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SAMUEL BECKETT, ur. 1906, Irlandczyk 
z pochodzenia, od 1938 zamieszkały we Francji, 
piszący po angielsku, a od 1945 głównie po 
francusku. Debiutował jako powieściopisarz. Na 
progu lat pięćdziesiątych wysunął się na czoło 
tzw. awangardy teatralnej. Światowe znaczenie 
i stanowisko prawodawcy nowej dramaturgii przy
niosła Beckettowi sztuka CZEKAJĄC NA GODOTA, 
napisana w 1952 roku. (Prapremiera: Paryż, 1953; 
premiera polska: Warszawa, 1957). Stała się ona re
welacją jako zjwisko literackie. Beckett dokonał r ze
czy na pozór nieprawdopodobnej : „udramatyzował 
nicość". Zrewolucjonizował wszelkie pojęcia o dramacie, 
odebrał mu nie tylko życiową logikę wydarzeń, ale w ogóle 
zarys akcji w dotychczasowym rozumieniu, określony czas 
i miejsce, rzeczowy tok dialogu. Z kategorii scenicznych po
zostały tu: postać i sytuacja, z reguły sytuacja ostateczna, 
odarta ze wszystkiego, czysta sytuacja egzystencjalna. Autor 
rysował ją, podobnie jak i postacie, w tonacji zbliżonej do gro
teski, oceirającej się o clownadę, co poniekąd łagodziło wrażenie 
tragizmu i makabryczności, a jednocześnie wyjaskrawiało i za
ostrzało obraz. 

Niezależnie od wpływów i zastanych wzorów (Swift , Pirandello, 
Kafka, Joyce), Becketta cechuj e autentyczna oryginalność, szcze
gólnie jako twórcę sohie tylko właściwego rod zaju grotesk i f ilo· 
zoficznej. 

Zarzucano Beckettowi krańcowy pesymizm i „surnihilizm"; 
w jego utworach (dramaty oraz powieści) dostrzegano jedynie roz
paczliwą wizję świata i „ludzkiej kondycji", poczucie bezsensu te
raźniejszości i przyszłości, niemożliwość zarówno miłości, jak i nie
nawiści. Zwracano uwagę na Beckettowski „koszmar". Teatrolog 
Tymon T erlecki pisze : „znaliśmy dotąd k oszm ar wywołany sposo
bami plastycznymi jak u Boscha czy Goyi. Beckett stworzył teat r 
koszmaru nie z krwawych okropnosci Grand G uignolu , ale z ele
mentów pospolitej rzeczywistości, oświetlił go zim nym, j adowi
ty111 światłen1 intelektu ". 
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» ... nazwisko Becket ta znowu znalazło się 

w cent r um zainteresowania. Po wielu latach fi
gurowania na li ście kandydatów, decyzją Aka
demii Szwedzkiej z 23 X 1969 r. Beckett otrzymał 
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Prasa 
wypełniła się informacjami o pisarzu, notami 
biograficznymi i artykułami redakcyjnymi.(. .. ) 
„Beckett ukazał niedolę człowieka naszych cza
sów przy pomocy nowych form dramatycz
nych i literackich - stwierdzono w oficjal
nym komunikacie Akademii. - J ego poetycka 
twórczość wznosi się nad jałową ziemią zagła
dy, jak prośba o miłosierdzie dla całej ludzkości, 
a stłumiony, minorowy dźwięk jego głosu przy
nosi wyzwolenie uciśnionym i pociechę zrozpa
czonym". 

Beckett nie interesuje się przyjęciem, j akiego 
doznają jego dzieła i odm awia wszelkiej dyskusji 
na temat swego p isarstwa. Dowiedziawszy się 
na początku października, że wystawiono jego 
kandydaturę do Nagrody, Beckett opuścił swoje 
paryskie mieszkanie. W poszukiwaniu samotnoś
ci wyjechał do odległego miasta Nabeul w Tu
nezji. Gdy wreszcie powiadomiono go o przyzna
niu mu Nagrody Nobla, rzekł: „Nic nie mogę po
radzić na to, że jacyś panowie ze Szwedzkiej 
Akademii Nauk postanowili mi ją przyznać. 
I chyba nic w związku z tym nie uczynię". Od
powiedź Becketta - pisze w zakończeniu autor 
artykułu*) - zabrzmiała niemal tak, jak ostat
nie kwestie Czekając na Godota. 
VLADIMIR No i co? Idziemy? 
ESTRAGON Tak, chodźmy. 
Nie ruszają się z miejsca. 

