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LOS 

Niewiasta odziana w szaty o kolorach pomieszanych, w prawej dłoni 
trzymająca złotą koronę i pełny mieszek, w lewej sznur. Złota korona 
i stryczek to znaki mówiące , że zrządzeniem losu jednemu pisane jest 
szczęście, drugiemu -nieszczę ście. 



Lucky płacze. 

ESTRAGON Płacze. 

POZZO Stare psy mają więcej godności. (Podaje Estragonowj 
chusteczkę do nosa.) Niech go pan pocieszy, skoro go panu żal. (Estragon waha 
sję.)No, proszę. (Estragon bjerze chustkę.) Niech mu pan otrze łzy. Nie będzie 
się czuł taki opuszczony. 

Estragon wdąż się waha. 

VLADIMIR Daj, ja to zrobię. 

Esragon nie chce oddać chustki Droczą sję o nją ze sobą jak dzieci 

POZZO Pośpieszcie się. Zaraz przestanie. (Estragon zbHża sję do 
Lucky'ego j zabjera sję do oderania mu oczu. Lucky kopie go gwaftownje 
w łydkę. Estragon upuszcza chustkę, odskakuje w ty!, kuśtyka wokóf sceny 
krzycząc z bólu.) Chustka! 

Lucky stawja waHzę j koszyk, podnosj chustkę, podchodzj do Pozza, podaje m u 
ją, cofa sję, podnosj waHzę j koszyk. 

ESTRAGON 
POZZO 
VLADIMIR 

Świnia! Bydlak! (Podciąganogawkę.) Zraniłmnie! 
Mówiłem, że nie lubi obcych. 
(do Estragona) Pokaż. (Estragon pokazuje mu nogę. Do Pozza 
zezfośdą) Krwawi! 

POZZO To dobry znak. 
ESTRAGON (na jednej nodze) Nie będę mógł już chodzić! 
VLADIMIR (z troską) Będę cię nosił. (Pauza.) Jeśli zajdzie potrzeba. 
POZZO Już nie płacze. (Do Estragona) W pewnym sensie pan go 
zastąpił. (Lhycznje) Łez na świecie zawsze jest tyle samo. Gdy jede~ przestaje 
płakać, drugi gdzie indziej zaczyna. Tak samo jest ze śmiechem. (Smjeje się.) 
Nie narzekajmy więc na nasze czasy, nie ma w nich więcej nieszczęścia niż 
dawniej . (Cisza.) Ale i nie chwalmy ich sobie. (Osza.) Po prostu nie mówmy 
o nich. (Osza. Ze zrozumjeniem) Fakt, ludności przybywa. 

S. Beckett: Dziela dramatyczne, Warszawa 1988, s. 57-58. 

MELANCHOLIA 

Kobieta stara, ponura i zbolała, ubrana w brzydkie suknie, bez żadnych 
ozdób, siedząca na głazie z łokciami na kolanach, obiema dłońmi 

podpierająca brodę. Obok niej stoi, również pośród k~mieni, bezlistn~ 
drzewo. Melancholia robi z człowiekiem to samo, co zima z drzewami 
i roślinami. Maluje się ją jako starą, gdyż rzecz to normalna, że młodzi są 
weseli, starzy zaś melancholijni. Dlatego trafnie powiedział Wergiliusz w 
Eneidzie: 

Pallentes habitant morbi, tristisq we senectus. 
(Tam też bladych są chorób siedliska, tam smutna starość 
się kryje) . 

Ubrana jest nędznie i nie nosi ozdób ze względu na podobieństwo z 
drzewami bez liści i bez owoców, gdyż melancholikowi nigdy nie starcza 
energii, aby pomyśleć o jakimś wygodniejszym życiu, ponieważ cały czas 
zajęty jest unikaniem grożących mu jakoby, wyimaginowanych klę sk, bądź 
szukaniem środków zapobiegawczych. 

Również głaz, na którym postać siedzi, pokazuje, że melancholik jest 
twardy i jałowy, niezdolny ani siebie, ani innego wspomóc czynem lub słowem, 
właśnie jak kamień, co nie rodzi trawy ani nie pozwala jej rodzić ziemi, która 
jest pod nim. 



Eugene Ionesco: 

Samuel Beckett 
Fot. Jerry Bauer 

Beckett jest z gruntu tragiczny. Tragiczny dlatego właśnie, że idzie mu o dolę 
człowieczą, o los ludzki w ogóle, a nie o człowieka takiego czy innego społeczeństwa, ani 
też o człowieka wyobcowanego i widzianego przez jakąś ideologię, która upraszcza, 
a zarazem amputuje historyczną i metafizyczną rzeczywistość, rzeczywistość 

autentyczną, w której człowiek tkwi. Nieważne, czy się jest pesymistą, czy optymistą. 
Istota rzeczy, prawda, polega na tym, by ukazać rozmaite wymiary człowieczeństwa, 
całą jego głębię. Beckettowi chodzi o ostateczne cele człowieka; jego wizja historii, doli 
człowieczej, jest bardziej złożona i lepiej uzasadniona. 

W: Pierre Melese Samuel Beckett, Paryż 1969. 

Czesław Miłosz: 

(„.) Cywilizacja odnajduje siebie w swoich wytworach i kto życzy sobie w jej 
esencję dzisiaj przeniknąć, niech zastanowi się nad jej pisarzem najuczciwszym, 
Samuelem Beckettem. (.„) Beckett, jak zresztą cała mu współczesna literatura 
zachodnia, urbi et orbi ogłosił to, co jeszcze w XIX wieku znane było tylko nielicznym, co 
sarkastycznie wyrażał Nietzsche wołając do Europejczyków: "Cóż to, zabiliście Boga 
i myślicie, że ujdzie to wam bezkarnie?" Teraz w skali masowej nastąpiło uświadomienie 
sobie nowej sytuacji metafizycznej człowieka, którą określa dużymi literami wypisane: 
"NIE MA''. Żadnego głosu przemawiającego ze wszechświata, żadnego zła 
i dobra, żadnego spełnienia oczekiwań i żadnego Królestwa. 

Ziemia U/ro, Paryż 1977. 

Madeleine Renaud: 

Jeśli jego sztuki mogą zrobić na nas wrażenie i wzruszać nas (gdyby nie 
mogły, nie grano by ich na całym świecie), to dlatego, że Beckett, choć tak powściągliwy 
i zamknięty w sobie, potrafi wyrazić swą wielką litość wobec całego życia ludzkiego, 
i dlatego, że należy on do tych wyjątkowych mężczyzn , dla których miłość i jasność 
spojrzenia są równie istotne. 

Samuel Beckett 
w 1984 r. 
Fot. Z.P. Friedrich 

Beckett the Magnificant, w: Beckett at Sixsty, Londyn 1967. 
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