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Beckettowską antropologię można sprowadzić do następu
jącego podsumowania: 

Istotą Człowieka jest nieprzezwyciężalne poczucie samot
ności, skądkolwiek się ono bierze i cokolwiek się za nim kryje. 
Poczucie samotności jest nieznośne i domaga się uśmierzenia. 
Cśmierzenie możliwe jest dzięki mowie. Mowa prowadzi do 
rozdwojenia jaźni, to zaś do powstania idei Drugiej Istoty i do 
uwiarygodnienia jej poprzez zachowania stwarzaj .ące wrażenie, 

że istnieje ona naprawdę. Zachowania te, choć oparte na fikcji, 
same fikcją nie są. Są rzeczywistością przekształcającą Czło
wieka. Przekształcenie to jednak nie jest procesem nieskoń
czonym, lecz ma raczej charakter kolisty: po pewnym czasie, 
wyczerpawszy moc iluzji, Człowiek wraca do punktu wyjścia, 

czyli do doświadczenia samotności, i wtedy wszystko zaczyna 
się od nowa. Kolistość samoprzemiany Człowieka przejawia się 
zarówno w obrębie poszczególnych etapów jednego cyklu, jak 
i w obrębie cyklu całego. Cały cykl to ogólny czas dany Czło
wiekowi, poszczególne etapy cyklu to ery, epoki, pokolenia, 
pojedyncze ludzkie żywoty . W punkcie zerowym koła rozgry
wa się misterium rozczarowania i nadziei, zwątpienia i wiary. 

Antoni Libera, z Posłowia do 

„CZEKAJĄC NA GODOTA", 

P iW, 1985 



Janusz Majcherek 

z REGUŁY POLSKIE WYSTAWIENIA I „GODOTA", i w ogóle Becketta 
zawsze grzeszyły .iakąś ponurą, niby-egzystencjalistyczną solennością. Tymcza.

sem Beckett jest autorem o nieprawdopodobnym poczuciu humoru. Klasyczne 
już dziś powiedzenie Anouilha, że „Godot" to „Myśli" Pascala odegrane przez 
cyrk braci Fratellinich, trafiało gdzieś w istotę sprawy. Tragedia jest śmieszna, 
Wydaje się zresztą, że w tę stronę poszedł autor polskiej prapremiery „Godo
ta", Jerzy Kreczmar. Tyle że m'.l.!o kto chciał tę śmieszność i komizm Becketta 
zauważyć. A w każdym razie nastawienie publiczności i wtedy, i później zwy

kle było takie, że na tym autorze śmiać się po prostu nie wypada, bo to prze
cie ciemne jak Heidegger, poważne jak Jaspers i głębokie chyba aź tak jak 
sam Sartre. Opowiadał mi kiedyś - a i pisał bodaj gdzieś o tym - Adolf 
Rudnicki, jak zaśmiewał się na przedstawieniu Kreczmara we Współczesnym. 
Podobno uciszano go syknięciami i gromiono wzrokiem. No, ale prawdopodob
nie takich manier w stosunku do absurdalno-egzystencjalistycznej literatury 
i teatru uczył „Przekrój", a to na nim bądź co bądź wychowywała się duża 

część tak zwanej inteligencji polskiej. Dopiero grubo później Libera pracowi
cie zaczął w swoich przekładach i komentnzach udowadniać, że Beckett to 
ani teatr absurdu, ani żaden egzystencjalizm w przyswojonym nad Wisłą, 

Odrą i Nysą Łużycką stylu Frani;oise Sagan, ani w ogóle żadna z tych rzeczy. 
A jak Beckett potrafi być śmieszny, przekonałem się 1 kwietnh 1990 roku 
w Teatrze Narodowym w Londynie, gdzie w kilka miesięcy po śmierci autora 
grupa najznakomitszych jego aktorów urządziła rodzaj hommage. Publicz

ność - chybaze dwa tysiące ludzi - pokładała się ze śmiechu. ( ... ) 

Każdy, kto interesuje się Beckettem, dobrze wie, że jego sztuki są typo
wymi partyturami, w których każdy dźwięk i każda cisza, każda sekunda 
akcji zostały precyzyjnie paliczone. W reżyserowaniu Becketta przyrządy typu 
stoper czy, bo ja wiem, metronom, byłyby jak najbardziej na miejscu . Zresztą 
gdy Beckett sam wystawiał swoje sztuki, fo, gdy idzie o tempo, rytm, pauzo

wanie, stawiał n ieludzkie wymagania i potrafił godzinami ćwiczyć mały frag 
ment tekstu , poświęcając całą uwagę jakiejś frazie, jakiejś ir.elodii jednego 
zdania . .Jak dyrygent. Można w tym miejscu zapytać, czy niewolnicze trzy
manie się owej partytury jest uzasadnione i jakie są właściwe granice nie
wolnictwa. Bo może kanoniczna wersja Becketta, cyzelowana przez jego reży
serów w rodzaju Asmusa, Gontarskiego, Schneidera czy Liberę właśn.ie, czyli 
przez owych strażników pieczęci, jest tylko jedną z możliwości i wcale nie· 
koniecznie najlep~zą. Można na to pyta:iie odpowiedzieć dwojako. Najpierw 
żartem, wyobrażam sobie, ie jakiś utwór Mozarta czy Beethovena, przy du
żej fantazji i artyzmie, można odegrać na przykład na mandolinie, pile albo 
grzebieniu; można stworzyc wersję jazzową, rockową, dancingową albo ele
ktroniczną. Tylko nikt się nie powinien upierać. że mamy wtedy do czynienia 
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z wersją, która najbardziej przystaje do swojego pierwowzoru, czyli do par
tytury. z kolei ten sam utwór grany przez dziesięciu różnych wykonawców 
w wersji maksy malnie zbliżonej do partytury i tak będzie różnił się w inter
pretacji. Pewnie , że różnice będą polegać na niuansach. Ale Beckett jest ta
kim autorem - bardzo wyjątkowym - który na tyle ściśle napisał swoje 
partytury, że p ale interpretacyjnej swobody mogą wyznaczać jedynie niu
anse. l tak się akurat s kłada - to jest druga odpowiedż na postawione 
wcześniej pytanie, tym razem poważna - że najlepsze przedstawienia bec
kettowskie, jakie znam - a widziałem ich doprawdy wiele - różnią się niu
ansami, minimalną zmianą tonu, ledwo zauważalnym przesunięciem tempa, 
przesunięciem akcentu. Oczywiście, reżyser-mandolinista może zrobić z Bec

kettem, co zechce, ale rezultat bankow() uzyska dużo gorszy. 
T'.l.k czy inaczej, wydaje się, że jeśli chce się grać Becketta do sensu, trzeba 

przystać na jego warunki. To po prostu specyfika tego autora. Ale teraz co 

znaczy, w praktyce teatralnej, przystać na warunki Becketta? W istocie zna
czy to poddać się swoistej tresurze czy ćwiczeniom, dokładnie takim, jakie 
musi sobie aplikować muzyk-instrumentalista, jeśli dąży do perfekcji wyko

nania. („.) 

Pauza skrócona czy przedłużona o sekundę czyni w dziele Becketta róż
nicę. W innych przedstawieniach, innych autorów te drobiazgi może nie mają 
takiego znaczenia. Zawsze można coś podeg rać jakimś psychologizmem, jakąś 

sztuczką. A tu nie można. Bo albo to chodzi jak szwajcarski zegarek, albo 
szkoda mitręgi. Wszystko, co składa się na jedyny w swoim rodzaju świat 

Becketta, wynika z precyzji najdrobniejs zych szczegółów: ile kroków i w ja
kim tempie zrobi się na scenie, jak się int onuje tę czy inną kwestię, do ja
kiego stopnia uda się zagrać pewne gesty, którymi powinna rządzić symul
taniczność itd. Aktorzy, je ś li nie chcą się na taką strukturę zgodzić, nie są 

w stanie dojść do Beckettowskiej formy, a to ona przede wszystkim konstytu

uje przedstawienie. ( ... ) 
Paradoks i wyjątkowość Becketta polega na tym, że forma czy struktura 

poprzedza sens, znaczenie, nastrój, które rodzą się do1Jiero z rytmu, muzycz
ności , opozycji ciszy i dźwięku, pauzy, powtórzenia itd. I nade wszystko -
z wyliczonej, precyzyjnej ścisłości. Nie można np. wchodzić w kwestię, nie
jako rozkręcając się po drodze, tzn. powtarzając dwa, trzy ra.zy pierwsze sło

wo, skoro Beckett domaga się , aby słowo w tym właśnie miejscu pojawiał o 

się tylko raz. („.) 
Wniosek płyn ąłby z teg o t aki , że Beckett wymaga specjalnych aktorów, 

co zresztą praktyka potwierdza. Najwięksi „beckettowcy" właśnie niczym 
innym się nie zajmują - grają wyłącznie Becketta, pracując latami nad 
sobą i autorem, czy też nad sobą w autorze. Od dawna, mówiąc nawia

sem, jestem zdania, że w podobny sposób osobnej „szkoły" aktorskiej domaga 
się nasz Gombrowicz, tyle tylko, że w jego wypadku ani partytura nie tak 
ścisła, ani klasa artystyczna nie ta (przynajmniej w dramatach). 

Z Beckettem jest trochę tak jak z teatrem No: niemal zero możliwości 

plus żmudny trening ... (z: „ O G RA N fC AC H OGÓH K A '" 

„ T e atr "" n r I z 1992 1·.) 
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L ech G wit (E st ragon ) 

Antoni Libera 

N a TEMAT GENEZY TYTUŁU „Czekając na Godota", tj. głównie na te
mat pochodzenia tego tajemniczego imienia, istnieje wiele legend. Beckett od
nosi się do nich pobłażliwie, nie przecząc im, ale też i nie potwerdzając żadnej 
z nich. Jedna głosi na przykład, jakoby usłyszał on to imię od kibiców co
rocznego wyścigu kolarskiego Tour de France. Wracając póżnym popołud

niem do domu - gdy rozgrywany tego dnia. etap dawno się już skończył -
miał się ponoć natknąć na grupę łudzi stojących na rogu ulicy, którzy nie
cierpliwie czegoś wypatrywali. Gdy zaciekawiony zapytał ich, co tu robią, 
odpowiedzieli podobno, że czekają na. Godota, najstarszego zawodnika, który 
wciąż jeszcze ·nie dojechał do mety, Według innej legendy - pier wszy raz 
zetknął się jakoby z tym imieniem czekając na autobus na. ulicy Godot de 
Ma.uroy, znanej ulicy prostytutek w Paryżu. Zaczepiony przez jedną z nich, 
i odrzuciwszy jej propozycję, miał ponoć usłyszeć: „Na. co się oszczędzasz? 

