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Jan Błoński 
SAMUEL BECKETT 

Całe dzieło Becketta przesyca nieprzeciętna samowiedza krytycz
na. Jej symptomem jest równie kapryśna, co pojemna erudycja, 

której rozszyfrowanie tyleż cieszyło , ile myliło egzegetów. Celem zaś 
budowanie dzieł, które wieloznacznością zdań i zdarzeń, przenikanie 
się gatunków i kategorii estetycznych - umkną wszelkjej służebności 
i uniemożliwią prostą wykładn i ę. Tak choćby w Końcówce, którą moż

na rozpatrywać jako fantazmat i alegorię, czarną komedię i eschatolo
giczną przypowieść, urojenie Hamma (lub Clova) albo nawet - praw
dopodobną relację o końcu świata. Jak nieraz u wielkich pisarzy, pier
wotne doznania, odczucia, przeświadczenia, o które opiera s ię twór
czość Becketta, są zdumiewająco proste . Ale odsłaniają oblicze raz 
groźne, raz śmieszne, raz jednostkowe, raz powszechne; nabywają 
dziesiątki odcieni i znaczeń, od ludycznych po filozoficzne. Tym sa
mym stają się fundamentem utworów o zdumiewającej głębi i zawikła
niu, choćby pisarzowi zdarzało się tą głębią bawić . I nic innego jak kry
tyczna świadomość umożliwia mu ocalenie estetycznej autonomii 
dzieła . (. .. ) 

Z• ycie pisarza było, j eżeli nie nędzne, to naznaczone cierpieniem, 
niezrozumieniem, poczuciem pustki i przygodności. Dzieło zaś 

rozwijało się ze zdumiewającą logiką, jakby ręka, która je prowadziła, 
słuchała rozkazów niewidocznego przewodnika. Jak instrumenty w or
kiestrze, powieści Becketta wprowadzają , jedna po drugiej, postacie, 
tematy i ujęcia, które po kilkunastu latach zbiegną się nagle, niczym 
w mistrzowskim tutti, w teatralnych widowiskach . Sukces sztuk zaś bę
dzie równie piorunujący, jak uparta była dyskrecja, którą witano po
wieści : dostrzeżono je tylko w kręgu wysokiego wyrafinowania. ( ... ) 

Wteatrze Becketta uderza maniacka dokładność wysłowienia 
i postępowania postaci . Zarówno zdania, jak czynności są 

uwidocznione i rozczłonkowane . Im czynność mizerniejsza, tym cere
monialniej odprawiana. Repetycje Becketta to raczej oscylacje dooko
ła identycznego schematu . Nie ma gestu, aluzji, postaci , rozmówki, 
które by nie pojawiły się przynajmniej dwukrotnie. Jednak raz wcze
śniej, raz później, raz pobieżnie, raz dokładnie , raz w działaniu , raz we 
wspomnieniu. Jest coś bardzo pierwotnego, jarmarcznego w tej techn i-



ce. „Pascal w cyrku Fratell inich" - tak przyszp ilił Becketta Anou ilh. 
Przypominają się klowni, Chaplin ... Także improwizacje komedii 
dell1arte. Tam również obowiązywał scenariusz, wokół którego hafto
wali aktorzy . Oczywiście u Becketta wszystko zostało starannie obl i
czone i zapisane. Jest tylko trochę tak, jakby każdy akt był kolejnym 
przedstawieniem „. ( ... ) 

Jest u Becketta pragnienie redukcj i czasu, unieruchomienia wyda
rzeń. W Czekając na Godota czas - chociaż przeklęty - istnieje 

jeszcze, po prostu dlatego, że otwiera się na przyszłość , c hoćby zawod
ną . Czas ma kierunek, tym kierunkiem jest Godot. Zdarzenia powtarza
j ą się wprawdzie natrętnie i powtarzać będą chyba nieskończenie , ale 
szeregują się i ustawiają względem Zdarzenia, które przerośnie wszyst
kie pozostałe, jeżeli nastąpi: względem przyjścia Godota . Póki nadziei , 
póty czasu . A jeśli Godot nie przyjdzie? Nawet jeś li nie przyjdzie, pod
porządkował sobie czas ... Tyle więc czasu, ile czekan ia. W Koticówce 
nie ma nadziei ani powtórzen ia. Sztuka jest jednym długim dniem. Czas 
jest teraz zamknięty, posiada nie tyle cel, ile "miejsce", gdzie ustaje, 
przestaje płynąć . Bo też Hamm i Clov ciągle powtarzają, że to dz ień 
i miejsce - ostatnie. Atomowa eschatologia? Tak Końcówkę nieraz rozu
miano. Ale przecie - niezależnie od atomu - nastąpi ostatni dzień świa
ta. Istnieć będą - muszą zaistn ieć - dwaj ludzie, którzy pożegnają się 
lub nie, ale będą ostatnimi, którzy zobaczą twarz człowieka. Dwaj lu
dzie albo dwa szczury. Ale cóż nas obchodzi czas szczura albo gwiaz
dy. Kiedy wszyscy umrą, stanie także czas człowieka. ( ... ) 

