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ANTONI LI BERA 

„GODOT" PO TRZYDZIESTU LATACH 

czekai~c na Godota napisał Samuel Beckett w 1948 roku. Miał wówczas 42 lata, a na swym kon
cie - ponad pięć wydanych pozycj i. Mimo to był autorem prawie zupełnie nieznanym. Pisaniem zajmo
wał się już blisko 20 lat. Pierwszą pracą, jaką opublikował (1929), był esej poświęcony powstaj ącemu właśnie 

dziełu Joyce'a Finnegans Wake. Potem (w 1931) wydał studium o Prouście (była to jego dysertacja 
doktorska), a następnie tom opowiadań More Pn'cks than Kicks(1934) oraz dwie powieści- Murphy(1938) 
i Watt (1945). Wszystkie te rzeczy, a także garść wierszy, od jakich w ogóle zaczął oryginal
ną twórczość, napisane były po angielsku - w rodzimym języku pisarza. Należy to podkreślić, gdyż 

Beckett - z wykształcenia romanista, a ponadto od roku mniej więcej 1930 stale w zasadzie przebywający 
w Paryżu - porzucił w pewnym momencie ten j ęzyk na rzecz francuskiego. Stało się to zaraz po zakończeniu 

wojny, w 1945. Decyzję tę skomentował potem tak: „Język rodzimy nazbyt kusi uprawianiem czystej 
wirtuozerii, a przez to oddala od tego, co najważniejsze, czyli od idei. Tymczasem po francusku łatwiej się 
pisze bez stylu". Pierwszymi utworami, jakie napisał po francusku, były cztery niewielkie nowele (trzy z nich: 
Wygnany, Narkotyk i Koniec ukazały się w Polsce w 1957 w „Czytelniku", czwarta: Pierwsza mi/ość w 1973 
w Wydawnictwie Literackim). Teksty te, a także powiastka Mercier i Camier, jaka powstała zaraz potem, 
w 1946, to była jakby generalna próba przed napisaniem pierwszej serii arcydzieł. Nowele są przygotowa
niem do wielkiej trylogii powieściówej: Molloy, Malone umiera, Menazywalne(1948- 49), Mercier i Camier 
jest pierwotnym szkicem Czekając na Godota. 

Beckett, zanim stworzył Godota, miał już pewne doświadczenia w pisaniu dla sceny. Były to jednak 
doświadczenia szczególne lub połowiczne. Pierwszym z nich był króciutki skecz, napisany po francusku 
w 1931, wraz z kolegą, Georgesem Pelorsonem, będący żartobliwą parodią Cyda Corneille'a. Autorzy 
nazwali swe dzieło Le Kidi wystawili je w teatrzyku Towarzystwa Językowego w Dublinie. Beckett zagrał 
wtedy rolę Don Diega. Drugą próbą pisania dla teatru była trzyaktowa sztuka pt. Eleutheria na 17 po
staci, stworzona około roku 1947. Sztuka ta jednak do dziś pozostała nie wydana. Tak więc Czekając na 
Godota, mimo iż poprzedzone pewnymi poszukiwaniami w dziedzinie dramatu, było w zasadzie pierwszym 
spełnionym dziełem w tym zakresie. Spełnionym, lecz nie od razu. Na opublikowanie tekstu musiał bowiem 
Beckett czekać aż cztery lata, a na pierwszą inscenizację - pięć. Prapremiera odbyła się na deskach 
niewielkiego teatru „Babylone" w Paryżu, w styczniu 1953, w reżyserii Rogera Blina, który kreował zarazem 
rolę Pozza. Datę tę można uznać za przełomową w biografii Becketta, w każdym razie, j eśli idzie o kwestię 
uznania i sytuacj ę materialną. Do tej pory - jeszcze raz to podkreślmy - jego nazwisko było prawie 
nieznane, a on sam żył mniej niż skromnie, stale na granicy ubóstwa. Tymczasem od prapremiery Godota 
w Paryżu rozpoczyna się jego niesłychany rozgłos i sukces, uwieńczony z jednej strony Nagrodą Nobla 
w 1969, a z drugiej- niezliczoną ilością inscenizacji, tłumaczeń, wznowień oraz niebywałą liczbą publikacji 
komentujących jego dzieła . 