Na Godota czekasz?" Istnieje również wersja krytyczno-literacka.; według niej 
t imię Godota., a. nawet ideę tej nieobecnej na. scenie postaci zaczerpnął B ec

kett z mało znanej sztuki Balzaca „Le faiseur" (Intrygant), grywanej również 
pod tytułem „Mercadet". W sztuce tej bohaterowie oczekują na. mistyczn ego pa

na Gudea.u, który ma. uratować ich przed bankr uctwem i ruiną i który oczy
wiście nigdy się nie zjawia. Tej wersji Beckett jednak zaprzecza twierdząc, 
że przed napisaniem „Godota'' nie zna.I sztuki Balzaca. Spośród jego nielicznych 
wypowiedzi na temat pochodzenia, a. zwłaszcza. znaczenia mienia. Godota na 
uwagę zasługują trzy. W pierwszej z nich, skierowanej do Rogera Blina pod
czas prób do pierwszej inscenizacji sztuki, Beckett stwierdził, że imię to ma 
swoje źródło w gwarowych francuskich słowach „godillot" i „godasse" o:i>na
cza.jących but, ponieważ właśnie buty, i to właśnie ta.kie, jakie wyzierają 
spoza owych swojskich nazw (buciska, buciory ), odgrywają w sztuce bardzo 
ważną rolę. W dwóch pozostałych wypowiedziach Beckett nie dawał już żad
nych wskazówek, mówił jedynie, czym w jego intencji Godot n ie jes t i cze
g·o n i e oznacza.. Są to wypowiedzi bardzo znane, nieomal słynne. Pierwsza 
z nich stanowi odpowiedź na pytanie, kim jest Godot, i brzmi: „Gdybym to 
wiedział, powiedziałbym to w sztuce'', a druga odpowiada z kolei na pytanie, 
czy Godot to Bóg, i brzmi: „Gdy by Godot był Bogie m , tobym go tak nazwał". 

W języku oryginału, czyli we francuskim, słowo „Bóg" brzmi „Dieu", a więc 
„Godot" istotnie nie ma z t ym nic wspólnego, w rodzimym jednak języku 

pisarza, w angielskim, „Bóg" to „God", to zaś z „Godotem" już się kojarzy -

jednak właśnie kojarzy, nie jest zaś tożsame. Z lingwistycznego punktu w i

dzenia na słowo „Godot" można spojrzeć jako na złożenie angielskiego słowa 

„God" z fran cuskim przyros tkiem „ot". Francuski przyros tek „ot" pełni funk

cję deminutywną, w języku polskim odpowiada. mu p rzyrostek „ek ", „uś" itp. 

(na przykład: Pierr ot = Piotruś lub Piotrek). A za tem to dwujęzyczne złoże-
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nie tworzy w efekcie znaczenie, jakie w języku polskim mają takie słowa jak 
„bożek", „boguś" itp. Znaczen ie to jednak uchwytne jest tylko d la lingwisty, 
a więc dla ucha abstrakcyjnego. Dla ucha fran cuskiego „Godot" to „Godek" 
lub „Goduś", dla angielskiego - „Bógot". Dla Francuza przejrzysty jest przy
rostek, nieczytelny rdzeń, dla Anglika odwrotnie. W ten sposób - już na sa
mej phszczyżnie semantycznej - kluczowe słowo sztuki mieni się znaczeniami 

wymyka się jednoznacznej interpretacji. 

Z imienien_ Godota łączą się imiona dwóch głównych bohaterów, zwłaszcza 
w ich postaci skróconej: „Gogo" i „Didi". Jak widać, każde z tych imion 
zawiera w sobie cząstkę imienia tytułowego, w sumie składając się na przy
bliżoną, zniekształconą jego p·ostać - „Glldi". Imiona te jednakże, niezależnie 
od tego, że łącznic kojarzą ~ię z imieniem Godota, posiadają również pewne 
znaczenia. „Gcgo" to dwukrotn ie powtórzony angielski czasownik go (iść) 

w trybie rozkazującym, czyli „idź-idź'', „Didi" z kolei - już tylko fonetycz
nie - dwukrotnie powtórzony czasownik francuski dire (mówić) równiei 
w trybie rozkazującym (dis - co czyta się właśnie „di" ), czyli „mów-mów". 
Z imion tych, .które w sztuce pełnią funkcję zdrnbnień, a które z punktu 
widzenia procesu twórczego były pierwotne, Beckett wyprowadził imiona 
„oficjalne'', to znaczy „Estragon" i „V_ladimir". Również i ta postać imion po
siada swoje znaczenia. „Estragon" jest nazwą ziela pobudzającego apetyt, 
„Vladiir.ir'.' zaś - w obszarze języków słowiańskich - oznacza „panującego 
nad światem". Dla ścisłości należy dodać, że z e tymologii imienia „Vladimir" 
H.eckett nie zdawał sobie ~prawy. Swiadomaść zastąpił tu dziwnie sprzyjający 
przypadek. Postać Vladimira bowiem to właśnie postać, która poprzez mówie
nie (co wyrażone jest w zdrobnieniu) włada, panuje, d[)minuje. Wybór imie
nia „Vladimir" dla Didiego ma jednak i nną przyczynę, można by rzec - aryt
metyczną. Beckettowi chodziło o to, by imiona bohate rów, zarówno w swych 
zdrobnieniach, jak i w formach podstawowych, miały taką samą liczbę liter 
i sylab. „Gogo" i „Didi" mają po cztery litery i dwie sylaby, „Estragon" -
osiem lite r i trzy sylaby. Chodziło więc o t o, by „dojrzałe" imię Didiego 
było symetryczne, a więc by również składało się z ośmiu liter i trzech sylab. 
Takim imieniem jest właśn.ic imię „Vladimir". 

Imiona dwóch pozostałych postaci także są znaczące i też pod względem 
graficzno-fonetycznym symetryczne. „Pozzo" (pięć liter, dwie sylaby) znaczy 
po włosku „szambo, dół kloaczny". ,,Lucky" (także pięć liter i dwie sylaby) 
z jedne5 strony - jako zdrobnienie angielskich imion „L uke" albo „Lucia.n" 
(Łukasz, Lucjan) - tkwi etymologicznie w łacińskim s!owie „lux" (światło), 

z drugiej - jako niezależne ~Iowo w języku angielskim - oznacza „szczę

śliwca" lub „szczęściarza". 

Swoje znaczenie ma wreszcie imię „Albert" wypowiadane przez Chłopca. 
Z jednej strony kojarzy się ono z łacińskim słowem „alba" (biała), które po
służyło z czasem za nazwę białe.i szaty liturgicznej duchownych katolickich, 
z drugiej - mając wspól r.y żródł!>słów ze starogermańskim słowem „Hellbar
te" (halabarda) - posiada znaczenie, jakie posiadało prawdopodobnie pier
wotnie, to znaczy: „żołnierz uzbrojony w t e n rodzaj broni; halabardnik"; ha-
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labardnik zaś, w skute k tego, że najczęściej pełnił służbę strażnika, stał się 

symbolem stojącego na warcie i w takim rozumieniu funkcjonuje do dzisiej
szego dnia. Chłopiec pytając o „pana Alberta", pyta jakby zarazem o kogoś 
„białego" (czys tego, niewinnego?), o kapłana w liturgicznym, czyli odświętnym 
stroju, a więc ndprawiającego akurat jakieś nabożeństwo, i o wartownika 
pełniącego straż. W szyst kie te znaczenia, chuć fundowane są przez różne aspe
k ty słowa, dziwnie się ze sobą zbiegają. Kapłan i wartownik niewątpliwie 

m ają wiele ze sobą wspólnego, a każdy z nich ma jakiś związek z bielą jako 
symbolem czystości. Rzeczą najistotnie5szą jest oczywiście fakt, że na t o 
imię jako na swoje reag·uje Vladimir. „Albert" liczy z kolei sześć liter. I to 
nie jest bez znaczenia, chociaż nie wprost. Otóż irrię „Albert" jako sześcio

literowe czyni zbiór wielkości ilrion występujących w Godocie osobliwie zna
czącym, Imiona r ozpatrywane dotychczas mają cztery wielkości: czterolitero
wą (Gogo, Didi), pięcioliterową (Godot, Pozzo, Lucky) i ośmioliterową (Estra
gon. Vladimir). Sześcioliterowy „Albert" tworzy z tych wielkości ciąg - wy
raźnie pozbawio:iy wielkości s iedmioliterowej. Jes t to znaczące o tyle, że sió
derr. ka w tradycji bibli jnej i chrześcijańskiej uchodzi za liczbę świętą ze wzglę
du na dzień s iódmy, w którym Bóg odpoczywał, a także symbolizuje jakąś 
pełnię, całość. Brak imienia siedmioliterowego wśród imion cztero-, pięcio-, 

sześcio- i ośmioliterowych wyraża więc w zamaskowany sposób nieobecność 
is toty dosk11 nałej, szczęśliwej, „odpoczywającej". Istnieje tu jakby sugestia, że 
wszyscy nazywają się „tuż obok" (w pięeio-, sześcio-, ośmioliterowy sposób), 
nikt jednak nie nazywa się „właśnie tak" (czyli w s iedmioliterowy sposób). 