Można - jak chciał Jan Kott - czytać Szekspi ra przez Becketta. 
Ale jeszcze lepiej czytać Becketta po Szeksp irze. Porównanie 

układa się jak w podręczn i ku poetyki. Czas traged ii jest czasem peł
nym, ciężarnym zdarzeniam i. Toteż nigdzie nie mkn ie prędzej ni ż 
u Szekspira, tak prędko, że go nie dostrzegamy. Pon ieważ tragedia jest 
dziedziną w ielkości , szuka sobie bohaterów wśród możnych . Aby wie
le cierpieć, trzeba się narodz ić w ielkim. Maluczkim przystoi skrom
ność . Kiedy pną się ku wzniosłości, pu bli czność wybucha śmiechem. 
Tymczasem czas Becketta jest pusty i zarazem - niemal dotykalny. 
W jego sztukach nie dzieje się nic niezwykłego. Dlatego też muszą byś 
zaludnione postaciami nijakimi. Pusty czas i codzienne zdarzenia przy
wołują postacie niezbywa lnie naznaczone błahością. 

Postacie to stare i kalekie, co wyklucza zarówno energię jak 
wzniosłość . Przed pięćdziesiątką wstęp na scenę wzbroniony, 

chyba posłańcom Godota. Krapp jest obrzydliwym pijakiem w wieku 
w ięcej niż średnim . Joe to stary lubieżnik z fryzjerskim i manierami i fra
zesem w gębie . Henryk z Popiołów jest ślepy, jak pan Rooney, który 
jest sied emdziesięcioletnim starcem, jak Hamm, który został na dobit
kę sparaliżowany . Wędrówki bohaterów Becketta nieodparcie przypo
minaj ą Bruegelowskich Ślepców. Prócz ślepoty czyha na postac ie po
rażenie . Hamm nie może ruszyć się z krzesła, pani Rooney wleźć do 
samochodu, Willie - wczołgać się do jamy. U nieruchomioną Winnie 
zasypuje na pół symboliczny piasek (jak w klepsydrze czasu). Rodzice 
Hamma straci li nogi i siedzą w kubłach na śmiecie . Tylko im podściół

kę trzeba zmieniać, jak zwierzętom . Ale i młodszym musi coś zawsze 
dolegać. Niosą swe serca , nerki i wątroby niczym nadpęknięte garnki. 
Pouczające jest najbardziej „obyczajowe" ze słuchowisk Becketta, Któ
rzy upadają. Wszyscy, których spotyka pani Rooney, mówią o swoich 
dolegliwościach . I grzecznie - pytają o cudze, aby zyskać prawo do na
rzekan ia ... Najmniej narzeka Win nie, ale - jako kobieta - bo l eśn i ej od
czuwa więdnięcie ciała . Vladimir i Estragon, Lucky i Clov nie mają wła
ściwie wieku . Ale to włóczędzy, lokaje, sterani posługą i wędrówkami. 
Nie szukają niczego prócz ciepła i strawy. Starość i kalectwo, kalectwo 
i starość . Jest j ej tyle, że budzi śmiech . Brana poważnie, byłaby nie do 
zniesienia. Śmieszny jest zwłaszcza eros bohaterów. (.„) 

Zatrata płci jest oczywiście zatratą życia . U Becketta wszystko jest 
cielesne. Dosłowność jest najskuteczniejszym teatralnie odkry

ciem pisarza. Czekanie na Godota nie jest przenośnią, jest po prostu 
czekaniem, wymęczonym, wynudzonym, wygłodniałym. Umieranie 
Końcówki jest rozpadem ciała . Okulary chronią oczy, pigułka sprowa
dza sen, mocz oddać można tylko przez kateter. W Radosnych dniach 
starzenie się jest postępującym unieruchomieniem u Winnie, ogłupie
niem u Willie'ego. Jednak oboje troszczą się stale o sprawność ocala
łych jeszcze członków . Winnie nie przestaje czesać się i myć zębów, 
W illie opala swe żałosne ciało . Coraz 11 cieleśniejszy" , coraz bardziej 
mówiony jest także styl Becketta. Utożsamia się z rytmem oddechu, 
uwidacznia trudności emisji . W słuchowiskach gaśnięcie świadomości 
jest po prostu zanikiem głosu. Słowem, metafizyka wypowiada się za
w sze znakami ciała . Ciało boli, wędruje , nieruchomieje, rozwiewa się 



w popiół .. . Tak właśnie wędruje, cierpi, zastyga Człowiek. Bo właśnie 
ciało jest naszym wie lkim wspólnym mianownikiem . Mianownikiem 
człowieka przez wielkie C, człowieka teologów i filozofów. ( ... ) 

Poczucie osamotnienia nie musi zobojętniać na społeczeństwo, 
przeciwnie. To nieprawda, że Becketta interesuje tylko jednostka. 