JAN Bl.ONSKI 

K imże jest Beckett? Irlandzkim protestantem, co jtlż 
paradoksalne. Małomównym samotnikiem, który 
swe pieśni o marności wyśpiewywał najchęt

niej w Paryżu, co częstsze . Pisarzem, który wypowia
dał się równie chętnie - i równie celnie - w dwu 
językach, co doprawdy zdumiewaj ące (zwłaszcza, że po 
angielsku i po francusku mówił na przemian). Patetycz
nym humorystą; współczuj ącym szydercą; nihilistą, prze
siąkniętym nostalgią transcendencji; prawdomównym 
świadkiem kresu cywilizacji i natchnionym wielbicielem 
słowa, które jeśli nie ocala, to przynajmniej sprowadza 
ukojenie... Sprowadza za sprawą piękna, którego się 
Beckett wcale nie wyrzeka, choć z joyce'owskim sarkaz
mem lubuje się w kalectwie, bluźnierstwie i obsceniczno
ści. Zapytany, kogo podziwia, Beckett odpowiada: Raci
ne'a. Zdumiewające oświadczenie. Lepi dzieło z czczości, 
bełkotu, szyderstwa i chce osiągnąć przezroczystą dosko
nałość Bereniki? Wyciosać posąg z piasku ... jeżeli nie 
z łajna? 

Ale dość tych przeciwstawień . Każde wielkie dzieło 
składa się ze sprzeczności, które trzyma w równowadze 
prestidigitatorstwo geniuszu. Dla polskiej społeczności 
literackiej Beckett jest przede wszystkim dramaturgiem. 
Czy dlatego, że wydawcy poskąpili nam jego powieści? 
Czy też dlatego, że trudniejsze w lekturze i czasem dla 
mniej doświadczonego czytelnika nużące? Ale, jak przy
stało początkującemu artyście, Beckett nie stronił też od 
pisania wierszy: wydał je nawet pod wielce osobliwym 
tytułem. Błyskotliwe studia, zaczęte w dublińskim Trinity 
College, zakończone wśród literackiej bohemy, grawitu
jącej wokół nieuchronnego Paryża - uwieńczył rozpraw
kami (esejami?) o Prouście i Joyce'ie. Zdążył wreszcie 
przedstawić - w prozie, której później nie lubił - pra
wzór bohatera, który nawiedzać będzie całą twórczość. 
Prędko więc obszedł państwo literatury! Co nie prze
szkodziło mu - w wieku dwudziestu pięciu lat - popaść 
w chorobliwe przygnębienie, z którego wyprowadzili go 
nie tyle lekarze, ile niejaki Murphy ... W tym bohaterze 
pierwszej powieści Becketta można już pod zmąconymi 
rysami autoportretu rozpoznać wyraźnie przyszłe po
stacie pisarza. Tych, którzy „zaczęli widzieć Nic, ów 
bezbarwny blask, jakim - opuściwszy matkę - roz
koszujemy się tak rzadko" ... 
Przecież nie były te wiersze i eseje na próżno. Rzadko 
mówi się o liryzmie Becketta. Sporo go jednak i w powieś
ciach i - bardziej jeszcze - w krótkich prozach późnej 
dojrzałości. Nie umiem nie przytoczyć kilku zdań. 

„Gdzie pójdę, gdybym mógł i ść, kim byłbym, gdybym 
mógł być, co powiem, gdybym miał głos, kto tak mówi, 

mieniąc się mną? Odpowiedz prosto, niech ktoś odpowie 
prosto. Tak, to jest to samo nieznane co zawsze, jedyne, 
dla którego istnieję, w niszy mojego nieistnienia, naszego 
nieistnienia, oto odpowiedź prosta''. 

Albo: 
„Tak, byłem moim ojcem i byłem moim synem, stawia

łem sobie pytania i odpowiadałem na nie, jak umiałem, 
kazałem sobie opowiadać, wieczór po wieczorze, tę samą 
historię, którą znałem na pamięć, nie mogąc w nią 
uwierzyć [ ... ]Tak właśnie przetrwałem, do teraz. I jeszcze 
dziś wieczór wydaje mi się, że to jakoś pójdzie, jestem 
w moich objęciach, trzymam się w swoich ramionach, nie 
bardzo czule, ale wiernie, wiernie. Zaśnijmy, jak pod tamtą 
daleką lampą, objęci, bośmy wiele mówili, wiele słuchali , 
wiele cierpieli, wiele udawali" ( Textes pour den). 