Kurtyna 
W tygodniku Time (z 31X 1969) czytamy 

m.in.: ... młody Beckett z lat trzydziestych powie
dział(. .. ) kiedyś, że „od ch wili narodzin nosi w so
bie straszliwe wspom nienie życia w łonie matki. 
Wspomnienie to męczyło go - przeżywał okrop
ne kryzysy, podczas k tórych zdawało mu się, że 
się dusi". 

Jako poeta , powieściopisarz i dramaturg, Sa
muel Beckett przełożył te swoje doznania na 
obrazy frustracji, bezsilności, alienacji, bezcelo
wości i absurdu. Tak jak kropla wody wystar
czy, by poznać całe morze, tak osobiste obsesje 
wnikliwego pisarza mogą odzwierciedlać nie uję
t e w słowa niepokoje tysięcy ludzi. Wielki ar
tysta „wybiega myślą w przód" - ogarnia nią 

*) w tygodniku New sweek z 3 XI 1969 

i wyraża istotę swoich czasów, a jego epoka do
gania go dopiero potem. Gdy Samuel Beckett 
otrzymał Nagrodę Nobla był to, jak się zdaje, 
dowód uznania nie tylko dla niego, ale i dla 
międzynarodowej rzeszy jego czytelników. Sę
dziowie uznali, że temu niezwykle wymagają
cemu, skromnemu, zdecydowanie unikającemu 
wszelkiego rozgłosu pisarzowi należy się hołd 
od epoki, która czuje, że dusi się w swoim r oz
p aczliwym poczuciu nicości.(. .. ) 

W jego świecie, mechanizm bytu zwaln ia b ie
gu i zatrzymuje się. Ostatnia taśma Kra ppa, Koń
cówka, Malone Dies (Malone umiera) - wszyst
kie te tytuły wskazują na cywilizację w krań
cowym stadium raka. Duszące łono staje się 
śmiertelną pułapką: urny w Play, kopiec piasku 
sięgający po szyję bohaterce Radosnych dni, 
kubły na śmiecie w Końcówce. Jeden z k ryty
ków naz.wał beckettowskiego bohatera przewrot
nym kartezjaninem - gdyż jego dewiza to: 
„Smierdzę, więc jestem". W istocie, upadek 
i okaleczenie ciała jest dla Becket ta symbolem 
niszczejącej duszy. 

Nastrój sztuk i powieści Becketta przepełnia 
poczucie klęski, poniesionej straty, szczątkowe 
wspomnienie wygnania z Raju. (. .. ) Czekając na 
Godota jest requiem dla nadziei. Dwaj włóczę
dzy, Estragon i Vladimir, czekają na próżno. 

Wszyscy, pozornie bierni bohaterowie Becketta 
właściwie czekają. Podobnie jak podczas awarii 
w elektrowni cierpliwie czekamy po ciemk u, aż 
ponownie zapali się światło, tak u Becketta pod
czas metafizycznej i moralnej awarii czeka się 
na nowych bogów i na nowe wartości, które za
stąpią stare. 

A więc, dwaj włóczędzy czekają. Dla zabicia 
czasu grają w różne gry. Gry te zaczynają im 
zastępować życie i brak celu. Przy pomocy ta
kich gier, down ośmiesza się. Clown jest a k to
rem, który wywołuje uśmiech przez to, że wiecz
nie się poniża. W ostatecznym rezultacie dzieła 
Becketta ukazują człowieka jako clowna wszech
świata, nad którym jednak Beckett roni łzy 
i któremu współczuje.(. .. ) 