Mniema on, że jeden człowiek, przydany drugiemu, wystarczy, aby 
stworzyć społeczność . Kobieta i mężczyzna, mężczyzna i mężczyzna 
zastąp i ą z powodzeniem tłum. Między dwoma, trzema ludźmi może już 
stać się wszystko, co istotne. Bo też wszystko, co ma miejsce między 
ludźmi , zostało sprowadzone do najprostszej postaci . Człowiek zbliża 
się lub oddala od człowieka - najdosłowniej . Podaje mu rękę albo od
wraca wzrok. Stara się nad bliźnim zapanować lub poddaje okruc ień

stwu towarzysza. Jednostkowy gest nabywa znaczenia powszechnego ... 
Ale przecie tłum zachowuje się jakościowo inaczej niż kilkoro ludzi? Tę 
kwestię Beckett pomija. Tłumu nie chce czy nie może zobaczyć. Jego 
piekło jest bardzo anglosaskie, jednostkowe i praworządne. Ofiary same 
ustawiają się w ogonku do kaźni , którą muszą sobie zadawać. 

Sprowadzen ie do zwięzłośc.i i dosłowności znać najlepiej po po
staciach. Pon ieważ jednostka może dialogować najwyżej ze so

bą, przestrzeń jednoaktówek jest zwykle wewnętrzna. Właściwa prze
strzeń teatralna, która jest przestrzenią autentycznego dialogu, zakłada 
obecność dwóch (dwoje) ludzi. Bohaterowie pisarza niemal zawsze 
występują parami. Pozwala to na niezliczone efekty zwierciadlane. 
W głębi człowiek jest zawsze do siebie podobny. To podobieństwo 
przegląda się w odmienności dwóch ludzi jak w lustrze. Dlatego wła
ś nie para uruchamia najłatwiej oscylację wokół stereotypu. Nie musi 
nawet walczyć: ani Vladimir i Estragon, ani Hamm i Clov nie są na
prawdę „przeciwnikami". Wspólni,e stawiają czoła zagadkowej ko
n ieczności (czekania, umierania). A le wspólnota nie oznacza bynaj 
mniej braterstwa ... 

I stniej ą bowiem dwie odmiany Beckettowskiej pary. Podział prze
cina związk i rodzin ne i różnice seksualne. Związać się mogą albo 

równorzędne podmioty albo kat i ofiara . Parę równorzędną tworzą 
przyjaciele (Vladimir i Estragon) albo małżonkowie (państwo Rooney, 
Nagg i Nell , Wi nn ie i Will ie). Związek przyjacielski zdaje się czystszy, 
spokojniejszy od małżeńskiego, może dlatego, że pożądanie łatwiej 

wyzwala przemoc. Pary dręczycielskie to Pozzo i Lucky, Hamm i Clov. 
W tym dwojakim związku jest wszystko, co można powiedzieć o mię

dzyludzkim. Dlatego w sztukach Becketta zjawiają się z reguły dwie 
pary. W czekanie pary przyjaznej wdziera s ię Pozzo z Luckym, tyran 
z niewol nikiem. Idylla beznogich przodków kontrastuje z nieu stanną 

wojną Hamma i Clova. ( ... )Złośliwość Hamma płynie ze strachu i fru
stracji. N ie może on pogodz ić s ię ze swoim cierpieniem. Bluźni Bogu, 
nie tyle za to, że go stworzył, ale za to, że swoim nieistnieniem pozba
wia cierp ienie znaczeni a .. . To samo błędne koło można od naleźć 
w stosunku Hamma do ludzi. Przekonany, że c ierpi naj bardziej i naj 
bardziej niezasłużenie, pragnie wszystkich pokarać za to, że nie poj 
mują ogromu krzywdy, która jego, Hamma, spotkała . Skoro jest kaleką, 
skoro musi umrzeć, chciałby, aby okaleczało i zniknęło wszystko, co 
żywe, łącznie ze szczurem i owadem. 

Okrucieństwo Hamma jest egoizmem śmierci. Dlatego nikogo 
nie dziwi . Kiedy Hamm odmawia Naggowi dropsa, staruch od

powiada: „To normalne. Tak czy inaczej jestem twoim ojcem" . O kru
cieństwo jest rozpaczliwą ucieczką przed nieubłaganą koniecznością 

zagłady . Daleko tu od seksualnej interpretacji sadyzmu . Naprawdę 
Hamm szuka porozumienia z innymi .. . zarazem jednak nie chce 
uznać, że są mu w cierpieniu (istnieniu) równi . Clova, przeciwnie, ra
tuje od samotności cierpienie, które mu zadaje Hamm . Dlatego nigdy 
go nie opuści . Co najwyżej zamieni się z Hammem miejscami i z drę
czonego przedzierzgnie w dręczącego . Podglądając (rzekome?) umie
ranie Hamma, cieszy się, że przetrzymał okrutnika ... W Końcówce zło 
objawia się w stanie czystym . Jest nierozłącznie związane z człowie

czeństwem . I obojętne , czy Końcówka jest projekcją świadomości 

umierającego Hamma (jak Król umiera Ionesco), czy apokaliptyczną 
wizją końca planety . ( ... ) 