Tak w młodości. A później? Coraz krótsze, jakby zdy
szane zdania, uspokajane westchnieniem niczym pauzą 
zwrotki; składnia zestawienia, odrzucająca radykalnie tra
dycję francuskiej prozy; oscylujące subtelnymi zmianami 
powtórzenia; słowa szeregowane tak, aby łączyły się z po
przednimi lub następnymi w różnoznaczne całości ... czy 
ostatnie teksty Becketta nie przypominają - paradoksal
nie - wczesnych wierszy? Jakby pisarz, zatoczywszy wiel
ki łuk, wracał do swoich lirycznych początków ... To pew
ne, że Pour finh encore uchyla się całkowicie tłumaczeniu 
(poczynając od tytułu). Słowa współistnieją tam jakby 
jednorazowo, niesione rytmem i melodią, co zdaje się 
czystą esencją pisarstwa Becketta ... Mową-pociechą, w ktÓ·· 
rej chroni się wydziedziczona człowieczość. 

I jeszcze godzi się przypomnieć, że całe dzieło Becketta 
przesyca nieprzeciętna samowiedza krytyczna. Jej symp
tomem jest równie kapryśna, co pojemna erudycja, której 
rozszyfrowanie tyleż cieszyło, ile myliło egzegetów. Celem 
zaś budowanie dzieł, które wieloznacznością zdań i zdarzeń, 
przenikaniem się gatunków i kategorii estetycz
nych - umkną wszelkiej służebności i uniemożliwią prostą 
wykładnię. Tak choćby w Końcówce, którą moźna rozpat
rywać jako fantazmat i alegorię, czarną komedię i es
chatologiczną przypowieść, urojenie Hamma (lub Clova) 
albo nawet - prawdopodobną relację o końcu świata. Jak 
nieraz u wielkich pisarzy, pierwotne doznania, odczucia, 
przeświadczenia, o które opiera się twórczość Becketta, są 
zdumiewająco proste. Ale odsłaniają oblicze raz groźne, raz 
śmieszne, raz jednostkowe, raz powszechne; nabywają dzie
siątki odcieni i znaczeń, od ludycznych po filozoficzne. Tym 
samym stają się się fundamentem utworów o zdumiewającej 
głębi i zawikłaniu, choćby pisarzowi zdarzało się tą głębią 
bawić. I nic innego jak krytyczna świadomość umożliwia mu 
ocalenie estetycznej autonomii dzieła. 

MARLIN ESSLIN 

SAMUEL BECKETT 
w przekładzie Marii Chmielewskiej 

D zieło Becketta jest absolutnie sui generis. Nie 
daj ąc się ani sklasyfikować, ani do czegokolwiek 
zaszeregować, niepokoi, bawi, poraża i inspiruje. 

Opiera się ono wszelkim próbom interpretacji - nieomal 
jak świat molekuł, gdzie samo wprowadzenie obserwato
ra mąci już to, co miało być obserwowane. Beckett, po
dobnie jak Michał Anioł, który obłupując skały odkry
wał uwięzione w nich od wieków delikatne piękno , pra
cuje usuwając warstwa po warstwie konwencjonalny ma
teriał narracyjny: opis, psychologię, wydarzenia, intrygi. 
Czyni to po to, by ukazać nagą pracę ludzkiego umysłu. 
Powieści i sztuki Becketta nie należą do łatwo przystęp

nych. Trzeba do nich podchodzić z należną im pokorą, 
czytać parokrotnie, borykać się z nimi i walczyć o nie. 
Beckett, będąc poetą, który pracuje wyłącznie na własne 
zbawienie, nie dba o dobre stosunki z odbiorcami, nie 
troszczy się przeto ani o lekkość dowcipu, ani atrakcyj
ność przekazu. 

A jednak, chociaż nie uczynił najmniejszego wysiłku 
w tym kierunku, zjednał sobie pokaźną armię zwolen
ników i wielbicieli i sławę osiągnął. Być może ten najtrud
niejszy pisarz swego pokolenia podbił publiczność głów
nie jako dramaturg i autor poetyckich słuchowisk radio
wych, dopiero zaś później jako prozaik, nie zmienia to 
jednak faktu, że gdy spoglądamy na całość jego dorobku 
literackiego, wraca w nas wiara w potęgę trudu, który 
służy prawdzie i pięknu . 