• W angielskim tygodniku The Observer 
(z 26 X 1969) charakterystykę pisarza przedsta
wia Ronald Hyden, autor studiów o Becketcie, 
Pinterze i Osbornie. Jeden z krytyków tak pod
sumował dwa akty Czekając na Godota: „dwa 
raz.y nic się nie dzieje". Akt czekania - p isze 
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ljHyden - jest sprzecznym w samym założeniu 
połączeniem działania i bezczynności. Są rzeczy, 
które można robić, gdy się czeka (sprzeczać się, 
zdejmować buty, filozofować), ale samo czekanie 
polega na tym, że nie robi się nic. Dla głów-
nych postaci, Vladimira i Estragona, którzy tak 
czy inaczej nie mają nic do roboty, wszelkie 
czynności nie różnią się niczym ani od siebie 
nawzajem, ani od bezczynności. Ale żaden z dra
matopisarzy nie zdołał (ani nawet nie próbował) 
stworzyć dramatyczne j akcji z bezczynności. 

Nie znaczy to jednak, by Beckett kiedykolwiek 
zajmował się nowatorstwem formalnym jako 
takim. Beckett był nowatorem nie tylko w te
atrze, ale także w powieści, w poezji, w filmie, 
w radiu i w telewizji; za każdym razem wydaje 
się, że do tego nowatorstwa doprowadziła go 
wyłącznie jego uczciwość. Gdy Beckett czyni 
jakieś stwierdzenie, wydaje się ono tak oczy
wiste, jak gdyby w tej chwili mógł powiedzieć 
tylko to, i tylko w taki sposób, w jaki to 
uczynił. 

W swej książce o Prouście Beckett wyjawił, że 
nie wierzy w możliwość porozumienfa się, lecz 
mimo wszystko nie przestaje pisać, gdyż zmusza 
go do tego głos rozbrzmiewający w jego włas
nej świadomości. Milczenie równałoby się uni
cestwieniu. Beckett podąża więc z uporem dalej, 
ograniczając do ostatecznego minimum to, co ma 
do powiedzienia. Jeśli odkrywa nowe możliwości 
jakiegoś środka przekazu - tak jak to zrobił 
w teatrze - nie dochodzi do tego drogą eksplo
atowania go, lecz przez odrzucenie wszystkiego, 
co zbędne. W jego sztukach aktorzy są coraz 
bardziej pozbawieni działania. W jego powieś
ciach bohaterowie są coraz bardziej niedołężni, 
przez co akcja zacieśnia się wokół tego, co dzie
je siq w ich świadomości. Dialog coraz częściej 
ustqpuje monologowi. 

Na całość twórczości Becketta można patrzeć 
jak na dialog mowy i milczenia. świadomości 
i pustki. To, że nic się nie dzieje, jest normal
ne - najgorsze jest to, że może być Nic.(. .. ) 

Waga Becketta jako pisarza - stwierdza w za
kończeniu Hyden - polega na tym, że z abso
lutną uczciwością relacjonuje to, co widzi i że 
jest tak bliski tego, co nazywa Nic. Nic znam 
pisarza, który by bardziej niż on zasługiwał na 
Nagrodę Nobla, ani pisarza, któremu by mniej 
niż Beckettowi zależało na otrzymaniu jej. 

• 

1 

Skromność Becketta i jego niechęć do wszel
kiego rozgłosu jest niemal przysłowiowa. Kiero
wany skromnością krył się przed dziennikarza
mi od chwili, gdy dowiedział się, że kandyduje 
do Nagrody. Z tego też właśnie powodu ociągał 
się z jej przyjęciem i dopiero 26 listopada 1969 
za pośrednictwem swego francuskiego wydawcy 
Jeróme'a Lindona oznajmił, że Nagrodę przyj
mie, lecz nie zgłosi się po nią osobiście - „by 
nie stać się powodem widowiska."(. .. )« 

(ms: Beckett laureatem Nobla. Dialog nr 2/1970) 

„Nie ma nic zabawniejszego niż nieszczęście" -
mówi Nell w Końcówce. joteż żywioł humoru 
jest u Becketta wszechobecny. Objawia się od 
razu mnogością kalamburów, nieprzyzwoitych 
aluzji, koślawych współbrzmień, idiotycznych 
przysłów czy aforyzmów. Pomyłki, poprawki, 
arytmie wypowiedzi - stękanie i logorea... -
nie mogą nie budzić śmiechu.(. .. ) Aluzja, kalam
bur, dwuznaczność objawiają słuchacz,om zna
czenie, skryte dla postaci, które je wypowiadają. 
Liryzm jest w tym teatrze prawie nieobecny( .. . ). 