Wtwórczości Becketta czas zmierza do bezczasu, ciało do roz
kładu, działanie do nieruchomości , mówienie do milczenia -

słowem , istnienie do nieistnienia. Powiedzieć o człowieku najważniej 

sze to wypowiedzieć jego stosunek do śmierci. Wokół tej - i tylko tej -
oczywistości pracuje wyobraźnia pisarza. Jego teatr byłby więc -- na 
pierwszy rzut oka - pracowicie i jednolicie tragiczny. 



Co jest jednak u Becketta tragiczne? Czy zdarzenia? Na pewno 
nie. Zdarzenia nie niosą żadnej wartości, której zagłada byłaby 

przyczyną trwog i i wezwaniem do oczyszczenia. Co więcej, zdarzenia 
nie są nigdy szczególne, osobliwe. Wszystko, o czym mówi pisa rz, 
przytrafi ć się musi - w tej czy podobnej postaci - wszystk im od począt
ku do końca świata. Teatr Becketta obywa się bez jak iejkolwiek nad
zwyczajności ... „Tragedia - p isał przed czterdz iestu laty i nie ma za
pewne krytyka, który by sławnego zdania n ie przytoczył - n ie op iera się 
na odpowiedzialności człowieka . Traged ia opowiada o ekspiacji. A le 
nie o byle jakiej ekspiacji, spowodowanej naruszeniem nędznego ko
deksu, ułożonego przez lokajów d la szalerków. Bohater tragiczny mu
si odcierpieć grzech pierworodny, własny i swoich socii maiorum (to
warzyszy nieszczęścia), grzech narodzin". 

Tym samym wraca Beckett do prastarego pojęcia tragedii. Od 
oświecenia teatr najwyraźn iej ucieka od tragiczności. Unika kon

fliktów, na które nie można poradz ić. Winę bohatera wyjaśnia pocho
dzenie społeczne, niedostatek wychowania, potęga ciemnoty, okru
cieństwo obyczajów, w ostateczności zaś - choroba. Lepsze prawa, 
właściwe zwyczaje, tolerancja i medycyna zapobiegałyby na pewno 
ogromnej większości teatralnych nieszczęść dziewiętnastego w ieku . 
Ale już wcześniej - nawet u Racine'a i Szekspira - wina tragiczna ro
dzi się we wnętrzu jednostki, nie zaś - wynika z porządku rzeczy. Bo
haterowie Racine'a pojmują dobrze, że zawinili nadmierną namiętno
ścią, której nie mogą poskromić, tak bardzo się z nią utożsamili. Także 
u Szekspira los jest uwewnętrzniony, a pojęcie winy zbliża si ę do po
jęcia grzechu. Pycha i szaleństwo władców narusza średniowieczną 
jeszcze regułę, którą odwieczna mądrość ustaliła dla człowieka . Boha
ter tragiczny spełnia - w niezwykłym blasku - wielkość swej ludzkiej 
jednostkowości, co pozwala mu współczuć. Ale tej litości towarzyszy 
ulga i uspokojenie, które budzi porządek, przywrócony w królestwie 
duńskim ... czy jakimkolwiek innym. Dopiero u Greków los jest równie 
bezosobowy co u Becketta. Antyczny bohater pokutuje za winy, któ
rych bądź nie popełnił świadomie (Edypa rozgrzeszyłby w końcu sę

dzia i ksiądz), bądź popełnił je na rozkaz bogów (Orestes nie może nie 
słuchać rodowego prawa, które stanowi część porządku św iata). 

Ale tragiczność Becketta jest bardziej jeszcze ogólnikowa. Jego 
postacie nie popełniły żadnego niezwykłego czynu , ani zdroż-





nego jak Makbet, ani szlachetnego jak Antygona. Na dobrą sprawę nie 
popełniły żadnego czynu godnego uwagi. Nie mają sobie do wyrzuce
nia więcej niż którykolwiek z widzów: zapewne nawet mniej. Nie na
ruszyły żadnego kodeksu („ułożonego przez lokajów dla szaleńców"), 
nie kwestionują - chyba bezsilnym szyderstwem - żadnych społecz

nych reguł. Raczej już marzą o przystosowaniu„. To, co moralne, i to, 
co społeczne, nie może więc być tragiczne. Po prostu dlatego, że jest 
różne i zmienne. I nawet nie śmierć - konieczność śmierci - budzi tra
giczną zgrozę. Nikt przecie u Becketta nie umiera ... Cokolwiek się po
wie o odwadze samobójstwa - a Beckett zbyt mądry, aby je wychwa
lać - człowiek pragnie przedłużać swe istnienie jak tylko możliwe. I ma 
zapewne słuszność, bo niczym innym nie rozporządza. Ale to właśnie 
jest tragiczne, ponieważ istnienie nie niesie żadnego usprawiedliwie
nia, będąc nieustanną utratą i nieustannym pomniejszaniem. Tragedia 
nie jest więc sposobem umierania, ale sposobem istnienia człowieka. 
Objawia się w najzwyklejszej codzienności, otula ciało jak powietrze. 
Jej znakiem jest tubka pasty, pluszowy piesek, cokolwiek. ( ... ) 