Oto mamy do czynienia z poetą, który nigdy nie uczynił 
najmniejszego ustępstwa, nigdy nie szukał poklasku, 
nigdy się z niczego nie tłumaczył i nie kłaniał wymogom 
mody bądź żądaniom publiczności. Mówił natomiast 
tylko to, co czuł, że musi powiedzieć. Owszem, nie było to 
łatwe. Często było niejasne, zawiłe, gorzkie, a nawet 
odrażające. Trudno, pejzaże umysłu, które odsłonił, nie 
mogły objawić się inaczej (ponure wąwozy i parowy Alp, 
zanim ich drapieżne piękno zostało powszechnie zaakcep
towane, także wydawały się groźne, przerażaj ące i nie do 
zdobycia). Ponieważ jednak do zakomunikowania miał 
coś prawdziwie ważkiego i istotnego, nie zabrakło też 
tych, którzy przybyli na jego zew. 

Projekt kostiumu: Ryszard Mel/iwa 
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ANTONI LIBERA 

CZEKAJĄC NA GODOTA 
LOS LUDZKOŚCI I J EJ SYTUACJA OBECNA 

R zeczywistość i zdarzenia przedstawione w Godocie 
są następujące: O zmierzchu, pod drzewem stoją
cym przy polnej drodze i obok kamienia, spotyka

ją się dwaj przyjaciele - Estragon i Vladimir. Znają się 
chyba od wczesnego dzieciństwa, bo mówią, że przestają 
ze sobą blisko pięćdziesiąt lat, a na dużo więcej nie 
wyglądają. O ich przeszłości niewiele wiadomo. Tyle, że 
kiedyś, „przed tysiąc dziewięćsetnym", byli w o wiele 
lepszej sytuacji niż obecnie („liczono się wtedy z nimi",jak 
powiada Vladimir), że pracowali niegdyś przy wino
braniu i że Estragon próbował wówczas popełnić samo
bójstwo rzucając się do rzeki, a Vladimir go uratował. 
Wszystko to jednak działo się bardzo dawno, „z milion lat 
temu" i jest „przebrzmiałe i pogrzebane". Obecnie, 
już od dłuższego czasu („pół wieku tak już to trwa") są 
bezdomnymi włóczęgami. Na noc muszą sobie szukać 
schronienia, Estragon sypia w rowie. Do losu tego jednak 
mają odmienne nastawienie. Estragon wydaje się z nim 
pogodzony, natomiast Vladimir pragnąłby czegoś innego. 
Co więcej , utrzymuje on, że istnieje szansa odmiany. 
Jest mianowicie przekonany, że los ich może odmienić„. 
Godot. Twierdzi, że widzieli się już z nim kiedyś, że prosili 
go wtedy o coś, a on wyznaczył im spotkanie - aby dać 
odpowiedź. I wskutek tegoc ze k a na Godota. Estragon 
ani niczego takiego nie pamięta, ani nie podziela nadziei 
Vladimira, niemniej, bądź to nie chcąc rozstać się z przyja
cielem, bądź to - jako mniej zaradny - bojąc się z nim 
rozdzielić, poddaje się jego woli i zamiast ruszyć gdzieś 
w drogę, na co miałby ochotę, przychodzi codziennie 
wieczorem pod drzewo (tę właśnie porę i to miejsce Didi 
uznaje za porę i miejsce wyznaczone przez Godota) 
i towarzyszy mu w oczekiwaniu. 

Jednakże wiedza, przekonania i wiara Didiego pełne są 
luk, sprzeczności i niejasności . Przede wszystkim nie umie 
on powiedzieć, o co właściwie prosił Godota, a więc czego 
w istocie oczekuje obecnie. Po drugie, nie wie, kim Godot 
jest, ani czym się zajmuje, ani co może, a więc czy w ogóle 
władny jest cokolwiek dla nich uczynić. Po trzecie, choć 
utrzymuje, że mieli już kiedyś z nim kontakt, nie potrafi 
opisać ani jego wyglądu, ani okoliczności owego kontak
tu. Po czwarte wreszcie, nie wie właściwie dokładnie ani 
gdzie, ani kiedy Godot wyznaczył spotkanie: „pod drze
wem'', „w sobotę" - to dane bardzo nieścisłe . Wszystkie 
te podstawowe braki i jawne sprzeczności-w połączeniu 
z wyraźną niewiarygodnością wielu innych, mniej waż-

nych informacji podawanych przez Didiego, a podawa
nych zawsze z wielką pewnością siebie - skłaniają do 
przypuszczenia, że zarówno sama osoba Godota, jak 
i fakt umówienia się z nim są co najmniej wątpliwe, jeśli 
nie wręcz wyssane z palca. Przypuszczenie to jednak 
zostaje podważone, a podważa je postać Chłopca, który 
jeśli nie jest nawet prawdziwym wysłannikiem Godota, to 
w każdym razie wypowiada jego imię z własnej me 
przymuszonej woli jako pierwszy. 