Humor Becketta jest często gruby i nie przy
padkiem już Godot nasuwał myśl o cyrku. Po
stacie obijają się i rozbijają się o sprzęty, przed
mioty. partnerów. co przypomina zarówno klow
nów, jak komików ekranu, Chaplina czy Keato
na. Zdają się nie tylko plątać w słowach , ale 
także - gubić części ciała ... Przypominają ma
rionetki. zepsute automaty, a przynajmniej -
ograne „typy" europejskiej komedii, także miesz
czańskiej.( ... ) Wszystkie te postacie - prócz 
Ilarnma i Henryka zape\'111e - nie grzeszą też 
bynajmniej nadmierną inteligencją . Niezgrabne 
ciałem, bezsilne umysłem, powtarzają w kółko to 
sarno. Często nie rozumieją się wzajemnie. Cza
sem nie potrafią nawet skończyć kwestii albo 
kończą ją byle jak! Komiczne wrażenie robi 
maniacka dokładność. staranność w zużywaniu 
możliwości czy udoskonalaniu czynności. Wszy
stkie te chwyty służą pisarzowi do spowolnienia 
teatralnego czasu. Ale publiczność zalicza je 
przecie na rachunek postaci! 

Po słowie i postaciach śmiech budzi także 
akcja, ściślej zaś - jej absolutna przewidywal
ność. U Becketta zdarzyć się musi zawsze to, co 
najgorsze. ślepiec jest dostojny, ślepiec sparali-
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6 żowany przer.ażający, porażony ślepiec nie zdol
ny do oddania moczu - groteskowy. Nadmiar 
nieszczęścia zmniejsza jego prawdopodobieństwo. 

Los. ~amma j;st zbyt groźny , abyśmy go brali 
powazme. Jestesmy bardziej żywi i nieobliczalni 
o? automat?w Becketta. Słowa i przygody ludz
i:i.ch strzępow są tak mechaniczne, że aź niemo
~hwe.. Beckett jest pisarzem doświadczonym 
i dośc - wbrew pozorom - zrównoważonym. 
n.olewa ty.I; humoru do zgrozy, aby publiczności 
n~~ zgnębic, me przerazić . Postępuje odwrotnie 
mz melodra.maturdzy, którzy grają na najlep
szych uczuciach publiczności. Raczej odwrotnie: 
manipuluje najgorszymi...(. .. ) 

• 
Tragiczność opiera się zawsZ;e o utożsamie

nie.(.„) T.rag~dia zbliża, każe brać udział, łączy 
we wspolneJ trwodze i wspólnym cierpieniu. 
Tymczasem komizm oddala i uspokaja. Oddala 
tym skuteczniej, im grubszy i pierwotniejszy.( ... ) 
Humor osz.czędza nam cierpienia. Tak właśnie 
u Becketta, gdzie arystofanejska intymność zdra
dza od razu pierwotne źródło humoru. Beckett -
pisarz należycie źle wychowany - nie waha się 
naśmiewać ze słabych, kalekkh, skrzywdzonych 
Pamięta, że widzowie przyszli do teatr u na włas_: 
nych nogac.h, uwidacznia im pośrednio przewagę 
nad postaciami ze sceny. Przypomina także , że 
jesteśmy w teatrze, że „naprawdę" nie jest 
wcale tak beznadziejnie.(. .. ) Zapewne, śmiesz
ność nieszczęść smuci podwójnie dusze wrażliwe 
współczujące. Ale współczucie wymaga zawsz~ 
niejakiego wysiłku. Dlatego ociera się tak często 
o obłudę. Tymczasem ciało, uradowane że f unk
cjonuje lepiej niż ciało aktorów, rży na'jzupełniej 
spontanicznie. W teatrze liczy się reakcja na
tychmiastowa, ta, która w ybucha na sali. Potem 
w foyer , można sobie popłakać i pofilozofować. 
. Tak docieramy do sedna. Ambicją Becketta 
Jest. p~ka~ać wszystko pod podwójnym kątem. 
Istmeme Jest tragiczne, ponieważ człowiek nie 
jest stworzony do śmierci, a umiera. Ale jest 
także śmieszne, ponieważ chce żyć , chociaż zo
stał - bez odwołania - skazany. Rozpaczliwe 
wysiłki'. które podejmuje, aby ukryć przed sobą 
prawdziwy stan rzeczy, wywołują tylko śmech. 
Lecz bezbronność budzi w końcu litość zaś bez
wyjątkowość losu - trwogę. Tyle t~j trwogi, 