Przywiązanie wielkiej wagi do nazewnictwa, dbałość o wielowarstwowe 
znaczen ia imion postaci, kult dla kabalistyki wreszcie i posł .1giwanie się języ
kiem liczb - to wszystko szkoła J oyce'a. Od Joyce'a przejął też Beckett me
todę tworzenia literatury na podobieństwo muzyki, a zwłaszcza idee tematu, 
wariacji i przetworzenia. Temat to jakiś koncept, obraz albo pojęcie, wariacje 
i przetworzenie zaś - różnorakie igranie tym podstawowym pierwiastkiem 
i przekładanie go na różne f.ormy ekspresji. Według metody tej napisany zo
stał się „Ulisses", gdzie każdy z osiemnastu rozdziałów zbudowano według in 
nej zasady, określonej właśnie przez przy,ięty w nim temat. Na przykład roz
dział XIV mając za temat narodziny dzicck:. napisany jest językiem, który 
oto właśnie się rodzi i na naszych oczach rozwija (od pierwotnej do współ 

czesnej angielszczyzny). N a metodę tę zwrócił Beckett uwagę już w swoim 
debiutanckim szkicu poświęconym „Finnegans Wake". Pisał tam m.in. : „u Joy
ce'a forma jest treścią, a treść formą ... jego pisarstwo nie jest o czymś, lecz 
sarro jest tym czymś ... tam gdzie treścią ,iest sen, słowa idą spać, tam gdzie 
treścią jest taniec, słowa tai1czą". Metoda ta jednak nie stanowi wyłącznej 

własności i wynalazku J oyce'a. Przed nirr stosowało .iuż ją w różnych cza
sach i na różne ' posoby wiei u innych artystów i p oetów, a wśród nich drugi 
obok Joy~e'a mistrz Becketta - Dante, który swą „Boską Komedię" wzniósł 

między innymi na fundamencie liczb 3 (symbol Trój.cy) i 10 (znamię dosko
nałości). Dzieło Dantego całe przeniknięte jest kultem dla tych liczb, które 
rządzą zarówno przedstawionym światem, jak i strukturą samego poematu. 
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„Czekając na Godota'' skomponowano w myśl podobnych założeń i reguł, to 
znaczy utwór ten ma swój wyraźny temat i swoje metrum. Temat to na
stępująca sentencja św. Augustyna: „Nie rozpaczaj: jeden z łotrów został zba
wiony. Nie pozwalaj sobie: jeden z łotrów został potępiony". Sentencja ta 
odnosi się do słynnego ustępu z Ewangelii św. Łukasza (23, 39-43), gdzie 
powiedziane jest, że spośród dwóch złoczyńców ukrzyżowanych razem z Chrys
tusem jeden Mu urągał, a drugi przeciwnie, ujął się za Nim i prosił Go, aby 
pamiętał o nim w swoim królestwie, i że Jezus zapowiedział mu, iż jeszcze 
tego dnia znajdzie się z Nim w raju (w pozostałych Ewangeliach powiedziane 
jest, że obaj złoczyńcy urągali Chrystusowi, albo - jak u św. Jana - w ogóle 
nie ma o tym mowy). Beckett zachwycił się tą sentencją w 1935, gdy czytał 
był właśnie Wyznania św. Augustyna. Od tego czasu wielokrotnie o niej mó
wił i pisał w listach do przyjaciół podkreślając piękno jej symetrji, na przy
kład: „Ta sentencja ma wspaniałą formę. Ta. forma ma sens". Set1tencja św. 
Augustyna określa również metrum utworu: wyznaczają je liczby 2 (dwaj 
złoczyńcy) i 3 (ukrzyźowani wraz z Chrystusem). Cały dramat , zbudowany 
jest według tego podstawowego wzoru, to znaczy: 2+ 1. 

Sztuka składa się z dwóch aktów, a każdy z nich z trzech częsc1 

(przed Pozzem i I:uckym, z Pozzem i Luckym, po Pozzu i Luckym). Wystę
pują w niej d w ie p ary bohaterów, przy czym para główna w każdym 

akcie dopełniona jest przez postać t r z e c i ą - Chłopca. Chłopiec ma bliź
niaczego brata, a więc jest ich d w ó c h, a obaj pracują dla Godota, czyli dla 
kogoś t r ze ci e g o. Imiona bohaterów i. postaci tytułowej są zasadniczo 
dwu sylabowe (Gogo, Didi, Albert, Pozzo, Lucky, Godot), ale dwaj główni 

bohaterowie mają również imiona t r z y sylabowe (Estragon, Vladimir). Syla
by zdrobniałych imion dwóch głównych bohaterów są dwu literowe. Imiona 
Pozza i Godota zostają zniekształcone w dwojak i sposób (Bozzo, Gozzo; 
Go bot, Godet), co w każdym przypadku tworzy szereg trój członowy (Pozzo
-Bozzo-GozZ-O; Godot-Gobot-Godet). Pozzo zniekształca imię Godota d w u
kr ot n ie. Na scenie znajdują się dwa obiekty (kamień i drzewo) dopeł

nione w każdym akcie przez obiekt t r ze c i (księżyc). Stroje głównych bo
haterów składają się zasadniczo z d w ó c h p ar elementów (spodnie - ma
rynarka; buty - kapelusz). W drugim akcie dwaj bohaterowie bawią się 

trzem a kapeluszami. W ciągu całej sztuki d w aj bohaterowie trzy kr o t
nie stoją łącznie na trzech nogach (po kopniaku Lucky'ego, przy wkła
daniu butów, podczas robienia „drzewa"). W każdym akcie dwaj główni 

bohaterowie podtrzymują jednego z dwóch pozostałych, czyli trzeciego, 
w pierwszym akcie Lucky'ego, w drugim Pozza (sytuacja ta uderzająco przy
pomina trzy krzyże na Golgocie). W ciągu całej sztuki Estragon ma trzy 
sny, ale tylko dwa są znane: jeden zły („spadałem") i jeden dobry („byłem 
szczęśliwy"); o trzecim nic nie wiadomo, bo Vladimir nie pozwala go 
opowiedzieć. Vladimir z kolei ma trzy rodzaje pożywienia: marchewkę, rze
pę i rzodkiewkę, ale podczas dwóch posiłków Estragon wybiera. z tego 
tylko dwa (marchewkę i rzodkiewkę), a spożywa zaledwie jeden (marchew
kę). W pierwszym akcie Pozzo gubi t r z y przedmioty (fajkę, spryskiwacz 
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Elż bieta Donimirsk a (Luck y) 

i zegarek), a jego posiłek składa się z d w ó c h głównych elementów (kur
czak i wino) i dopełniająceg·o trzeciego (fajka). Monolog Lucky' ego skła
da się z t r z e c h zasadniczych części (apatia Boga, malenie i kurczenie się 

człowieka, nieludzkość Ziemi). W pierwszym akcie bohaterowie rozmawiają 
Il dwóch łotrach z Nowego Testamentu, a w akcie drugim padają odpo
wiednie dwa imiona - Kaina i Abla - ze Starego Testamentu. Chłopiec 
i jego brat doglądają dwu gatunków Z\Vierząt - kozłów i owiec, co stanowi 
aluzję zarówno do Starego Testamentu (Księga Ezechiela 34, 17), jak i do No
wego (Ewangelia św. Mateusza 25, 32-33). 

Suma liczb 2 i 3 daje 5. Tyle jest postaci pozornie występujących na sce 
nie (tzn. Gogo, Didi, Pozzo, Lucky i Chłopiec; albo Gogo, Didi, Pozzo, Lucky 
i Godot), tyle liter ma tytułowe imię „Godot" i tyle jest wielkości imion po
staci (wraz z brakującą wielkością siedmioliterową). Iloczyn liczb 2 i 3 daje 
6. Tyle jest z kolei imion postaci, tyle liter ma imię „Albert" znane Chłopcu 
i tyle postaci faktycznie występuje na scenie (Gogo, Didi, Pozzo, Lucky, Chło
piec i jego bliźniaczy brat). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w su
mie postaci jest... si e dem (Go go, Didi, Pozzo, Luck y, Chłopiec. jego bliź-
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niaczy brat i G odot), co wiąże s ię z n ie obecnym s i ód m y m si e dm i o lite

rowym imieniem. 

Fascynacja Becketta sente ncją św. August y na, a zwł as zcza wynikającym 

z nie j wzorem „2 + l " , nie miała zabarwienia religij iego, tak jak na przykład 

kult Dantego dla trójki. Jednakże nie była też o na funkcją neutralnego up o
dobania do czyste j abstrakcji, do magii liczb i tajemniczego uroku ich w za 
jemnych zależności i kombin a cji. O w s ze m , podkreś l ał wie lokrotnie, że w sen
tencji Augustyna interes u,;,e go wyłączn i c jej zniewalająca s y metria, a n ic 
jakakolwiek treść r eligijna, niemniej mówiąc o syme trii nie miał jedynie n a 
myśli jej aspe ktu „archite k toniczn ego" czy też jej elasty czności pozwalające j 

na uprawia nie czysto forma lnej gr y . Sc:-i t c n c ja św. August yna stanowiła d la 
niego doskonały wyraz filozoficznej intu icji, rozpoznającej, ż e w świecie ob o
wiązują dwie naczel ne zasad y, rri an owicic zasada pow tórze n ia i zasada prze
ciwieństwa, i że obie t e zas ady są właśnie imm anentnie dwoiste. Pie rws za 
polega na powieleniu i s u m owaniu się eleme ntów , a d ruga n a ich w zaje mnym 
znoszeniu. Pierwszą wyraża formuł a „1 + l", a drugą - „1-1". I że w obu 
wypadka ch p ow staje z t ego elem ent t rzeci - s u m a a l b o różn i ca . S uma i róż

nica zaś, n awet jeśli jest n ią zero, są jakościowo róż ne od każdego z doda
j ących się do s ie b ie l u b znoszących się w za je m ele me nt ów. 

A za tem u podsta w kon cepcji „Czekając na God ota" l eży pew n a filo zo ficzna 

aks jologia . Dzieło t o w yras ta z pe wne g·o światopogl ądu i s ta nowi t e go świa

topo glądu w y raz. Swi atopogląd t e n n ie jest jednak ż adnym spójnym lub 
znanym systemem filozoficznym lub r eligi jnym, to racze j zb iór kilku prze 
konań czy w y znawanych prawd, któr e w his torii filozofii i r e ligii poja
wiły się w rozmaitych formułach u ró żnych myś li ci e l i . Zasadniczo świato

pogląd t en wyznaczają dwie tradycje czy żró dła: z jed nej s t ro ny niektóre 
koncepty starożytnej filoz ofii gre ckie j , z H erakl ite m i Ze nonem z Elei 
n a cze le (słynne zdan ie Heraklit a, że nie wchodzi się nigdy dwa razy do t e j 
samej rzeki, zostało w sztuce żarto bliwie spar afr azowane), z d r u giej s t rony 
niektóre elementy tradycji judeo- chrześcijańskiej , z Księgą K oheleta na czele 
(teza, że nie ma p od słońcem nicze go n owego, a wszyst ko jes t t y lko p owtó
rzeniem; idea zbawie nia i potęp i eni a) . Filozofia „Czekając na G od ota " wyrasta 

z nałożenia się na s iebie tych d w óch s z k ół myśleni a i widze nia świ ata. T eor ia 
wzgl ędn ej powtarz a! ności (wszyst k o jes t t y lk o p ow t órzeniem, ale k ażde p o
wtórzenie jest zaws ze nieco inn e) wyraża s i ę w k onstrukcji dram at u (dw a 
akty, dw a dni , ten sam s ch ema t a kcji w każdym d niu -akcie ) oraz licznych 
repety cj a ch sytuacyjno- językowych. Tenria przeciw ieństw (w świec i e ści erają 

się ze sobą prze ciwstawne sobie żywioły czy s iły, k ażda r zecz ma swoje p rze 
ciwieństwo) wyraż a s ię w konstruk cji boh a t erów d ramat u. 

