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Glossy do Końcówki 
Antoni LIBERA 

Końcówka jest drugim po Czekajq.c na Godota utworem 

dramatycznym Becketta (jeśli nie liczyć napisanej jeszcze przed 

Godotem sztuki Eleutheria - opublikowanej jedynie we 

fragmentach w 1986). Dzieło to powstało w latach 1954-56 w 

języku francuskim, po czym autor przełożył je zaraz na angielski. 

Sztukę wykonano po raz pierw~~y 3 kwietnia 1957 w Royal Court 
Theatre w Londynie przez francuski zespół w języku oryginału. 
Rolę Hamma kreował reżyser przedstawienia - Roger Blin, 

któremu dedykowany jest utwór. W roku 1967 Końcówka została 
zrealizowana przez samego autora w języku niemieckim, w 

Schiller-Theater w Berlinie Zachodnim. 

Tytuł wersji francuskiej brzmi Fin de partie, co znaczy 
dosłownie „koniec partii"; tytuł \versji angielskiej - Endgame, co z 

kolei odpowiada polskiemu „koniec gry" lub „gra końcowa". Oba 

Vvyrażenia należą przede wszystkim do języka szachowego i 
oznaczają ostatnią część rozgrywki. \Y/ języku polskim wyraże

niom tym odpowiada słowo „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. 

Wszystkie imiona postaci są znaczące. „Nagg" to przetworzony 

skrót niemieckiego „NageL" (gwóźdź). „Nell" fonetycznie zbliżone 

jest do angielskiego ,,nail" (gwóźdź, ćwiek). ),Clov" fonetycznie 

równa się angielskiemu „clove" (przyległy, wierny, nie 
odstępujący), a jednocześnie zbliżone jest do francuskiego „clou" 
(gwóźdź). „Hamm" fonetycznie równa się angielskiemu „ham" 

(szynka, czyli mięso trefne), jednocześnie stanowi skrót 

3ngielskiego „hammer" (młotek) oraz łacińskiego J1amus" (hak), 

brzmi wreszcie jak imię biblijnego Chama. Ten a pekL imion, 

który spra \\„ia, że łączy się- je z pojęciami gwoździa i młotka (t rzy 

óvieki i młot), stanowi podsrawę do kolejnego, og )]ruejszego 

skojarz nia - z mist rium Ckrzyżowania. 

Pienvsze słowa sztuki: „Skol1 zone, skoń zyło „ię. ·w vversji 

francuskiej brzmic1 ,,Fin i, c' st fin i" i a w a ngit lskiej ,,Finished, it 's 

finished". Polskie sł \V'l St Cl n( \.\"i~! ścisły i je lynie moż ii'CFY \V 1 r ·j 
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sztuce odpowiednik słów obu oryginałów. Jednakże zarówno po 
francush.'lJ, jak i po angielsku tak właśnie brzmią ostatnie słowa 
Chrystusa na krzyżu, które w polskich przekładach Ewangelii 
oddawane są głównie jako „wykonało się" bądi - rzadziej -
„wypełniło się" (Tan 19:30) . 

„Ziarnko do ziarnka, po jednym, aż nagle, któregoś dnia jest 
stos, niemożliwy stos". Te słowa Clova stanowią nawiązanie do 
znanego paradoksu Eubulidesa z Miletu (IV w p.n.e.) o stosie 
(zwanym również „ku pą "): „Jedno zia mko pszenicy nie jest 
stosem; dodasz jeszcze jedno i wciąż nie ma stosu. Kiedy zaczyna 
się stos? [Stos jest niemożliwy]" . Do paradoksu tego 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 
czeka„. Hamm zapomniał imienia starożytnego filozofa. 

„Spotkało kogo nieszczęście straszniejsze niż mnie?'' To pytanie 
Hamma nawiązuje do pamiętnej kwestii Edypa: „Och, biada mil 

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 Herbe rt.a Sacnfice (Ofiara) 
przez Chrystusa. 

Takie naZ\V)' g .ograficzne jak „Arde ny" i ,,Sedan" nie użyte są w 

sztuce przypadkowo. \Y./ Ardenach podczas I w o jny światowej 
wojska francuskie zostały zmuszone do odwrotu za Marnę; pod 
Sedanem zaś, w czasie wojny francusko-pruskiej w 1870, nastąpiła 
kapitulacja 83-tysięcznej armii francuskiej i został wzięty do 
niew oli Napoleon Ili. Nazwy t e , zwłaszcza „Se dan", będąc 
symbolami klęski, stanowią trop „historyczny", suge rują cy kiedy 
na stąpiło zasadnicze załamanie się kultury i cywilizacji 
europe jskiej, która obecnie znajduje się w stadium „końcówki". 