Gdy bohaterowie odprawiają swój codzienny ry
tuał czekania na Godota, drogą przechodzi dwoje lu
dzi: Pozzo ze swym służącym Luckym. Pozzo trzyma 
Lucky'ego na uwięzi za pomocą długiej liny okręconej 
wokół jego szyi, Lucky zaś dźwiga bagaże. 

Spostrzegłszy Vladimira i Estragona, zatrzymują się, 
a następnie spędzają z nimi jakiś czas. Choć spotkanie to 
odbywa się nie po raz pierwszy, choć dwie pary bohate
rów spotykają się ze sobą codziennie, w pierwszej chwili 
nigdy wzajemnie się nie poznają i zawsze odnoszą się do 
siebie tak, jakby widzieli się po raz pierwszy. Jedyną 
osobą, która z czasem zaczyna sobie coś przypominać, 
a więc że mieli już ze sobą kontakt, jest Vladimir, ale i on 
nie ma nigdy pewności, czy rzeczywiście są to ci sami 
osobnicy. 

Pozzo i Lucky, podobnie jak Estragon i Vladimir, znają 
się i przestają ze sobą już bardzo długo i też od początku 
życia. Pozzo powiada, że wziął sobie służącego ,jakieś 
sześćdziesiąt lat temu", a na więcej nie wygląda. Podobnie 
też swój okres świetności mają już poza sobą. Pozzo 
wspomina, że Lucky był kiedyś bardzo miły i zdolny, 
a teraz jest właściwie nieznośny i mało pomocny, on zaś, 
Pozzo, też był w o wiele lepszej formie niż obecnie, miał na 
przykład dużo lepszą pamięć. 

O ile Estragon i Vladimir spędzają życie głównie na 
czekaniu, o tyle Pozzo i Lucky spędzają je na węd

rowaniu. Jednakże cel i sens tej wędrówki pozostaje 
niejasny. Tak jak Didi nie zdaje sobie w pełni sprawy, 
dlaczego i po co czeka, tak Pozzo nie wie, dlaczego 
i dokąd podróżuje. Raz powiada, że idzie „w niepewne", 
drugi raz, że „na targ Zbawiciela'', aby tam sprzedać 
Lucky'ego, jeszcze kiedy indziej, że podąża po prostu 
„przed siebie". Jedyną rzeczą wiadomą i pewną jest to, że 
wędrując nikogo nie spotyka i że przez to dłuży mu się droga. 

Po krótkim postoju, podczas którego dwie pary boha
terów rozmawiają ze sobą i poznają się nawzajem od 

nowa, Pozzo i Lucky odchodzą. Wkrótce potem zjawia 
się Chłopiec podający się za wysłannika Godota i zawia
damia Estragona i Vladimira, że Godot tego dnia już nie 
przyjdzie, ale na pewno przyjdzie nazajutrz. Zapada 
noc. Bohaterowie postanawiają - przynajmniej na ten 
czas - odejść. Nie robią tego jednak. Pozostają na 
mieJSCU. 

Następnego dnia wszystko powtarza się od początku, 
tyle że nieco inaczej. Różnice między pierwszym dniem 
a drugim są dwojakiego rodzaju. Jedne są neutralne, 
drugie mają istotne znaczenie. Różnice neutralne polega
ją na odwróceniu ról, na przedstawieniu tych samych 
elementów. Różnicą neutralną jest, na przykład, to, że 
pierwszego dnia pierwszy na miejscu pojawia się Estra
gon, a drugiego - Vladimir, albo to, że pierwszego dnia 
powstrzymuje przed odejściem Estragon, a drugiego -
Vladimir. Różnice istotne zaś polegają na nieodwracalnej 
zmianie jakości. Ró_żnicą istotną jest, na przykład to, że 
pierwszego dnia Pozzo i Lucky są jeszcze w pełni sił, 

a drugiego - są już kalecy, albo to, że pierwszego dnia 
Vladimir i Estragon prawie nic nie pamiętają z przeszłości 
i mają większą nadzieję doczekania się na Godota, 
a drugiego - coś już pamiętają (Pozza i Lucky' ego) i są 
coraz bliżsi zwątpienia (Didi przewiduje odpowiedzi 
Chłopca). A zatem ogólna wizja świata, jaka wyłania się 
z dwóch aktów Godota, jest następująca: 