Na tym właśnie grun cie Becket t kreś l i swą wizję świa ta 

s ię w nim człowie ka. 
zn a jdującego 

z Pos ł ow i a du .. CZEKAJĄC Ni\ 

GO DOTA ·· , PI W 198 5. 
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Alan Schneider 

CZEKAJĄC NA BECKETTA 
KRONIKA OSO BI ST A 

Nie staję po niczyjej stronie. 
Interesuję się formą idei. Jest 

jedno wspaniale zdanie u Augustyna: 
„Nie rozpaczaj; jeden ze złodziei zo

stał oszczędzony. Nie ośmiela.j się; 
jeden ze złodziei został przek!ęty". 

To zdanie ma wspaniałą formę. 
To jest forma, która odgrywa rotę . 

Samuel Beckett 

W ciągu trzech lat naszej znajomości sylwetka Samuela Becketta jako czło
wieka nabrała dla mnie równie w.ielkiego znaczenia jak jego sztuki. Może 
·nawet większego. Beckett jest bowiem najbardziej bezkompromisowym z lu
dzi, t,akim, który pisze i żyje tak, jak musi, a nie tak, jak świat i światow.i 
krytycy chcą, żeby żył. Artysta, który żyje bez obawy 1przed „niepowodze
niem", które było jego udziałem przez większą część pisarskiego żywota, ani 
też bez nadziei na „.sukces", który osiągnął dopiero niedawno. Przy jacie!, któ
ry rnieoczekiwanie przychodzi odprowadzić mnie na Gard du Nord, chociaż 
nie po,irnformowałem go, którym z licznych pociągów do Londynu miałem się 
udać. Głowa profesora fizyki albo m aj:ematyki osadzona na tułowiu i nogach 
biegacza na ćwierć mili, paradoksalna kombinacja Francuza serio angażują
ce'!o s.ię w życie z dobrą do gruntu naturą Irlandczyka. Tak.a jest sylwetka 
człowieka, który jest autorem najbardziej przerażającej i najpiękniejszej pro
zy XX w. 

Pierwszy raz Beckett objawił mi się w Zurichu, w Szwajcarii, latem 1954 r. 
Jeden z moich znajomych z zurychskiego Schauspielshaus namówił mnie na 
obejrzenie nowej sztul<i, którą wyistawiono w poprzednim sezonie. Nazywała 
się „Warten auf Godot", a jej francuski autor stał się właśnie krzykiem mody 
intelektu"lnej Europy, choc.iaż w swoim środowisku paryskim pozostawał w 
dużej mierze nie dost. rzeg.~my, zaś w języku ang.ielskim prawie w ogóle nie 
znany. Kiedy orzybyłem do Paryża w pa.re tygodni póż.niej odkryłem, po 
w.ielu wysiłk:oich i ślepym wy,patrywaniu, że En attendannt Godot było grane 
"' Iewobrze7nym Theatre Babylone, teatrze stojącym ·na uboczu. Moja żona 
i ja , nie c :> łk iem pewni, czego się mamy spodziewać, poszliśmy t:oim następ
nego wieczoru. Teatr hył maleńki, inscenizacja niezwykle prosta. Pierwszego 
wieczoru było n" sali dziewięciu widzów, a na•stępnego dnia, kiedy przy.szli śmy 
t<>m znowu --- kilka osóh wiecej. Mój francuski jest na tyle tylko wysta,rcz>ł
jacy, ;:. bym mógł we.iść i wyjść z „Americ:oin Expressu". A jedmk :przez C'>łe 
przedstawienie siedziałem na przemian zahipnotyzowany i ciekawy tcijemnicy, 
zd"i"c sobie spr"we, że n'l scenie działo się coś, co ogromnie PO·rusz"ło widz". 
Kiedy b3rdzo stylizowany „księżyc" wzeszedł nagle i „zapadła" noc pod ko
niec pierw:szego aktu. n ie musiałem znać francuskiego, żeby z;ire'lgowa ć. A kie
dv n" poczatku aktu rJrue:iego n a e:.ie przedtem drzewko 1ooj'lwiło się ą. m'l
leńlrimi zielonymi wsl:>?eczkami j:i ko l iś ćmi, ta prosta c> lee:ori '> od.rodzenia 
wrer.z niProis::idnie mni e wzruszvła. Nie wiedząc, czego dokładnie doznaje, 
wiedzi:>łem jednrik . że jest to coś wyjątkowee:o i zn::iczar.e<1o we wsoółczes
nym te :> trze. Godot zaczął wywierać na mnie wrażenie, od którego nigdy .się 
już nie uwolniłem. 
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Następnego ranka próbowałem ustalić a d res a u tor a oraz wywiedzieć się, 
czy możliwe byłoby uzyskanie a m eryka t'l skich praw a u torsk ich . T elefo nu n 10 
miał· nikt też nie był w st a nie podać jego domow ego a dr esu. Zostawiałem 
wiad'omość za wiadomością, kontaktowałem się z k3żdym, po kim t y lko spo
dziewałem się, że mógł coś wiedzieć - da remnie. W kot'lcu ja k.a ś agentka 
teat ralna poinformowała m nie, że bryty jsk i reżyser P e ter G le nv 1lle uzysk ci ł 
prawa na wersję angielską i planowa ł wyst a wie n ie sz.tu ki w L :m dy 111e z A!ec 
Guinessem jako Vladimirem i Ra l pem Rich ardsonem Jako Estragonem. Oprocz 
tego agentka owa doda ł a, ż.e sztuka ta nie chwyci na rynku a m eryk a nsk1m , 
jeśli nie wystąp i w niej pa ru komików najwyższego lotu, t J. ~ob Hope 1 J ack 
Benny (czyniący mi sztukę kłamliwie śmieszną), a w d woch p:nos ta łych 
rolach - najlepiej La urele i H ardy. 

w takich waru nkach inscenizacja amerykat'lska wycbła s ię beznad ziejna, 
a Beckett t a k samo nieosiągalny jak sam Godot. Wrócił em do Nowego J orku 
i do innych spraw. 

Następnej wiosny (1955) miało mie jsce k olejne zdarzenie godne zapamię
ta ni a. w Londynie odbyła się angielska premiera Godota, lecz wca le rne 
z Guinessem i Richardsonem, ale w niegwiazdorskiej obsad zie w nocnym lon
dyt'lskiem Arts Theatre Club . Wyklęta bez wyjątku przez wszystkich kryt y
ków z gazet codziennych, została jedn3k przyjęta w samych. superlatywach 
zarówno przez Harolda R ob sona, jak i Ken~eth Tynami (A t!'in son a 1 K erra 
Londynu) w niedzielnych felietonach, 1 wkrotce sta ła się głownym tema.tern 
rozmów a n~ielsk iego sezonu . Jednocześnie nowojorska Grove. P ress .~publiko
wała angielsl<ie t łumaczenie i zaczęła sprzedawać na dzwyczaJna ilosc e1:(zem
plarzy, nie ty lko zresztą w samym Nowym J orku - w całych S ta nach ZJed-
noczonych. 

Każdy, kto potrafił czytać, zaczyna! słyszeć o tajemniczym Godocie. 
Przeczytałem r az i dru g i opublikowaną wersję. Na gęsto za druk owa nych 

stronach, po tej ztP k omitej a t m osferze, jaką wyczuwałem w Babylo nie, wy
dawa ła się jakaś zimna i a b st rak cy jna, a nawet chropawa. K iedy. czatowy 
p roducent Br oadwayu spytał m n ie . co sądzę o je j szansach ,. odpowiedzia łem 
bez przekona n ia. Pozostaj;:J c pod jej si lnym. wraże111 em, n ie moglem sob ie 
wówczvs wyobrazić komercjalnego wystaw1en1a w broadwayowskim sty lu . 

Któregoś dnia pod koniec tego sameg rok u, gdy zwiedzałem akura t swoj;.\ 
Alm·1 Mater, University of Wisconsin, nagle, ku memu całkowitemu zdu
mieniu, otrzymolem międzymiastowy telefon od producen.ta Michael" Myer
bere-a który zapytał mnie, czy nie zainteresowałoby m 111e wyrezyserowa111e 
Czekdjąc na Godota w Nowym Jorku. Podpisał już umow y z Bert em L 'lhrem 
i Tomem Ewellem n3 dwie główne role; j'l z;iś zostałem polecony przez Thorn~ 
ton ,1 Wildera, które~o Skin of Our Teeth reżyserowałem na fes t 1.wal pa ryski 
te1rn lata. T o jakoby Los zgpukal do mych drzwi. Po desper,1 ck 1ch poszu k i
waniach, chyba we wszystkich księe-arniach w Chicago, zn al:n tem. wreszcie 
cgzempl3. rz. W pociągu nie zmrużyłem oka przez całą noc, s+ ud 1~J3.C go na 
nowo, i przy jecha łem do Nowego Jorku, żeby Myerberga za pew111c zarhwym 

„tak". . 
Nastapiła seria spotka t'l z Lahrem i Ewellem ~ oba j .w yzn a l i swoJe .c :1 łk~

wi+e oszo ł omienie sztuka - " t"ki'e z Myerber111em, k tory z kolei twierdz,1: 
iż jest rzeczą niemożliwa, aby ktokolwiek mó<' ł być nia as.zołom10ny, ". JUZ 
najmnie j on sam. Dlatego też przvzn<>ł, iż p:imysł, :>bvm obe Jrz:1ł wystaw1em c 
nngielskie i odbył po drodze rozmowę z S'1 mym Beckettem , C-v ł Jed n,1k P'1-
mysłem dobrvm. Powiec1zieć, że było m i prz.vJem111e. 1 ze b y łem. podekscyto
wa ny, byłoby bl"dvm odbiciem rzeczywistości. A moJe podmecem e h"mow_:"'.a 
tylko obawa, ie Beckett w cl"lszym cirie-u p:izost.a111e na uboczu. - .w koncu 
tylko niechętnie wyrazi ł zgodę na krótkie spotkanie z „nowoJorsk im rezy-

