoniebie
skie prawie białe. Głowa okrągła wysoko oczy bladoniebieskie prawie bia
łe twarz nieruchoma wewnątrz cisza. Zaledwie krótkie pomruki prawie 
nigdy wszystkie znane. Zarys nieostry znaki bez sensu bladoszary pra
wie biały na białym. Nogi złączone jakby zszyte pięty zwarte kąt prosty. 
Tylko zarys żywy niezakończony czarny bladoszary prawie biały na bia
łym. światło ciepło ściany białe promieniejące metr na dwa. 
Nagie b '.1 ł2 c.ało !1 ieruchou2 m 2:.r hop nieruchome nadal. Zarys nie
ostry znaki bez sensu bladoszary prawie biały. Stopy białe niewidoczne 
pięty zwarte kąt prosty. Oczy tylko one żywe niezakończone, niebieskie 
bladoniebieskie prawie białe. Zaledwie pomruk prawie nigdy sekunda 



może nie jeden. Żywe ledwie zaróżowione nagie białe ciało nieruchome 
metr białe na białym niewidoczne. Swiatło ciepło zaledwie pomruki 
pra-wie nigdy zawsze te same wszystkil.! zna ne. Ręce białe niewidoczne 
opuszczone otwarte twarz pusta. Nagie białe ciało nier·uchome metr hop 
nieruchome nadal. Tylko oczy ledwie bladoniebieskie prawie białe twarz 
nieruchoma. Zaledwie pomruk prawie nigdy sekunda może wyjście. 

Głowa okrągła wysoko oczy bladoniebieskie prawie białe dzyń pomruk 
dzyń cisza. Usta jak by zszyte nitka biała niewidoczna. Dzyń może natura 
sekunda prawie nigdy to z pamięci prawie nigdy. Sciany białe każda w 
zarysie nieostrym znaki bez sensu bladoszare prawie białe. Swiatło ciepło 
wszystko znane wszystko białe n ·ewidoczne spotkania twarzy. Dzyń za
ledwie pomruk prawie nig<ly sekunda może sens to z pamięci prawie 
nigdy. Białe stopy niewidoczne pięty zwarte kąt prosty hop nadal bez
głośnie. Głowa okrągła wysoko oczy bladoniebieskie prawie białe twarz 
nieruchoma wewnątrz cisza. Hop nadal tam gdzie cały czas a jeśli ni'! 
to wiadomo że nie. Tylko oczy tylko one żywe niezakończone niebieskie 
otwory bladoniebieskie prawie białe tylko kolor twarz nieruchoma. 
Wszystko znane wszystko białe twarze białe promieniejące dzyń zaledwie 
pomruk prawie nigdy sekunda czas gwiezdny to z pamięci prawie nigdy. 
Nagie białe ciało nieruchome metr hop nierucheme nadal białe na bia
łym niewidoczne serce bije bezgłośnie. Tylko oczy żywe niebieskie bla
doniebieskie prawie białe twarz nieruchoma tylko kolor tylko one ni~
zakończone. Niewidoczne spotkania twarzy tylko jedna promieniejąca 

w !1ieskoóczoności a jeśli nie to wiadomo że nie. 

[„Twórc;:ość" nr 5172, fragment] 

W progran1ic zan:ieszczono projekty scenografii Franciszka Starowieyskiego. 
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MIKOŁAJ BRATASZ 
MODELARSKIEJ': 
ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 
STOLARSKIEJ': 
JAN SZOTA 
MALARSKIEJ': 
TADEUSZ CHĄDZY~SKI 
TAPICERSKIEJ': 
RYSZARD TKACZYK 
SLUSARNIA: 
BRONISŁAW KROWICKI 

UWAGA ZAKŁADY PRACY I SZKOŁY 
Zam6wienia zbiorowe na bilety dla zakład6w pracy i szk6ł przyjmuje 
codziennie w &'odz. 9-16 Biuro Organizacji Widowni, ul. ZapollkieJ 3, 
łeL 387-89. 

Cena biletów 
I strefa 

II strefa 
III strefa 

21 zł 

17 zł 
13 zł 

REDAKTOR PROGRAMU: HANNA SARNECKA-PARTYltA 

OPRACOWANIE GRAFICZNE: ELŻBIETA ZAŁUSKA 

PROJEKT OKŁADKI: NICOLE NASKOW 

Cena zł 8, -
NZGraf. Oława, zam. 10-77 - 2000 (L-8) 



Instytut T atralny 
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Samuel Beckett 

RADOSNE DNI 
-

(HAPPY DA YS) 

PRZEKŁAD: 
Mary i Adqm Tarnowie 

REŻYSERIA I SCENOGRAFIA: 
Franciszek Starowieyski 

Premiera: luty 1977 r. 