Końcówka brzmi jak anty - Godot. Tam byliśmy w czyśćcu (czy na 
ziemi, dolinie łez), tutaj w piekle. Hamm po prostu ocieka złem. 

Pochodzi ono na pewno z braku nadziei, której mieli jeszcze tyle włó
czędzy. Prywatnym demonem Hamma jest oczywiście Acedia. Z bez
nadziei i zobojętnienia rodzi się agresywność i bluźniercza nienawiść. 
Hamm każe się modl ić i zaraz wybucha: „Świntuch! Nie istnieje!" Clov 
nie jest równie pewien. Głupawa anegdota o krawcu, który nie umiał 
zrobić spodni, daje się również zastosować do Boga. („.) 

N ie ma nic zabawniejszego niż nieszczęście" - mówi Nell 

11 w Końcówce. Toteż żywioł humoru jest u Becketta wszech-
obecny. O bjawia się od razu mnogością kalamburów, nieprzyzwoitych 
aluzji , koślawych współbrzmień, idiotycznych przysłów czy afory
zmów. Pomyłki, poprawki, arytmie wypowiedzi - stękanie i logorea ... 
- nie mogą nie budzić śmiechu. Nieporadne i niekształtne znaczenia 
wypełzaj ą - niczym ślimaki - z dźwiękowych przypadków, morfolo
gicznych podobieństw czy składniowych natręctw. Zużyciu ciała od
powiada zużycie słowa: nie ma już ono pierwotnego blasku, dziecięcej 
świeżości. Oryginalność wykwita dopiero ze śmietnika frazesów, bana
łów, zdartej idiomatyki. Aluzja, kalambur, dwuznaczność objawiają 
słuchaczom znaczenie, skryte dla postaci, które je wypowiadają. Li-



ryzm jest w tym teatrze obecny inaczej i w sumie - słabiej niż w po
wieści.( ... ) 

Humor Becketta jest często gruby i nie przypadkiem już Godot 
nasuwa myśl o cyrku. Postacie obijają się i rozbijają o sprzęty, 

przedmioty, partnerów, co przypomina zarówno klownów, jak komi
ków ekranu, Chaplina czy Keatona. Zdają się nie tylko plątać w sło
wach, ale także - gubić części ciała„. Przypominają marionetki, zepsu
te automaty, a przynajmniej - ograne „typy" europejskiej komedii, tak
że mieszczańskiej. Niezgrabne ciałem, bezsilne umysłem, powtarzają 
w kółko to samo. Często nie rozumieją się wzajemnie. Czasem nie po
trafią nawet skończyć kwestii albo kończą ją byle jak! Komiczne wra
żenie robi także maniacka dokładność, staranność w zużywaniu rnoż
liwośći czy udoskonalaniu czynności. Wszystkie te chwyty służą pisa
rzowi do spowolnienia teatralnego czasu. Ale publiczność zalicza je 
przecie na rachunek postaci! ( ... ) 

Po słowie i postaciach śmiech budzi także akcja, ściślej zaś - jej ab
solutna przewidywalność. U Becketta zdarzyć się musi zawsze to, 

co najgorsze. Ślepiec jest dostojny, ślepiec sparaliżowany przerażający, 
porażony ślepiec niezdolny do oddania moczu - groteskowy. Nadmiar 
nieszczęścia zmniejsza jego prawdopodobieństwo. Los Hamma jest 
zbyt groźny, abyśmy go bral i poważn ie. Jesteśmy bardziej żywi i nieobli
czalni od automatów Becketta. Słowa i przygody ludzkich strzępów są 
tak mechaniczne, że aż niemożliwe. Beckett jest pisarzem doświadczo
nym i dość - wbrew pozorom - zrównoważonym. Dolewa tyle humoru 
do zgrozy, aby publiczności nie zgnębić, nie przerazić. Postępuje od
wrotnie niż melodramaturdzy, którzy grają na najlepszych uczuciach 
publiczności. Raczej odwrotnie: manipuluje najgorszymi. (.„) 