:-:er em". 
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W każdym bądź r azie w tydziet'l później zna lazłem s ię na pokładzie USS 
In dependence - zmierzającego do Paryża i Londynu - przypadkowo zresztą 
w towarzyst wie T h orntona W ildera, który płynął do Rzymu i dalej. Podróż 
p rzez A tlantyk z W ilderem była uśmiechem szczęścia i przeżyciem, którego 
nigd y n ie zapomnę. Bard zo pod.ziwial Becketta, God ota uważał za jedną 
z .dwóch na jwspa nia lszych szt uk współczesnych (drugą był, o ile dobrze pa
miętam, O r f eusz C octea u ) i otwarcie wygłaszał własne poglądy na temat inter
pretac ji szt uki, którą widzia ł wystawioną zarówno po francusku , jak i po 
n iem.iecku. Rzeczywiście, tak regularne by ły nasze codzienne spotk a nia , że 
rozrnosła s.1ę pogłoska, iż Wilder przerabia teks t ; obu aktorów b ardzo to póż
rne J ubnwiło. Prawdą by ło jedynie to, że dzięki niemu coraz lepiej oriento
wałem się w tekście zarówno francus kim , jak i w tłumaczeniu, i zdołałem 

sformułować sobie najważniejsze pytania, któr e powinienem zadać Beckettowi 
w tym ograniczonym czas ie, j1ki mieliśmy razem spędzić . Sciślej rzecz biorąc, 
g łowiłem się właśnie, ja k nagiąć inscen izację do waru nków, którymi dyspo
nowałem, a więc do ok resu prób, „próby genera lnej" w nowym teatrze w 
Miami i, oczywiście, do Berta i Tommy'ego. Nie byli to Bob Hope i Jack 
Benn y, a le owa paryska · agentk a sprzed dwóch lat mia ła jak dotąd rację. 
Czyż mia ło się okazać, że nie mylił a się również w pr zewidywa niu reakcji 
pub! iczności» 

W tym czasie Becket t nie miał t elefon u (istotnie, jedyną „zmianą'', jaką 

u n iego dostrzeg łem od . daty _jego su kcesu, było zdobycie takowego) - w ięc 
przesłał em m u z bar dz.u ph.1szowego . hotelu kolo Etoile'u, gdzie Myerberg mnie 
ulokował, wiadomość pocztą .pneumatyczną ; zadzwonił w przeciągu godzin .) 
i powiedzia ł, że spotka s ię. ze mną w h a llu - przypomina jąc. mi jednocześnie 
że może mi poświęcić tylko pól godziny _czy coś koło tego. Uzbro jony w duż<i 
butelkę L acrima Ch risti, jako prezent od nas obu, Wildera i mn ie, u sado
wiłem się w przesadnie raczej urządzonym hallu i czekałem, aż pojawi s ię 
n ieuchwytny pan Beckett. P unktualnie i bardzo poważnie wkroczył mężczyzna 

o wysokiej, asten icznej sylwet ce, skulony w znosz::>nym pła szczu, w okula 
rach w staromodnej m etalowej oprawce; o t warzy tak poc iągłej i wrażliwej 
Jak u char ta. Po wymianie uprzejmośc i największym problem em stało si~ 
zn a lezienie mie jsca, gd zie moglibyśmy wypić naszą Lacrima Chr isti . Postan o
wiliśmy przejść się kawałek i zobaczyć, czy coś się nie trafi. Toteż wyszliśmy 
n a ulicę i zaczęliśmy rozmawiać. Mówiliśmy o wielu rzeczach naraz, w tym 
i o jego sztuce. W końcu wzięliśmy taksówkę i pojechal iśmy do jego miesz
ka n ia, gdzieś na poddaszu , w szóstym arrondissement, i ta m zakończyliśmy 

spotk a n ie niemal ca łkowitym opróżnien iem b utelki. W tym k rótkim czasie 
zdążyłem go zasypać prawie wszyst kimi m :;·imi przemyśla nym i pyta n iami, 
a ta kże tymi wszystkimi, jakie m i w danej chwili przyszły do głowy; on zas 
próbował mi na nie odpowiedzieć w sposób tak bezp :iśredni i rzetelny, n a 
jak i go tylko było stać. Pierwsze pytanie brzmiało: K ogo lub co oznacza 
G odot'? Odpowiedź padła natychmiast :· „Gdybym wiedział, powiedziałbym to 
w sztuce". Beckett gotów był udzielić mi od powiedzi na wszelkie pytania do
tyczące specyficznego zn aczenia bądź a luzji, natomiast - jak zawsze - nie 
chciał wdawać się w kwestie ogólnych bądź symbolicznych znacze!'l : wolał, 
a by jego dzieło mówiło samo za siebie, pozwalając na dowolne d oszukiwanie 
się domniemanego sensu. 

Jak się okazało, rzeczywiśc ie mia ł jakieś spotkanie : toteż rozstaliśmy się, 
a le w pierw umówiliśmy się na nastqpny w ieczór, na kolację. 

Pos i łek, zgodnie z planem, zjedliśmy w jednej z jego u lubionych restauracji 
n a M ont parnasse, a następnie namówiłem go, by poszed ł ze mną na przedsta
w ienie Anasstasia w T h eatre Antoine. Reżyserowałem tę sztukę w Nowym 
.Jorku, więc ciekaw byłem, jak oni to zrobili w Paryżu. Okazało się , że 
wystawili ją bardzo sztucznie i staromodnie i Sam strasznie na tym cierpia ł. 

- 19 -



Jak tylko zapadła kurtyna, wymknęliśmy się stamtąd i - aby się pocie
szyć - .poszliśmy do Fouqueta, ulubionej niegdyś kawiarni jego przyjaciela 
i mistTza, Jamesa Joyce'a. Rozstaliśmy się przed samym świtem, gdyż mu
siałem zdążyć na samolot do Londynu. Wpierw jednak Sam zapytał mnie, 
czy :nie byłoby dla mnie dodatkowo ,pomocne, gdyby dołącz:Ył do mnie i także 
przybył do Londynu, na tamtejsze przedstawienie Godota. W Londynie nie 
był od dobrych paru lat: nigdy go nie lubił, a szczególnie od czasu swoich 
pierwszych dni nędzy i walki w tym mieście, gotów był jednak pojechać, 
jeślibym tylko uznał, że będzie to dla mnie pomocne! Ledwie mogłem uwie
rzyć własnym uszom. „Pomocne!" 

W dwa dni póżniej Sam przybył do Londynu incognito, jednakże wkrótce 
niektórzy londyńscy dziennikarze, usłyszawszy pogłoski o jego wizycie, za
częli go szukać. (Sam po dziś dzień nie znosi wywiadów, coctaili i wszelkich 
innych okoliczności towarzyszących życiu literackiemu). Tego wieczoru i przez 
następnych pięć chodziliśmy na Godota, który tymczasem został już przenie
siony do Criterion na Piccadily Circus. Inscenizacja była interesująca, jak
kolwiek scenicznie zbyt zg.iełkliwa i gubiąca wiele punktów, które Sam 
zdążył mi już objaśnić. Moje najprzyjemniejsze wspomnienia wiążą się z chwi
lami, kiedy to Sam chwytał mnie ·Od czasu do czasu za ramię i dobrze sły
szalnym scenicznym ·szeptem mówił : „To jest z11pelnie okhopne! On to hobi 
zupełnie okhopnie!" Każdego wieczoru po spektaklu to, co widzieliśmy, po
równywaliśmy z tym, co zamierzaliśmy zrobić, próbowaliśmy też analizować, 
dlaczego i w jaki sposób pewne punkty gubiły s.ię; rozmawialiśmy wreszcie 
z akta.rami o ich trudnościach. Każdego wieczoru obserwowaliśmy również 
publiczność, której część zawsze w trakcie spektaklu opuszczała salę. Odnosi
łem wrażenie, że Sam byłby niepocieszony, gdyby przynajmniej parę osób 
tego nie uczyniło. 

W tym czasie odkryłem nie tylko, jak jasny i logiczny jest Godot, ale tak
że jaki ludzki i łatwy w poznaniu; odkryłem wreszcie, jak bardzo bezpośredni 
mimo swej nieśmiałości, jest Sam. Spotkałem się z nim, bo chciałem przede 
wszystkim coś z niego wyciągnąć, coś, co mogłoby mi pomóc w odniesieniu 
sukcesu przy wystawianiu Godota na B.roadwayu; rozstałem - niczego więcej 
nie pragnąc jak tylko, żeby mu zrobić przyjemność. Przybyłem pełen sza
cunku; wyjechałem z oddaniem większym od tego, jakie kiedykolwiek żywi
łem dla wystawianego przez siebie .pisarza, w którego dzieło byłem zaangażo
wany. 

Sam nie czuł się na :siłach uczestniczyć w próbach, obiecał jednak przy
jechać do Stanów, gdy tylko będziemy gotowi. Nie zrobił tego jednak - my 
swego również nie. Jeśli chodzi o próby, było .ich mnóstwo, nieco więcej, ani
żeli bywa to zwykle. Praca nad Godotem w Miami była, jak to określił Bert 
Lahr, czymś w rodzaju opracowywa nia Giselle w Krainie Róż. I nawet mimo 
to, że Bert i Tommy stworzyli błyskotliwie komiczne i szalenie wzruszające 
k:reacje, nawet mimo że czułem się mniej lub bardziej usatysfakcjonowany 
tą inscenizacją i podejrzewałem, że Sam byłby nią usatysfakcjonowa ny w rów
nym stopniu, była to - w 1kategor:iach konwencjonalnych - najzwyczajnie j
sza kla pa. Publiczmość premierowa w Miami, na ogół niezbyt wyrafinowana 
i nie przygotowana do odbioru tego rodzaju dzieła, a co najgorsze, całkowi
cie zmylona reklamą. określającą sztukę jak.o „komediową sensację dwóch 
kontynentów", tłumnie opuszczała ,salę. Zaś tzw. recenzenci nie tylko że nie 
mogli się w s:ztuce .połapać, to jeszcze oskarżali nas, że .ich nabieramy. Cho
ciaż pod koniec drugiego tygodnia zdobyliśmy - i utrzymaliśmy - - pewną 
inałą, ale oddaną grupkę widzów, to jednak początkowe przyjęcie dramatu 
zniechęciło producenta Myerberga, zdemoralizowało zespół i doprowadziło do 
zdjęcia sz,tuki. Później, zresztą w tym samym jeszcze sezonie, Myerberg zmie
nił zdanie i wystaw.ił Godota na Broadwayu, gdzie sztuka znalazła uznanie 
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; ~c~a~h kkrt~tyki: jedynym . członkiem pierwotnej obsady, jaki pozo.stał był 
er a r, ory g.rał zasadniczo tak samo jak w Miami. ' 