Na ziemi, pomiędzy kamieniem i drzewem, dwie po
staci czekają na Godota, który codziennie przekłada swe 
przybycie na dzień następny, a dwie postaci codziennie 
dokądś tędy idą. Każdego dnia wszystko odbywa się tak 
samo, a jednocześnie jest nieco inne. Różnice wynikają 
z dwóch zmian - ze zmiany odwracalnej i zmiany 
nieodwracalnej. Zmianą odwracalną jest inny, najczęściej 
symetrycznie odwrócony układ jakiś elementów, zmianą 
nieodwracalną - asymetryczny postęp w czasie. Pierw
sza para bohaterów dojrzewa w zwątpieniu, druga - co
raz bliższa ostatecznemu upadkowi. 

Wizja tam ma charakter symboliczny. Kamień i drze
wo, dzień i noc, czekanie i wędrowanie, obie pary 
bohaterów i każdy z nich z osobna nie wyczerpują się 
w swych dosłownych znaczeniach. Wszystkie te elementy 
posiadają wartość symboliczną. 

Scena przedstawiająca pustkowie z biegnącą przez nie 
drogą, przy której leży kamień i stoi drzewo, jest skróco
nym obrazem globu ziemskiego. Kamień - to przyroda 
nieorganiczna (nieożywiona), drzewo - organiczna, dro
ga zaś - ślad po istnieniu swoiście ludzkim, a więc po 
przyrodzie obdarzonej świadomością. 
Tkwiące i przemieszczające się w tej scenerii postaci 

symbolizują właśnie ową trzecią, obok ożywionej i nieo
żywionej, postać przyrody - czyli Istotę Ludzką, która 
zamieszkuje Ziemię. Dwie pary bohaterów obrazują dwa 
podstawowe oblicza Człowieka: jego oblicze jako gatu
nek i jego oblicze jako jednostkę. Vladimir i Estragon są 
wizerunkiem Człowieka Historycznego, Pozzo i Lucky
Człowieka Poszczególnego. Każda zaś z postaci odzwier
ciedla jedną z dwóch podstawowych cech każdego ob
licza. Estragon wyobraża biologiczną naturę gatunku, 
jego zakorzenienie w świecie roślinnym i zwierzęcym 
(„Estragon" to nazwa ziela pobudzającego apetyt). Vladi
mir z kolei obrazuje to, co w ludzkości ponad - czy 
pozabiologiczne, a więc jej dyspozycję metafizyczną, jej 
dążność do wyrwania się z więzów natury, jej aspiracje 
stworzenia odrębnej, czysto ludzkiej jakości („Vladimir" 
w obszarze języków słowiańskich oznacza „panującego 
nad światem"). Pozzo jest wizerunkiem cielesności czło
wieka,jego bytu materialnego („Pozzo" po włosku znaczy 
m.in. „szambo, dół kloaczny"). Lucky wyobraża jego 
duchowość, to wszystko co nie daje się opisać czy wyrazić 
w kategoriach materialnych („Lucky" tkwi etymologicz
nie w łacińskim słowie lux~ „światło", a jako niezależne 
słqwo w języku angielskim oznacza „szczęśliwca" lub 
„szczęściarza"). 

Relacje między bohaterami i między parami bohaterów 
obrazują sposób, w jaki dwie natury Człowieka: fizyczna 
i metafizyczna, cielesna i duchowa, oraz dwa jego oblicza: 
gatunkowe i jednostkowe, współistnieją ze sobą i zależą 
od siebie, w jaki ścierają się ze sobą i wzajemnie na siebie 
wpływają. 

Każdy dzień wreszcie - to symbol czasu jednego 
ludzkiego życia, a więc jakby jednego pokolenia w dzie
jach ludzkości. 