Tragiczność opiera się zawsze na utożsamien iu. Gdybyśmy -
choćby nieświadomie - nie posądzili, że może się nam przyda

rzyć to, co Andromace albo Otellowi, nigdy byśmy nie wzruszali się 
bohaterskimi klęskami. Ze wszystkimi bohaterami tragicznymi łączy 
nas wielkie pokrewieństwo namiętności. Tragedia zb l iża, każe brać 
udział, łączy we wspólnej trwodze i wspól nym cie rpien iu. Tymczasem 
komizm oddala i uspokaja. Oddala tym skuteczn iej, im grubszy i pier
wotniejszy. Nigdy nie będę kaleką, umrę kiedyś, ale na pewno nie dzi
siaj. Dzisiaj los trafił w innych. Humor oszczędza nam cierpienia. Tak 

właśnie jest u Becketta, gdzie arystofanejska intymność zdradza od ra-· 
zu p ierwotne źródło humoru. ( ... ) 

Ambicją Becketta jest pokazać wszystko pod podwójnym kątem. Ist
nienie jest tragiczne, ponieważ człowiek nie jest stworzony do 

śmierci, a umiera. Ale jest także śmieszne, ponieważ chce żyć, chociaż 
został- bez odwołania - skazany. Rozpaczliwe wysiłki, które podejmu
je, aby ukryć przed sobą prawdziwy stan rzeczy, wywołują tylko 
śmiech. Lecz bezbronność budzi w końcu litość, a bezwyjątkowość lo
su - trwogę. Tyle tej trwogi, tyle cierpienia w człowieku, że przeklina 
życie i domaga się śmierci. Postacie Becketta niemało narzekają! Ale 
jak tylko zbliża się cios, wołają na ratunek, budząc znowu śmiech tych, 
którzy słyszeli niedawne jęki. A kiedy odsuną czy odepchną przezna
czenie, zapominają, że jednak posunęły się ku nicości.„ że brną 

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

J
est jeszcze kwestia punktu odniesienia. U Becketta nie jest on ni
czym innym jak pustym miejscem po Bogu. Tym samym tragedia 

jest spojrzeniem od człowieka ku pustce, komedia - od pustki ku czło
wiekowi. Tragedia jest, owszem, protestem, ale niedorzecznym, bo 
zwraca się w nic. Tymczasem humor prowadzi paradoksalnie do pogo
dzenia z losem - jednak pod warunkiem, że jednostce (którą mógłby 
być każdy z nas!) odmówimy pierwszeństwa w kosmosie! Tak więc 
obie postawy są w jakimś sensie niesłychane, niemożliwe. Jakże czło
wiek odmówi sobie znaczenia, skoro nie ma niczego poza własnym 
ciałem? I jak mu uwierzyć we własne pierwszeństwo, pozbawione 
transcendentnej gwarancji? Komizm rodzi się z pustki i odsyła do tra
giczności, zaś tragiczność zwraca się ze skargą ku pustce i odsyła 
w śm iech. Żadna z postaw nie może zwyciężyć: mogą się tylko wza
jemn ie zastępować - bez końca. 

Jan Błoński, Marek Kędzierski 

11 Samuel Beckett", Warszawa 1982r 



PETER BROOK 

Być może najintensywniejszym i najbardziej osobistym pisar
stwem naszych czasów jest dzieło Samuela Becketta( ... ) Beckett 

nie mówi „nie" z satysfakcją, jego bezlitosne „nie" wydaje tęsknota za 
tak, jego rozpacz jest negatywną formą, według której nakreślić moż
na zarys jej przeciwieństwa. 

Są dwa sposoby mówienia o kondycji ludzkiej - akt natchnienia, 
w którym odsłaniają się wszystkie pozytywne elementy życia 

i akt uczciwej wizji, w którym artysta daje świadectwo tego, co zoba
czył. Pierwszy z nich budowany jest na rewelacji, nie można wytwo
rzyć go pobożnymi życzeniami. Drugi budowany jest na uczciwości 
i nie może być pobożnymi życzeniami spowity. 

(The Empty Space) 

MARTIN ESSLIN 

Czekając na Godota i Końcówka są dramatycznymi wypowie
dziami o sytuacji człowieka jako takiej. Nie ma tu ani bohate

rów ani intrygi o konwencjonalnym znaczeniu ( ... ) Istnienie postaci 
oznacza, że ludzka natura, różnorodność osobowości i indywidualno
ści istnieją naprawdę i mają wartość. Te właśnie założenia obie sztuki 
podają w wątpliwość. Hamm i Clov, Pozzo i Lucky, Vladimir i Estra
gon, Nagg i Neli nie są postaciami, lecz ucieleśnieniami podstawo
wych postaw ludzkich, na wzór personifikacji przywar i cnót ludzkich 
w średniowiecznych misteriach czy u hiszpańskich autos sacramenta
les. To, co przewija się w tych sztukach, to nie zdarzenia z konkret
nym początkiem i określonym końcem, lecz pewne typy sytuacji, któ
re będą się powtarzać . Dlatego też wzór I aktu Czekając na Godota 
powtarza się z pewnymi zmianami w akcie li, dlatego też w finale 
Końcówki nie widzimy, że Clov rzeczywiście opuszcza Hamma, tylko 
obaj zostawieni są w sytuacji bez wyjścia. · 