~i~e~;~:~rś0~~Ei:Ei~::v:~iJfit~~~=~ł~~t7~~f ~i1;reXgi~~€;Ja(~~~R~~~~e~i~~~=~ 
terystyczna dla s m . · . ' . . 1 nąc. zecz charak
rozc.zarowania, nig~y a~}t~g~i:s~a~n~~a n~apo~~a~mą~ dotyczyła wyłącznie mojego 
wspomni~! N. · · 0 swoim, nawet o nim nie 
błędów, ·.Jakie 1~/?~~~~e~~~!ł~~ł~~. s~oa%aia~~r~~;~ ~o?s ~~~s~m ewentualnych 

~':~;~/z~~J~drpoobc1łząwc· pisaniu no.wej sztuki, którą plan~:ał wyst~;ć l~t~:r0~-
przez pewien czas w swoi d k d M · 

jednak powrócić chciał jak najszybciej. m om u na arną, do sztuki 

Gdzieś w głębi duszy zrozumiałem że ·k · · 
pogodzić - i to właśnie ze w z l du , z poraz ą . na .M.iam1 muszę się 
nigdy o-statecznie nie obejrzałer:f i mó na Sama. NowoJorsk1eJ wersji Godota 
zmusić); wysłuchiwałem tylko bez ko~;ąc .s~czerze me mogłem się do tego 
ostentacyjny siedziałem w Europie na s:y;=~~u~ J~g~g na~ramem_. w. sposó~ 
rezyserowałem w Lond · D p . · . . gen e1ma .1 cos mecos 
w połowie lata . wówc{a~1e~ó o aryz~ ud~o mi, się pojechać dopiero gdzieś 
Historię z Mia~i zrelacjonowa~mu~zua emmo ·1· arna. Spobtkkaliśmy się parę razy. 

· d · ł · z iwie naJo ie tywniej· on a · wie z1a mi, co słyszał na tema t obu d t . . . . ' . z s opo-
tego dokonał, ale tak się stało że pr~e ~ aw1en. Nie wiem, w Jaki sposób 
wierzyć iż to co róbo ' . . w ra cie rozmowy zacząłem na nowo 
(jakkol~iek ~igd/ nie ~:~~~~~oa~icwn~i·~!arni, było mu. w zasadzie najbliższe 
przede wszystkim doceniał m . Y . ow. mnych osob). Odczułem też, że 
Miami się nie liczył że niep~J~Jrosk~ o Jego dzieło, ze praktyczny efekt 
b.yło czymś, czym oddychał r~z ~=~~e w .potocznym. znaczeniu tego słowa 
.się liczyła naprawdę · była fwiadomoś/wor zyc~e i .ze J.e~yną rzeczą, Jaka 
wobec samego · b · 'ż d · w asnyc osiągmęc oraz uczciwość 
tak naturalnie, s~e z:~az:me~a~n:rze ?ra~aturg, j:i.kiego. znałem, ni~ potrafił być 
Zrobiłbym dla niego wszystko! swia orrue pozbawiony wszelkiego egoizmu. 

Na okazję nie musiałem długo czekać T· · 
wal, nabierała kształtu i miał . . a . nowa sztuka, nad ktorą praco-
Nosiła tytuł Końcówka Zno a byc wystawwna w Paryżu wiosną 1957 r. 
z ni.eh wysuwały się ; kub!~~ ~~stś~owa?· tu Jy~ko cztery po.stacie (dwie 
w ba rdzo dziwnym świecie Prasa n ie.ci ~ po o n ie Jak poprzednie żyły 
częła drukować smaczne ką.ski na ~;'~~~rs a, zaintrygowana. Godo~em, za
okazji, że jest ona jeszcze bardzie. d . inow,~J. sztuki, . stw1erdzaJąc przy 
sypanych po szy ·e w m k . J ". z1waczna i ukazuJe dwoJe ludzi za
of the Gamc, a :~a wet n~ 'ihr:: t1askul ~t.p. T~tuł. przetłumaczono na The End 
jak w końcowej fazi·e art„ a~c s up,. zamiast n a pr~w1dłowe Endgame, 
nie znalazł początkow~ dl~t ~fea~i~o;~e~es~oł fra ncdusk1, ktory ją przygotował, 
czego kierowni.ctwa) i do rem · . Y z powo u .zbyt mało .przedsiębior
pośrednictwu Royal Cou:r1 w i~ry dw J.ęzyty franc.usk1m doszło jedynie dzięki 

~ir~{doa j~~~~~~a pook~~;~ni~ kie~~:n~~~~a. Jra;{y~~ ~~~d~ańs~;,sz;aw~ją:~i~~ 
sztuki nastawieni' niż to ims/aęło b~dz1e J Jeszcze zakłopotani i negatywnie do 
wyznał że jest ' ł b k JeJsce w przypadku Godota. Nawet Tynan 
Krytyk'a francusk~ ~ito':ni~~~cj=~o;~~kletb ~zczególnąt .anatomią mel.ancholii. 
Jednomyślna . Y a namię me 1 beznadz1em1e nie-

Sam przesł ał mi egzempl · t k t · 
go przetłumacz ł arz ~ e s em. Usiłowałem kogoś namówić aby 
linijki, a by od!zuć-je~e~saks~;~~zn:tó Nie . mdus.iałem jednak stu~iować każdej 
~a~~!~b~~ sfr.a~a tau tors ki~ n; wy.:t~g;f eni~1~zt:k~ł~~~ ~~o~~e;~y:~~g~;?, 

ę, ze am własme znaJdę odpowiednią publicz,ność. Zapewniłem 
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sobie zgodę Noela Belma, k ierownika Cherry Lane, jednego z najlepszych \~aj
bardziej kameralnych teatrów pozabroadwayowsk ich, na . wy~~a ":ieme ze. doz~~ 

· k · · k t Jko aktualnie grana sztuka, Purp!e Dust Seana O '--aseya, .J 
cow. i, Ja Y dło to dzieś na początku nowego roku. Powodem dla ktorego 
z af1szha._ Wł ypa dobyc' gopc·ę oyło zachowanie mezbędnej kontrol i artystyczne] 
s:;m c c1a em z J , · · - k kt ' ·e o 
n ad poszczególnymi partiami przedstawienia. Był .to warune , ry m z. -

~,ra~gtpz~ł;~~~~ :O ~~~~ ~;::~;szt~jmp~!~~zac: 1~:ze~t~~~r<~l~~=~a~ię 0~a P~ie~~~ 
pojedynek i ciężką harowkę . : • .. _ _ .. 

Przez całą wiosnę i w ciągu lata prowadziłem ob~zer.ną korespondenc Ję 
z Samem oraz jego nowojorskim wydawcą .1 agę~t?IT.\ Barneyem Rossetem 
z Grove Press w sprawach niezbędnych przygotowan._ Sam._- iak to. pozm:J 
powiedz iał _ 'dziw me się trochę czuł, peruakwjąc w sprawie. me 1~trne/ąceoo 
JeSLt:L.e tłumaczenia angielskiego. Wreszcie po· wielu: tygodmach zatczę o · ~~~ 

. ć w końcu powstało i w końcu, pewnego- wieczoru, w nas rołu .1 .„ 
powsiawa ~ zabrałem się do solidnej lektury „tej szt·uki· o· kubłach. na sm1ec1 , 
f::nj~sl~ż powszechnie określano. Istotnie, z największą ·trudno.sc~ą ~dało :n~ 
się przekonać prasę, że dwie g łówne postacie _n_1 .e. ~1edzą Je na w u 

b lach. 
Chociaż moje pierwsze zetknięcie z Ko 11.cówki:( rhiałó, całkiem inny ch~-

r akter n iż pierwsze spotkanie z Godotem (ódb~łó -~się' bowiem, .poprzez tebt, 
· rzez teatr) wrażenie było rówinie wielkie. Oczywiscie tym razem 

~y~1~ ~~p wszystkiego o wiele lepiej pr~ygotbw~~y „ po: dwulet~~m łkonttf~~ 
z Sam em i wnikliwej lekturze jego prozy t wszy.s~,iego, .. ~o z ązy o si . 
ukazo. ć na temat jego twórczości . Niemniej zas_ięg : ~~st?..~c mater;ał~a~~~~; 

k ' zu ełnie zwaliły mnie z nóg. Tekst wydał rrn się o .w1e e . 
~~tiię~y i P eliptyczny aniżel i tekst Godota. Jednocześ.i;ie.' p·raw1e ~atychmiast 
urzekły mnie mozliwośc i sceniczne tego .stras_znego. ~ .piękn~go z za:~~~:w P~~ 
ematu muzyczneg.o. Para. w starszym wieku. c'Jvys~.waJ~l~a ~~ie fascynujące 
śmieci istotnie była swietnym pomysłem, . .ie na . z~. „ . H 
były przede wszystkim dwie główne .postaci: slepty' m~·le.sta~r~z~~ęt%~i:ią~~7:: 
i jego sługa , człapiący i przypominaJący tautoma tk' .. i:~acza" albo „o czym 

o alem czasu na dociekanie, co o wszys o „ . . . . 
~=~~u~" _ czy · więc są to czterej ostatni ludzie, jacy pozostall na. swi!~~e: 
czy też starsze pokolenie wyrzucone przez młodych ~a sm1et~~k~ie czbodota. 
szcie ·ak sugerowali mektorzy, Pozzo i LucKy w . rzeci;n a. . _ 
Tak , j~ś li Godot opowiadał o zapowiedzianym p.rzybyc.1u, . kto red m)?:dY n~e t n:~ 

'·ło to 1 ońcówka mówi 0 obiecanym i nie spelruonym o eJsciu. z u." 
~~ąp~a;dziej -niż cokolwiek innego .. wyda wala mi · Sf:/odzaJem P~=~%~ t~:; 
gi~znecr~ ostatnią modlitwą .człowieka do Boga,· o . . o_i:;'.m me w . • . 
w ogól;· is tnieje. To . .zaś, co najb~rdzi.ej bmniej w~-~ie J--~~~:Cr~~łoda~o i::::z~~~~ 

kl dar Sama u eszcze wyr azmeJ o ecny mz Vf . . . . • . . . _ 
j:Z~k{ i rytmu dar przekształcenia . wysuti lirn~~~-a~.eg.bc. .~w:. -'Smteszne i smiesz 
nego w wysublimowane. · ·· . „ , . . . 

