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W teatrze Samuela Becketta 

Sądzę, że istotna wartość teatru Samuela Becketta nie polega na stosowaniu 
oryginalnych chwytów formalnych ani na współbrzmieniu z filozofią egzystencjali
stów, ani na tragicznym rozdarciu miedzy esencją a egzystencją. Przykuwa naszą 
uwagę raczej stałe nawiązywanie do odwiecznych mitów, zakorzenienie tej twórczo
śc i do w wielkim dziedzictwie ludzkiej myśli. 

W nieskładnej - pozornie - gadaninie dwóch bezdomnych włóczęgów czeka
jących na Godota możemy dosłyszeć głos cierpienia biblijnego H ioba i odszyfrowu
jemy słowa Heraklita z Efezu, który budził nadzieję, że Pan rządzący w Delfach da 
jak iś znak. O garnia nas wtedy niepokój Edypa stającego oko w oko ze Sfinksem. 

Bo za tymi łachmaniarzam i snują si ę cienie ich dawnych poprzedników : Don 
Kichota i Sanczo Pansy, Don Juana i Sganarela, Prospera i Kalibana. (Tadeusz Róże
wicz w swoich mądrych przypisach do „ Aktu przerywanego" nazwał Becketta Szek
spirem naszych czasów). 

Beckett zrywa jednak z ciągłością psychologiczna postaci. Postacie te funkcjo
nują jakby na zasadzie psychologii „kwantowej", tworzą dopełniające się pary czą
stek i antycząstek, są sobą i jednocześnie same sobie przeczą. I tak toczy się ten dia
log-monolog utkany ze słów o różnym ciężarze, o różnym ładunku, słów łączących 
lirykę i bu fonadę, tragizm z groteską. 

Błazenady Vladimira i Estragona wnoszą do współczesnego (nie „nowocze
snego") teatru element przekornego humoru; śm iechu rodem z komedii dell' arte. To 
przecież klowni rozśmieszający widownię nieporadnością swoich gestów, zadziera
jący głowę do nieba i p rzewracający się o własne nogi; prestidigitatorzy żonglujący 
monetą nieistn iejącego Absolutu. W ten sposób Beckett sięga do rudymentów teatru, 
czerpie z jego plebejskiego nurtu. 

Dwaj łazicy, raz spierający się i kłócą y ze sobą, to znów padający sobie w ra
miona potrafią zdobyć naszą sympatię w pięknym monologu Vladimira, zaczynają
cym się od słów: „Czy ja spałem kiedy inni cierpieli?" - drży głos trwogi i solidarności 

z ludzka dolą. To głos istoty usifującej pokonać czas, zatrzymać jego bieg, odwiecz
ne ludzkie dążenie, ażeby odnaleźć klucz pozwalający wyrwać s ię ze świata, które
mu człowiek podlega i wejść do świata, którym człowiek rządzi. 

To pewne, że nie ocali Estragona ani Vladimira żaden Godot: nikt nie zatrzyma 
wskazówek na zegarze własnego życia. Ale nasze wołanie nie jest całkowicie darem
ne, jeśli przekażemy przysztym pokoleniom choć trochę naszej prawdy, naszych pra
gnień i rozczarowań. Bo w tym świecie daremnego czekania, nienawiśc i i błazeń
stwa człowiek wyciąga drżącą rękę do drugiego człowieka; poprzez szorstkość wy
ziera czułość dla towarzysza niedoli. N igdy nie rozejdą się drogi dwóch włóczęgów. 
Zostaną nieruchomi, ażeby oczekiwać tego, który by dostrzegł ich nędzę i zaakcep
tował ich człowieczeństwo - nieświadomi, że może znak - heraklitowy znak - był im 

dany. Choćby w tedy, gdy wsłuchan i we w szystkie umarłe głosy - szum skrzydeł, sze
lest l i ści, szmer piasku - na chwi lę zjednoczyli się z ziemią. 

Vladimir i Estragon spoglądający na drzewo bez liści - miejsce wyznaczonego 
czy wobrażonego spotkania z Godotem - podobnie jak ich przodkowie z jaskini Al
tamira - pragną odnaleźć axis mundi. Usiłują, jak Hamlet, przywrócić światu, który 
„wypadt z wiązań" - eliadowski punkt oparcia. 