Przy takim rozpoznaniu zdarzeń głównych elementów 
dramatu Becketta, jego filozofię człowieka streścić można 
następująco: Ludzkość należy do świata bezrefleksyjnej 
przyrody, włączona jest w powszechny ruch kosmosu. 
Pod pewnym względem różni się ona jednak od innych 
form bytu. Różnica polega na szczególnym w przyrodzie 
wyobcowaniu: o ile wszelkie inne formy bytu zdają się 
być w zgodzie z własnym istnieniem, o tyle Ludzkość -
ze swoim, czyli z samą sobą - pogodzona nie jest, 
odnajdując się w świecie jako coś niepełnego, oderwanego 
od czegoś, wyobcowanego. O ile wszelkie inne formy bytu 
są „na swoim miejscu'', i „u siebie'', „wśród swoich", o tyle 
Ludzkość ma poczucie, iż znajduje się „gdzie indziej", nie 
„u siebie", lecz jakby na wygnaniu i że na wygnaniu tym 
pozostaje całkowicie sama. Wyraża się to w jej tęsknocie 
za kimś innym, w jej potrzebie metafizycznego towarzystwa. 



Istotą człowieka jest zatem nieprzezwyciężalne po
czucie samotności, skądkolwiek się ono bierze i cokol
wiek się za nim kryje. Poczucie samotności jest nieznośne 
i domaga się uśmierzenia. Uśmierzenie możliwe jest dzięki 

mowie. Mowa będąca z natury dialogiem prowadzi do 
powstania idei Drugiej Istoty i do uwiarygodnienia jej 
poprzez zachowania stwarzające wrażenie, że istnieje ona 
naprawdę. Zachowania te, choć oparte na fikcji, same 
fikcją nie są. Są rzeczywistością przekształcającą Człowie

ka. Przekształcenie to jednak nie jest procesem nieskoń
czonym, lecz ma charakter kolisty: po pewnym czasie, 
wyczerpawszy moc iluzji, Człowiek wraca do punktu 
wyjścia, czyli do doświadczenia samotności, i wtedy za
czyna się od nowa. W punkcie zerowym koła rozgrywa się 
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misterium rozczarowania i nadziei, zwątpienia i wiary. 
A zatem Człowiek - niczym rozprzestrzeniający się 

a następnie kurczący do punktu wszechświat - to otacza 
się chmurą iluzji i nadziei, która zasłania pustkę i tłumi 
doświadczenie samotności, to znów stoi w bezkresie sam 
- z cierniem nieznośnego wyobcowania w sercu. Chmu
ra, nie będąc ułudą, staje się rzeczywistością, samotność 

w bezkresie, nie będąc ułudą, jest nicością. Prawda zaś to 
jedno i drugie, a więc i złudna rzeczywistość, i prawdziwa 
nicość - tak jak prawdą jest życie i prawdą jest śmierć, 
choć wydawałoby się, że są to dwie prawdy nie do 
pogodzenia. Tak jak ,.prawdą jest, że się pływa, i prawdą 
jest, że się tonie", jak kiedyś powiedział Beckett. 

A jaki w tym wszystkim sens nadrzędny? W każdym 
razie niepojęty dla Człowieka. 
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Teatr STU założył Krzysztof Jasiński 20 lutego 1966 roku. Po 25 latach działalności, znaczonej 
dziesiątkami spektakli, z których najgłośniejsze mogła obejrzeć publiczność w ponad dwudziestu krajach na 
trzech kontynentach, Teatr STU stanął wobec nowych wyzwań czasu. Chcąc im sprostać Krzysztof Jasiński 
powołał w 1989 roku Fundację, której głównym zadaniem jest ocalenie dotychczasowego dorobku STU oraz 
zapewnienie mu dalszego istnienia i możliwości twórczego rozwoju. 

FUNDACJA STU 
e prowadzi Ośrodek Poszukiwań Teatralnych w Ochodzy, a w nim Szkołę Artystyczną, otwartą dla adeptów 

krajowych i zagranicznych, 

e organizuje festiwale teatralne, 

e realizuje wielkie widowiska plenerowe, 

e kolękcjonuje wielkie obrazy (eksponowane m.in. na Expo'92), 

e podjęła działalność wydawniczą (programy, plakaty, publikacje książkowe), 

e przygotowuje dla TV widowiska teatralne i rozrywkowe, 

e prowadzi Studio Nagrań Dźwiękowych, 

e zajmuje się organizowaniem koncertów „live", nagrywaniem i sprzedażą kaset magnetofonowych, video 
oraz CD, 

e jest mecenasem Teatru STU. 