Przeł. Ewa Jankowska 
(The Theatre of Absurd, Londyn 1962) 

Tak zwany nihilizm Becketta, etykieta, jaką popularnie opatruje 
się jego twórczość, może jedynie ( ... ) stanowić wynik jego nie

chęci do zajmowania się uogólnieniami i prawdami abstrakcyjnymi. 
Taka była zawsze, w istocie, postawa artystów, którzy posługiwali się 
raczej konkretem niż abstrakcją jako środkiem wyrazu. Z tym, że Bec
kett, jak wielu pisarzy i artystów jego pokolenia, przyjął postawę nie
pewności i agnostycyzmu w stosunku do świata zewnętrznego, który 
odbity, siłą rzeczy, w egzystencjalnym doświadczeniu jednostki, stra
cił swe upewniająco pozytywne i ogólnie zaakceptowane rysy. Oto 
dlaczego w ostatecznym rozrachunku nie ma niczego do wyrażania. 
Jedynym pewnym dowodem bytu jest doświadczenie, jakiego doznaje 
jednostka we własnej świadomości, która z kolei jest w ciągłym ruchu 
( ... ) i dlatego jest raczej negatywna niż pozytywna; jest pustą prze
strzenią, przez którą przepływają obrazy. Tak więc doświadczenie eg
zystencjalne odczuwa się jako kolejne próby nadania kształtu pustce. 
Kiedy nic nie rości sobie prawa do ostatecznej, definitywnej rzeczywi
stości , wchodzimy w świat gier, działań arbitralnych, tak ukształtowa
nych, aby stworzyć iluzję rzeczywistości. 

Przeł. Ewa Jankowska 
(Wstęp do tomu, „Samuel BeckeW1 pod własną red. 1 Englewood Cliffs 1965) 



EUGENE IONESCO 

Beckett jest z gruntu tragiczny. Tragiczny dlatego właśnie, że 
idzie mu o dolę człowieczą, o los ludzki w ogóle, a nie o czło

wieka takiego czy innego społeczeństwa, ani też o człowieka wyobco
wanego i widzianego przez jakąś ideologię, która upraszcza, a za ra
zem amputuje h istoryczną i metafizyczną rzeczywistość, rzeczywi
stość autentyczną, w której człowiek tkwi. Nieważne, czy się jest pe
sym istą, czy optymistą. Istota rzeczy, prawda, polega na tym, by uka
zać rozmaite wymiary człowieczeństwa, całą jego głębię. Beckettowi 
chodzi o ostateczne cele człowieka; jego wizja historii, doli człowie
czej, jest bardziej złożona i lepiej uzasadniona. 

Przeł. M aryna Ochab 
(Wg Pierre Melese, I/Samuel Beckett", Paryż 1969) 

Anton i Libera 
INFORMACJE I UWAGI O „KOŃCÓWCE" 

l/D'kówka jest drugi m po Czekając na Godota utworem drama
/'\.tycznym Becketta (jeśli nie liczyć napisanej jeszcze przed Godo

tem, lecz opubli kowanej jedynie we fragmentach dopiero w 1986 roku 
sztuki Eleutheria). Dzieło to powstało w latach 1954-1956 w języku 
francuskim, po czym autor zaraz przełożył je na angielski. Sztukę wy
konano po raz pierwszy 3 kwietnia 1957r. w Royal Court Theatre 
w Londynie przez francuski zespół w języku oryginału. Rolę Hamma 
kreował reżyser przedstawienia - Roger Blin. W roku 1967 Końcówka 
została zrealizowana przez samego autora w języku niemieckim 
w Sch il ler-Theater w Berlinie Zachodnim. 

Tytuł wersji francuskiej brzmi Fin de partie, co znaczy dosłownie: 
„koniec partii"; tytuł w ersji angielskiej - Endgame, co z kolei od

powiada polskiemu: „koniec gry" lub „gra końcowa". Oba wyrażenia 
należą przede wszystki m do języka szachowego i oznaczają ostatnią 
część rozgrywki. W języku polskim wyrażeniom tym odpowiada słowo 
11 końcówka ". Z jednej strony jest ono nawet nieco bogatsze od wyrażeń 
oryginalnych, z drugiej nieco uboższe przez to, iż nie zawiera w sobie 
tego elementu, jakim jest pojęcie „gry", „partii", które dla sztuki jest 
niezwykle ważne. 