Antoni Libera 

Wprowadzenie do dramatu „Czekając na Godota" 
(iragrnent) 

Wizja ma charakter paraboliczny. Kamień i drzewo, dzień i noc, czekanie i wę

drowanie, obie pary bohaterów i każdy z nich z osobna nie wyczerpują się w swych 
dosłownych znaczeniach. Wszystkie te elementy mają wartość symbol i czną. 

Scena przedstawiająca pustkowie z biegnącą przez nie drogą, przy której leży 

kamień i stoi drzewo, jest skrótowym obraz.em globu ziemskiego. Kamień to przyro
da nieorganiczna, drzewo - organiczna, droga zaś, jako ślad obecności człowieka -
przyroda swoiście ludzka, czyli kultura. 

Tkwiące i przemieszczające s i ę w tej przestrzeni ludzkie postacie symbol izują 

wtaśn ie ową trzecią, obok ożywionej i nieożywionej, formę przyrody - przyrodę „ my
śl ącą", „świadomą", czyli istotę ludzką, która zamieszkuje Ziemię. 

Dwie pary bohaterów obrazują dwa podstawowe oblicza Człowieka: jego ob
licze jako gatunku i jego oblicze jako jednostki. Estragon i Vladimir są wizerunkiem 
Człowieka Historycznego; Pozzo i Lucky - Człowieka Poszczególnego. Każda zaś 
z postaci odzwierciedla jedną z dwóch podstawowych cech każdego oblicza. 

Estragon wyobraża biologiczną natu rę gatunku ludzkiego, jego zakorzenienie 
w świecie roślinnym i zwierzęcym, jego przynależność do powszechnego, ślepego 
ruchu przyrody. Vladimir z kolei obrazuje to, co w ludzkości ponad czy pozabiolo
giczne, a więc jej dyspozycję metafizyczną, jej dążność do wyrwania s i ę z więzów 
natury, jej aspiracje stworzenia odrębnej, czysto ludzkiej jakości. 

Pozzo jest wizerunkiem cielesności człowieka, jego bytu materialnego; Lucky 
wyobraża jego duchowość, to wszystko, co nie daje się opisać czy wyrazić w katego
riach materialnych. 

Relacje między bohaterami i między parami bohaterów obrazują sposób, w ja
ki dwie natury Człowieka (fizyczna i metafizyczna, cielesna i duchowa) oraz dwa jego 
oblicza (gatunkowe i jednostkowe) współistnieją ze sobą i za leżą od siebie, w jaki 
sposób ścierają s i ę ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają. 

Każdy dzień wreszcie to symbol czasu jednego ludzkiego życia, jakby jednego 
pokolenia w dziejach ludzkości . 
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Teatr Polski, 43-300 B1elsko-81ala . ul. 1 Maja 1 

tel (0-33) 82284-51, 52, e-ma1I: tpolbb@polbox.com, http:j / free .polbox.pl/t/tpolbb 
Kasa biletowa czynna w dni powszednie w godz. 10.00-18.00 

W soboty, niedziele i święta kasa czynna na trzy godziny przed przedstawieniem. 
Tel. 82'284-53, fax 812-36-32. 
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zastępca dyrektora: Sabina Muras • koordynacja pracy artystycznej Urszula Szczurek • organizaqa widowni: Grażyna Cholewka, 
Beata Król • inspicjent Renata Sladeczek, sufler Halina Mieszczak • kierownik techniczny Kazimierz Talar • brygada techniczna: 
P1otrG1erczak, Andrzei Żerom sk i , Marek Michalski, Robert Babiec • kierownik oświetlenia Jerzy Kocorl • ośw1etlen1ow1 ec Edward 

Kas1ew1cz • akustyk M i rosław Suprun • garderobiane: Czesława Gluza, Grażyna Caputa • rekwizytor And rzej Gilowski 
• kierownik prac. perukarskiej i charakteryzacji Ryszard Paluch • charakteryzatorki: Ahqa żurek , Ahqa Kocoń 

• prac. stolarska: Czeslaw Łaciak • prac. malarsko-butaforska Andrzej Zuziak, Jerzy Golenia • prac. tapicerska Roman Byrdy 
• prac. krawiecka damska: Anna Wajda • prac. krawiecka męska: Zbigniew Kaizer • 

program opracował Janusz Legoń, kierownik /1 terack1 
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