Ki ~dy załatwiliśmy już wszystkie formalności związane z nowoJOrsk~i_:n 
- · · t k . Sam bardzo chciał abym zobaczył wers Ję parys <\, 

wys tawiemem sz u i. f. z 1 · ł mu na tym · ·d · końcem października z a i.sza. a eza o . 
zamm zeJ . zie ona z . . . . d p· r ża nieuchronnie wiązałby 
nie bardzie] mz mrne:. prz.Y J3Zd .mo:no ~o ba [ dla mnie rzeczą .obojętną: 
~~z:k ks~~~~~o 5fz03t~:;1~~·p:śr!~nf ~:o, ~ gprze/ to bardzo już drob.iazgo~ego 
omówienia w szelkich problemów związ~nych ~ P~~~1~~~;'yo~f~~~o~d~~~i~~c~~ 
Podróż przez Athmtyk Jest pozycją znaczną k . była to pozycja 

~:~~;t~~~z:ie~~;n~ię;h~~T~a~~~~~r~fkoudz~d~~iem ~oją on~~lej~1ą p~elg;z.ym~~ 
do Becketta, t ym razem w ciągu jednej nocy, samolotem ezposre 1110 

Paryża . 
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Rozminąwszy się na Gare des Invalides, spotkaliśmy się dopiero w hote
lu - tym razem w skromnym hoteliku na Montparnasse (jak na możliwości 
off-Broadwayu przystało). Widywaliśmy się codzienn ie przez cały tydzień. Od
bywaliśmy długie spacery (pewnego pięknego popołudnia wałęsając się po 
Ogrodzie Luksemburskim zjedliśmy funt winogron), spożywaliśmy razem po
siłki, przesiadywaliśmy wreszcie o różnych porach w różnych kawiarniach. 
Był to tydzień o-sta t nich, dobiegających setki spektakli francuskiej Końcówki. 
Obejrzałem ją cztery razy. Raz przy pomocy latarki śledziłem angielskie tłu
maczenie; w końcu bileter delikatnie zwrócił mi uwagę, że zamęczam a ktorów. 
Rozmawiałem poza tym z fra ncuskim zespołem, a zwłaszcza z reżyserem Ro
gerem Blinem, który tak wspaniale kreował jednocześnie rolę Hamma. 
Chętnie udzielił mi on wszelkich informacji na temat szczegółów technicznych. 
Wystawienie paryskie było w zasadzie zgodne z tym, czego pragnął Sam, cho
ciaż, jak wszyscy dramaturdzy-praktycy, coraz bardziej przekonywał się , że 
każdy aktor posiada własną osobowość i poglądy, które w poważny sposób 
mogą wpłynąć na intencje autora. Sam znowu usiłowa ł odpowiedzieć na wszy 
stkie moje pytania, niezależnie od tego, jak bardzo wydawały mu się one 
głupie i jak często je zadawałem. „Co widział Clov? Kim była tajemnicza 
Ma tka Pegg, o której wspomina się przelotnie? Co oznacza czerwony kolor 
twarzy Hamma i Clova, gdy twarze Nagga i Nell są białe?" (Na ostatnie 
pytanie Sam odpowiedział pytaniem: a dlaczego płaszcz Wertera był zielony? 
Bo tak widział go autor.) 

Ilekroć czytałem ten tekst albo oglądałem go na scenie, nasuwała mi się 
kolejna porcja pytań. Sam zawsze był ierpliwy i tolerancyjny; pragnał mi 
pomóc ze wszystkich sił. Gdy nadszedł wreszcie dzień odjazdu, znałem Koń
cówkę stokroć lepiej niż w chwili mego przybycia. Teraz wiedziałem już, jak 
powinien wyglądać H amm i jak powinien brzmieć jego głos, wiedziałem też, 
w jaki sposób należy ustawić kubły na śmieci; rozumiałem poza tym, jak 
uważnie i dokładnie będę musiał odtąd pracować nad rytmem i tonem przed
stawienia. Co do ogólnego, szerszeę-o znaczenia, to ta skomplikowana mozaika 
również zaczynała się powoli układać : jej wzór, choć wciąż jeszcze niezupeł
nie ostry, stawał się jednak z biegiem czasu coraz bardziej wyraźny i zdecy
dowany. 

Odtąd głównym problemem był wybór aktora do roli Ha mma. W Paryżu 
Blin dał braw urowy, klasyczny popis w wie1kim stylu , ja ki tylko francuski 
teatr mógł pokazać. W Londynie rolę tę zagrać miał George Devine, którego 
wielokrotnie widziałem i podziwiałem; było to również doskonałe obsadzenie 
roli. Nam potrzeba było kogoś kalibru Paula Muniego (a kurat ciężko chorował) 
albo Charlesa Laughtona (przebywał akurat za granicą) . Opuszczając Paryż, 

otrzymałem od Sama ostatnią radę: „Zhób to, Alan, jak ci się będzie podo
bało, zhób to, jak ci się będzie podobało!" I lecąc nad Atlantykiem czułem, 
że gdzieś na świecie musi być jakiś Hamm. Obyśmy go tylko znaleźli! 

Jak myśmy go szukali! Przez dwa miesiące aktorzy potokiem przepływali 
przez biura Cherry Lane, a telefony rozdzwaniały się w całym Nowym Jorku. 
Pierwszy nasz wybór dotyczył obsady rodziców, padł na P. J. Kelly 'ego i Ny
dię Westman, i do d zisiej szego dnia nie potrafię już sobie nikogo innego na 
ich miejscu wyobrazić. Do roli Clova wzięliśmy k ilku równie dobrych kandy
datów, a ostateczny wybór uzależniliśmy od tego, jakiego rodzaju Hamma uda 
się nam znaleźć . Ten ostatni bowiem zdawał się być nieosiągalny. Muni sta
nowczo nie wchodził w rachubę, zaś Laughton przysłał list, że sztuka, owszem, 
zafascynowała go, a le wolałby już racze j dać się przerobić na abażur aniżeli 
zagrać t a ką rolę! Z innymi było różnie : a lbo czuli się zaintrygowani, a le za 
to byli nieosiągalni, a lbo odwrotnie: będąc osiągalnymi, nie czuli się zaintry 
gowani. Z kolei reszta zainteresowanych po prostu się nie nadawała. Rozpa
czaliśmy, przesuwaliśmy terminy, szukaliśmy dalej. 
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W końcu, po krótkiej próbie z kolejnym a ktorem, dokonali śmy wyboru. 
Wybranym okazał się młody i stosunkow o mało znany a ktor, Lester R awlins, 
z którym zdarzyło mi s ię już pracować parę la t wcześniej w Waszyngtonie 
i który od czasu swego przybycia do Now ego .Jorku zmuszony był taić swój 
wielki talent pod wieloma szekspirowskimi brodami. Na Clova wzięli śmy 
Alvina Epsteina, wyspecjalizowanego mima i Lucky'ego z nowojorskiego Go 
dota. (Rolę tę obj ą ł po nim Gerald Hiken, nieosiągalny w czasie p remier y, 
i stworzył równie dobrą kreację.) R awlins dysponował bardzo nis kim i ela 
stycznym głosem, imponującą prezencj ą i granitową pewnością siebie. W nie 
których momentach swoją sylwetką przypominał mi Blina, a jednak udało mu 
się stworzyć c a łkow ic.ie odrębną i oryginalna kreacj ę . Epstein swoim i niesły
chanie precyzyjnymi ruchami do tego stopnia przykuwał uwagę , że nieomal 
hipnotyzował patrzącego. Nagg i Neil byli po prostu godni uwielbienia. P ierw
sza przeszkoda została szczęśliwie pokonana - wypłynęl i śmy n a pełne morze. 

Do pró':l przystąpili śmy w dzień po Nowym Roku 1958. Pierw sze p róby no
wej sztuki zawsze stanowią rodzaj przygody z n ieznanym, są wkroczeniem na 
teren nie zaznaczony n a mapie. Szczególnie s ię to pot w ierdza w przypadku 
sztuk Becketta , gdzie tak podstawowe obowią zujące konwenc je jak początek, 
rozwinięcie intrygi, jasno zarysowany rozwój postaci, dramatyczny ruch i ko
loryt zos t a ją zupełnie wywrócone do góry nogami a lbo w ogóle zignorowan e , 
natomias t wprowadzonych jest wie le nowych e lem entów, takich jak ton, 
rytm czy kontrapunkt. Żaden z innych pisarzy , ja kich zn am , nie pisze dida
skaliów, które byłyby t ak przemyslane i niepodważa lne; mieli3m y okazję 
przekonać się o tym, ilekroć tylko w swej na iwnośc i o śmiela li śmy się zlek
ceważyć je bądź się im przeciwstawić . Prędze j czy późnie j musiało wyjść n a 
jaw, że jesteśmy w błędzie. I tak na przykhd okaza ło > ię , że tak często (aż do 
przesady wydawałoby się) stosowane p r zez Sama pa u zy są czę ś cią t ekstu 
w równe j mierze co słowa. Wkrótce więc przestrzegałem już bardzo starannie 
wszystkich drukowanych wskazówek i zaczą łem tego samego wymagać od 
aktorów, którzy - jak to leży w ich zwycza ju - lubili niekiedy zmieniać 
to i owo i chadzać własnymi drogami. 