W szystkie imiona postaci są znaczące. „Nagg" to przetworzony 
skrót niemieckiego 11 Nagel" (gwóźdź). „Nell" fonetycznie zbli

żone jest do angielskiego 11 nail" (gwóźdź , ćwiek). „Clov" fonetycznie 
równa się angielskiemu „clove" (przy legły, wierny, nie odstępujący), 
a jednocześnie zb l iżone jest do francuskiego „clou" (gwóźdź). „Hamm" 
fonetyczn ie równa si ę angielskiemu 11 ham" (szynka, czyli mięso trefne), 
jednocześn i e stanowi skrót angielskiego „ hammer" (młotek) oraz łaciń
skiego „hamus" (hak), brzmi wreszcie jak imię biblijnego Chama. Ten 
aspekt imion, który sprawia, że łączy się je z pojęciami gwoździa 
i młotka (trzy ćwieki i młot) , stanow i podstawę do kolejnego, ogólniej
szego skojarzenia - z misterium Ukrzyżowan ia. 

Pierwsze słowa sztuki : „Skończone, skończyło się" w wersji fran
cusk iej brzmią: „Fini , c'est fi ni", a w angielskiej "Finished, it's fi

nished" . Po lskie słowa stanowią ścisły i jedynie możliwy w tej sztuce 
odpowiednik słów obu oryg inałów. Jednakże zarówno po francusku, 
jak i po angie lsku tak właśnie brzmi ą ostatnie slowa Chrystusa na krzy
ż u, które w polskich przekładach Ewangelii oddawane są głównie jako 
„wykonało się", bądź rzadz iej - „wypełn iło się" (J. 19:30).„Ziarnko do 
ziarnka, po jednym, aż nagle, któregoś dn ia jest stos, niemożliwy stos". 
Te słowa Clova stanowią nawiązanie do znanego paradoksu Eubulide
sa z Miletu (IV w . p. n.e.) o stosie (zwanym również „kupą"): „Jedno 



ziarnko pszenicy nie jest stosem; dodasz jeszcze jedno i wciąż nie ma 
stosu. Kiedy zaczyna się stos? (Stos jest niemożliwy)". Do paradoksu te
go nawiązuje również Hamm w swym przedostatnim monologu: 
„Chwila za chwilą, cyk, cyk, jak ziarna prosa ... (szuka w pamięci) tego 
starego Greka, a na to, by życie się z tego złożyło, życie całe się cze
ka". Hamm zapomniał imienia starożytnego filozofa. 

Spotkało kogo nieszczęście straszniejsze niż mnie?" To pytanie 

rl Hamma nawiązuje do pamiętnej kwestii Edypa: „Och, biada 
mi. biada! nieszczęścia ja dziecię'', następnie do kwestii: „„. czy jest 
boleść jak boleść moja, którą mi zadano ... " z Trenów Jeremiasza (1 :12), 
a wreszcie do słów: „Był kiedy smutek taki jak mój?" wypowiadanych 
w wierszu George' a Herberta Sacrifice (Ofiara) przez Chrystusa. 

Gdyby starość wiedziała!" Clov przekręca paradoksalnie w tej 

11 kwestii znane powiedzenie: „Gdyby młodość wiedziała, gdy-
by starość mogła!". 

Takie nazwy geograficzne jak „Ardeny" i „Sedan" nie są użyte 
w sztuce przypadkowo. W Ardenach podczas pierwszej wojny 

światowej wojska francuskie zostały zmuszone do odwrotu za Marnę; 
pod Sedanem zaś podczas wojny francusko-pruskiej w 1870, nastąpiła 
kapitulacja 83-tysięcznej armii francuskiej i został wzięty do niewoli 
Napoleon Ili. Nazwy te zwłaszcza „Sedan", będąc symbolami klęski, 
stanowią trop „historyczny", sugerujący kiedy nastąpiło zasadnicze za
łamanie się kultury i cywilizacji europejskiej, która obecnie znajduje 
się w stadium „końcówki". 

Królestwo za śmieciarza!" Ten okrzyk Hamma to oczywista para
f! fraza słynnego zdania króla Ryszarda Ili: ,,Królestwo za konia!" 

Flora! Pomona! Ceres!" Flora-rzymska bogini roślinności w sta
ll nie kwitnienia; Pomona-rzymska bogi roślinności w stanie 

owocowania; Ceres-rzymska bogini roślinności w stanie nasiennym, 
opiekunka ziarna, utożsamiana z grecką Demeter. 

I mię matki „Pegg'', podobnie jak imiona osób występujących, jest 
imieniem znaczącym, a co więcej, ma znaczenie podobne: „Pegg" 

fonetycznie równa się angielskiemu „peg" (kołek, sworzeń). Fakt że 
Matka Pegg umarła „z ciemności", wskutek braku oliwy, której poską
pił jej niegdyś Hamm, stanowi nawiązanie do znanej przypowieści 
o pannach płochych i roztropnych z Ewangelii Mateusza (25:1 -13). 

Błagałeś o noc, zapada: oto jest". Ten poetycki werset, który 
Il w swym ostatnim monologu układa Hamrn, pochodzi z wier

sza Baudelaire' a Recueillement (Kontemplacja). W oryginale brzmi on: 
„Tu reclamais le Soir; il descend; le voici". 
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