*** 
Od połowy lat 80, pod szyldem Teatru STU powstało wiele spektakli, przygotowanych przez wybitnych 

artystów: reżyserów, scenografów, kompozytorów i aktorów. Dotychczasowy dorobek artystyczny tzw. 
sceny impresaryjnej STU reprezentują m.in. spektakle: 

Scenariusz dla trzech aktorów B. Schaeffera (1987) w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 

Kto się hoi Wirginii Woolf E. F. Albeego (1988) w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 

Kolacja na cztery ręce P. Barza (1988) w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego 

Opis obyczajów wg J. Kitowicza (1990) w adaptacji i reżyserii Mikołaja Grabowskiego 

Powrót Pana Cogito wg Z. Herbeta (1990) w opracowaniu i reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza 

Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca I. Erenburga (1991) w adaptacji i reżyserii Wojciecha Ziętarskiego 

Próby B. Schaeffera (1991) w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 

Plac Merkurego wg K. I. Gałczyńskiego (1992) w opracowaniu i reżyserii Marty Stebnickiej 

Scenę impresaryjną prowadzi Agencja Teatru STU. 



Teatr STU przez długi czas był teatrem jednego pokolenia, wraz z którym dorastał i zmieniał się, 
szukając własnej drogi w życiu i sztuce. Ze STU związali się - na krótko bądź na długie lata - znani dziś 
aktorzy, kompozytorzy, scenografowie, scenarzyści, poeci i krytycy, m.in. Edward Chudziński, Jerzy Fedorowicz, 
Bolesław Greczyński, Janusz Grzywacz, Włodzimierz Jasiński, Olgierd Łukaszewicz, Jan Łukowski (zmarł 
tragicznie w 1970 r.), Krzysztof Miklaszewski, Leszek A. Moczulski, Franciszek Muła, Tadeusz Nyczek, 
Jan Kanty Pawluśkiewicz, Jan Polewka, Wojciech Pszoniak, Jan Sawka, Wiesław Smełka, Włodzimierz 
Staniewski, Janusz Stokłosa, Jerzy Stuhr, Krzysztof Szwajgier, Jerzy Trela, Andrzej Zaucha (zginął tragicznie 
10 X 1991 r.), Jerzy Zoń. 

W pierwszych latach swego istnienia STU był teatrem studenckim. W 1975 roku, zyskując mecenasa 
w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych, stał się teatrem profesjonalnym. Poszukiwania i dokona
nia artystyczne Teatru STU odzwierciedlają następujące spektakle: 

Pamiętnik wariata (1966) - adaptacja opowiadania M. Gogola 

Spadanie (1970) - teatralny manifest pokolenia '68 

Sennik polski(1971) - wiwisekcja „duszy polskiej" 

Exodus (1974) - widowisko obrzędowe na kanwie poematu L. A. Moczulskiego 

Pacjenci (1976) - widowisko buffo na motywach powieści M. Bułhakowa Mistrz i Małgorzata 

Szalona Lokomotywa (1977) - musical M. Grechuty i J. K. Pawluśkiewicza na motywach utworów 
S. I. Witkiewicza, w inscenizacji K. Jasińskiego 

Operetka (1979) - dramat W. Gombrowicza w inscenizacji K. Jasińskiego 

Tajna misja (1980) - adaptacja powieści B. Okudżawy Mersi, czyli przypadki Szypowa 

Donkiszoteria(1980) - widowisko kontynuujące formułę myślową i estetyczną Spadania oraz Sennika polskiego 

Ubu król (1981) - widowisko na kanwie sztuki A. Jarry' ego 

Na bosaka (1983) - mini-opera K. Szwajgiera oparta na motywach utworów W. Gombrowicza 

Bramy raju (1984) - adaptacja mikropowieści J. Andrzejewskiego 

Noc tysiączna druga (1986) - dramat C. K. Norwida w reżyserii K. Jasińskiego 

Wariat i zakonnica (1986) - dramat S. I. Witkiewicza w reżyserii K. Jasińskiego 

Zabawa (1987) - dramat S. Mrożka w reżyserii K. Jasińskiego 

Kur zapiał /l(1988) - „bufet-opera" J. K. Pawluśkiewicza wg poematu W. Dymnego Polska karczma żydowska 

Pan Twardowski(l990)- musical J. Grzywacza i W. Jasińskiego 

Markietanki (l991) - widowisko na kanwie Opery za trzy grosze B. Brechta i K. Weilla 

Czekając na Godota S. Becketta stanowi - podobnie jak przygotowana na 20-lecie teatru Noc tysiączna druga 
C. K. Norwida - świadomą cenzurę, która zamyka kolejny etap drogi twórczej STU, a równocześnie jest 
zapowiedzią nowych poszukiwań i perspektyw. 
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