Nie inaczej bywa ze scenografami. Oprawę sceniczną robił nam utalento
w any nowicjusz, Da vid H ays, uznany głównie za dekoracje do sztuk O'Neilla: 
Zmierzch długiego dnia i Przyjdzie na pewno. Popełniłem błąd, pokazując mu 
zdjęcia z wystawienia p aryskiego - odt ::J d wszystko próbowa ł zrobić inaczej . 
Musieliśmy mu wiele projektów odrzucić . Na szczęście któregoś dnia odkry 
li śmy , że ściany sceny Cherry Lane zbudowane są z ka mieni a i cegły i idea l
nie nada ją się n a „schron" Ham ma i Clova ; do tego wręcz stopnia, że otwór 
n'l drzwi wypadał dokładnie w tym mie jscu , gdzie pow inna zna jdować się 

„kuchnia" Clova . Odkrycie to dostarczyło n am wnętrza n a jpraktyczniej szego 
i najbardz.iej autentycznego. Można je było łatwo i dobrze oświetli ć , a ponadto 
jego akustyka dawała bardzo efektowny pogłos . J edynym zmartw ieniem pozo
sta ł proc lem okien. Ostatecznie - z resztą za szczerą aprobatą Sam3. - śmia ł o 
i teatra lnie namalowaliśmy je na ścianie wraz z okiennymi ramami w idziany
mi od tyłu . (Jedną ramę można było otworzyć, co było potrzebne pod koniec 
sztuki.) Na wymalowa ne w t en sposób okna n ikt n ie zwrócił u wagi. Chyba 
jedynie ci, którzy dopatrzyli się w nich doda tkowe j nutki filozoficzne j. 

(„ .) Próby przebiegały nadzwyczaj sprawnie. Dyscyplina i ambicje a ktorów 
były wysokie. Ich zaangażowanie a rtystyczne - doprawdy wielkie, zwłaszcza 
jeś li wziąć pod uwagę ich nominalne zarobki i t ypowy dla off- Broadwa yu brak 
blasku. P rzez cały ten czas pozostawa łem w ciągłym kontakcie z Samem, in
formując go o wszys t k ich naszych wzlota ch i upa dka ch i n ada l zarzuca jąc 
szczegółowymi pytaniami. Jego odpow iedzi zawsze otwiera ły przede mną now e 
perspektywy. 

W trzy tygodnie po rozpoczęciu prób odbyli śmy p ierwszy z pięciu wstęp
nych pokazów dla publiczności. Przy jęcie przeszło po prostu w szelkie nasze 
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oczekiwan ia . R eagowano we w szystkich wla ściwych m omentach, nikt się chyba 
n ie nudził, a przecież jednocześnie nie ulegało wątpliwości, że na sali panuje 
a t m osfera zakłopotania. Nikomu też nie przeszkadzało półtoragodzinne siedze
n ie bez przerwy ; wszyscy wiernie wytrwali na swych miejscach, a na kon iec 
gorąco klaskali. Na pozostałych czterech próbnych spektaklach publiczność 
zachowywała się podobnie, a może nawet jeszcze b ardziej entuzjast ycznie. Był 
to dopra wdy cud i rzecz niesłychana na off-Broadwayu: ludzie wykupywali 
bilety na przedpremierowe przedstawienia! W d ziale rezerwacji miejsc aż 
huczalo. Ogólna opinia by ła taka, że przygotowaliśmy doskonały spekta kl. 
Trzymaliśmy więc kciuki i z n a dziei'! wyczekiwa liśmy premiery. 

Wreszcie nadeszła i aktorzy zagra li ja k nigdy dotąd. Nie obyło się jednak 
tez przygód i klo r;otów innego rodzaju. Na pól godziny przed podniesieniem 
kurtyny ktoś przypadkowo rozkręcił rury parow e i przez pierw sze dziesięć 
minut wygrywały one okropny a kompaniam ent do tekstu, co nieoma l dopro
wadzało mnie do szału i - jak sądzę - źle podzia ł ało na publiczność. (Potem 
chyba z tuzin moich wykształconych teatralnych przyjaciół oświadczyło mi, 
że efekty dźwiękowe rur odebrali ja ko świetne, choć może nieco zbyt mocne 
u derzenie wejściowe.) Na domia r złego reakcja publiczności w niczym nie 
przypominała zachow ania widzów z przedstawień przedpremierowych; praw 
dopodob nie stało się tak n a skutek tego, że ponad połowa ze 189 miejsc, jakie 
liczy Cherry La n e T hea tre, zajęta była przez przed stawicieli prasy. PuU icz
no.§ć była pełna szacunku, ale chłodna. Fragm enty, k tóre przedtem wywoły 

wały sa lw y śmiechu , te raz - zaledw ie uśmiech; za miast ciszy natomiast, jaka 
w co ba rdzie j emocjonujących momentach za legała przedtem na sali , słychać 
był o skrzypienie krzeseł i sze lest p r zewracanych kar tek programu. Był to je
dyny w ieczór, kiedy nie s łysza łem t ykan ia zegara wi szącego z tyłu. Ogarnął 
nas popłoch i przerażenie . A ja rozpaczałem, że znowu wszystkie n asze wysiłki 
poszły n a m a rne . 

Odstęp czasu pomiędzy opuszczen iem k urtyny po premierze a ukazaniem 
się pier w szych recenzji w gazeta ch porannych jest okresem czyśćca, od które 
go żadne teatralne piekło nie może być gorsze. Ten okres przykrego w ycze 
kiwan ia potrafiliśmy sobie umilić opróżnieniem butelki bou rbona i prowadze 
niem nic nie znaczących rozmówek. O północy komen tator t e lew izy jny ozna j
mił, że nas niena w idzi. Niczego innego n ie spodziewa li śmy się po te lew izji. 
Około wpół do pierwsze j zadzwon ił ktoś z H erald T r i bune i odczytał nam 
szczotkę recenzji Wa ltera K erra. K err pisa ł o n a s z szacunkiem i nieco p ro
wokacy jnie. Dał również d wa czy trzy cyta t y. Nasz duch, trzym a ny w ryzach 
od momentu, k iedy te rury z:i częł y wa rczeć, zawrza ł. O pierwsze j, nie mogąc 
już dłuże j wytrzym·J ć. sam z<i t elefonowałem do T im esa. Usłyszałem t am znu
dzon y głos, k tóry po długim ociąganiu się obiecał odnaleźć ranną edycję n u 
meru z kolumną Bro::ik sa Atkinsona. Po k ilku - nie kończących się dla mnie 
sekunda ch głos skomentował: „Bardzo sztywne", a następnie, r zu ciwszy na 
nas tę bombę, przeczytał doprawd y wspaniałą recenzję Atkinsona , jasno ro
zumie j ącego inten c je i punk t wid zenia autora , a ta kże pozytyw nie ocenia jącego 
naszą real i zac ję sceniczną . (W parę t ygodni później tenże Atk inson da l jeszcze 
świetną i błyskotliwą kolumnę w numer ze niedzie lnym, czym przyda ł na m 
n owych la urów i przysporzy ł now ego pow odzen ia .) Na sza radość była t a k 
w ielka, że nie mogl iśmy się powstrzymać , a by n ie powiadomić o tym Sam a . 
Choć w Paryżu był t o ju ż świ t , zadzwoniliśmy do niego i powiedzieli śmy jego 
za spane j osorow o3ci, że Nowy Jor k przyjął sztukę z ogromnym entuzja zm em. 
(„.) Po ra z pierwszy od dw óch la t wracałem do dom u nie czując ciężaru Go
dot a z Mia m i. 

(„ .) Sztuki Becketta zapada ją w czł owieka głęboko. Nawiedza ją mnie, kiedy 
śpię i kiedy się budzę , nachodzą w chwilach n a jmniej spodziewanych. Czasami 
pr zypa dkowo posłyszany fragm ent cudzej rozmowy w a utobusie czy restau ra 
c ji na t ychmiast k o ja r zy mi się z Vla dimirem i Est ragonem albo inn ymi posta-
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ciami. C~asami przyłapuję się na reakcjach w stylu Clova a lbo Hamma, 21'::>::> 
w stylu ich obu .r:araz. Bohaterowie Sama za wsze wydaj ą mi się bardziej żywi 
1 prawdz1ws1 amzel! postacie z realistycznych sztuk typ u „kawal życia", któ
rych taka masa przelewa się przez nasze sceny. J ego słowa trafiają w samo 
sedn.o; czy to w postaci straszliwych mąk Pozza czy Hamma, wołających o zro
zum1er;1e. w mepewnym świecie, czy to w formie szczegółowego opisu ponurego 
1 odraza Jącego kraJobrazu_ naszej ziemskiej egzystencji, dokonywanego przez 
Clova . . Jednocześrue .w1dac tu ciągłe optowa nie za duchem Człowieka i jego 
pocz~c1em hun:oru, .Jak~ za Jedynymi bastionami powstrzymującymi rozpa cz; 
wc1ąz tedy ?OJaw1a Ją się „przebłyski na dziei", nawet pośród cza rnych głębi 
piekła, w ktorym przyszło nam żyć. 

Ost.at.nio Sam znów coś napisa ł . Jest to zaledw ie jednoaktówka. Występują 
w._meJ Jedna o.soba 1 r;iagnetofon. Nazywa się Ostatn ia taśma K rapµa , opo
wwda o człowieku, ktory przesłuchuJe dawno nagra ne przez siebie taśmy 
1 Jak zaws.ze u Sama wywołuje efekt zarówno wzruszający ja k i komiczn y. 
Poza tym Jest. to Jego .pierwsza sztuka napisana oryginalnie po a ngie lsku (n ie 
l!cząc sluchow1s~a radiowego .d la BBC pt Którzy upadają). Chw ilowe odej ście 
od _fr~ncu.sk1ego?. Z Samem mgd?' me m e wiadomo. Można się tylko spodzie
w ac, ze 111eza lez111e .od Języka, ktorym s ię posłuży, dalej będzie pisa ł dla tea tru 
1 ~oraz gruntowmeJ poszerzał jego granice i wymiary . Jedna k nie dlatego, by 
miał ta~1e plany. Dla tego tylko, że tam właśnie prowadzą go jego smak 
w yobrazma 1 talent. ' 

Z radością pójdę w śl,ad za nim. Oto właśnie znów się do niego w ybiera m. 
Egzemplarz Ostatnie1 tasmy Krappa leży spakowa n y już w teczce. To sta je 
się JUZ zwyczaJem. Jest ktlka wspamałych zdań na tyc h pa ru stroniczka ch 
Ostatnie];„ - ta k ja~ w .każde.i sztuce Becketta. Szczególnie tkwią mi w pa
m1ęc1 konc~we. „Moze mmęły JU Z moJe n a Jlepsze la ta . Gdy jeszcze była sza n 
sa na szczęsc1e. Al.e me chc1a.łbym, żeby wróciły. Nie z tym ogn iem, który jest 
ter~z we mme. Nie, me chciałbym, żeby wróciły" . Zdania te, wzięte Tazem, 
układa.Ją się . w piękną formę. Ale to m e ona s ię liczy. To forma t cz łowieka 
który Je napisał. ' 

Przełożyła 

MARIA CHMIELEWSKA 
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