„Królestwo za . .. śmieciarza!" Ten okrzyk Hamm a to oczy~vista 

parafraza słynnego zdania króla Ryszarda III: „Kró l stwo za 
konia!'' 

,;Flora! Po mona! Ce res!" Flora - rzym.ska bogini roś linno ści w 
stanie bvitni nia; Po mo na - rz ~Tmska bogini r .ś linn ś i \Al stani 
o w o o·wania; Cere s - rzym ska =->og ini roślinn ś c i \-' st::rni 

na sie nnym , opi kunka z iarna , ut ożsamiana /. g r - ką D Hl 

„ Błagat ś o noc; za pada: L j st". Te n p -~ t yc ki \: ie rs . I, który ~v 

swym o sta tnirn mono logu układa Hamm, I oc ho dzi z \ V i rsza 

Ba udlaire 'a Recuellfem e111 <Ko nt rnpla c ja ). \\! o rygina le b rzmi o n : 

„ Tu r r!cla mais le Soir. il d tJsce11d: le voicl .,_ 

li Samuel Beckett -
(1906-1989) pisarz 
pochodzenia irlandzkiego , 
od 1938 zamieszkały we 
Francji, piszacy po angielsku 
i po francusku. Laureat 
nagrody Nobla (1969) za 
całokształt twórczości. Jeden 
z największych artystów XX 
wieku. Debiutował jako 
powieściopisarz (Molloy). 
jego debiut dramaturgiczny 
Czeka jqc na Godota (195 2) 
stał się sensacją i wytyczył 

nową drogę współczesnemu 

teatrowi. Autor około 
dwudziestu sztuk, które 
wielokrotnie sarn 
reżyserował. Końcówka 

(1957), Ostatnia taśma 
Krappa (1960), Radosne dni 
(1963), Katastrofa (1982) - te 
i inne dzieła obecne są stale 
w repertuarze teatrów całego 
świata. 

„ Według mnie) twórczofri Becketta nie da się sprowadzić do 
wyrazu określonej postawy światopoglqdowej. Nie jest ona ani 

11
ateistyczna ") ani n religijna") ani w swej bezbożności tęskniqca za 

Bogiem.) ani w swej pobożno.fri kwestionująca Boga. Beckett i jego 
dzieło - i w tym właśnie upatruję ich osobliwości - są maksymalnie 
(na ile to możliwe) bezstronni. O niczym nie przesqdzajq) n.lczego 
nie rozstrzygają. Starają się przedstaivić i nic więcej. Sądzę) że tak 
właśnie Beckett pojmuje swoistość literatury- a uAęc, że istotą jej 
jest to) iż nie wymaga ona od tego) kto ją uprawia, dokonywania 
światopoglqdowych opcji,· to, iż zwalnia ona z opowiedzenia się po 
jednej ze stron) co w innych domenach ludzkiego umysłu i 
nyobraźni na ogół jest koniecznością; to) iż przeznaczona jest ona 
dla tycb) tudzież przez nieb stworzona, którzy - u. odróżnieniu od 
innycb - nie potrafią powiedzieć ani „tak'', ani „ nie'', a którzy 
u-idzq ioszystko jedynie ll' postaci wzajemnycb relacji) 
sprzf?CZności, konfliktów. 

Beckett „ metodologicznie" zdaje się mówić co~: takiego: gdybym 
coś wiedział, to znaczy: gdybym był o czymkoluHek absolutnie 
przekonany, byłbym albo filozofem z ·własnym ,ystl'mem, albo 
kapla nen1 lub m nic!wm określonej wt:cuy) albo człowiekiem czyn u 
z wyra:inyrn programem działania. Ponieważ jednak o ż·adnej 

rzeczy n ie jestem do ko11ca przekonany. J>lUSZ{? być pisarzem. 
albou'ien1. właśnie tylko on ) według rnnie, rna pratro do Jakiej 
11 ieodpowiedzialnośc(; jdll nieodpowiedzia/110..,:( taka. nie stanowi 
wręcz jego jJOtDinno.5ci. ·· 

Antoni Liher:.i 
( z \\rywiadu db J)ialug11 . n~ . ! 1-12/ l 9 10) 
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