tyle cierpienia w człowieku , że przeklina życie 
i domaga się śmierci . (. .. ) I t ak w kółko. Można 
by tylko dodać , że wtedy sprężyna rozkręca się 
najlepiej, kiedy reżyser potr afi najpierw wzbu
dzić śmiech - nie odwrotnie. Bo publiczność, 
ogarnięta - jak mówił I rzykowski - „dostoj
nym bzikiem tragiczności", nie pozwala się ścią
gnąć z piedestału , kiedy raz wlazła tam wspól
nie z bohaterami. 
Można to powiedzieć jeszcze inaczej. Utożsa

miamy się z boh aterem jako jednostką. Płacze
my wspóln ie, współczując kaźni, na którą skaza
ła go (n as) wina istnienia.(. .. ) Przygodność istnie
nia, konieczność śmierci, to zrządzenia zarówno 
niedocieczone, jak okrutne. A jednak t aki jest 
porządek świata. Jeżeli zatem spojrzymy z ziemi 
w niebo , oczami jednostki na nieuchronny porzą
dek - przeważy w nas poczucie tragiczności. 

Ale nie jest to przecie możliwość jedyna. P rze
stańmy raz wreszcie utożsamiać się z bohatera
mi, wzruszać się i przerażać! Zyskamy wtedy 
możność spojrzenia - jeśli wolno powiedzieć -
z góry ku dołowi, od porządku świata ku jedno
stce. I zobaczymy, że pełna narzekań zapobiegli
wość ludzkości to krzątanina much na lepie, bu
dowanie mrowiska na brzegu podmywanym 
przez nurt. Czy człowiek jest naprawdę ośrod
kiem świata? Czy wszystko po to istnieje aby 
mu dogadzać? Cóż za urojenia.(. .. ) 

Jest jeszcze kwestia punktu odniesienia . 
U Becketta nie jest on niczym innym jak pu
stym miejscem po Bogu. T ym samym tragedia 
jest spojrzeniem od człowieka ku pustce, ko
media - od pustki ku człowiekowi. Tragedia 
jest, owszem, protestem, ale niedorzecznym, bo 
zwraca się w nic. Tymczasem humor prowadzi 
pa radoksalnie do pogodzenia z losem - jednak 
pod warunkiem, że jednostce (którą mógłby być 
każdy z nas !) odmówimy pierwszeństwa w ko
smosie!(. .. ) Komizm rodzi się z pustki i odsyła 
do tragiczności, zaś trag iczność zwraca się ze 
skargą ku pustce i odsyła w śmiech . Żadna z po
staw nie może zwyciężyć: mogą się tylko wza
jemnie zastępować - b ez końca.( ... ) 

(Jan Błoński - Posłowie do: Samuel Beckett 
TEATR . PIW, Warszawa 1973 r.) 
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Znakomity tłumacz utworów Becketta, ,Julian Rogoziński pod
kreśla dwa momenty jego pisarstwa : „liryzm niezwykle głęboki 
i występujący w najmniej s1>odziewanych chwilach oraz humor, 
bardzo specyficzny. Bez owej ironii, chwilami rozmyślnie wulgar
nej, a n awet brutalnej, bez owego śmiechu, który działa tu jak 
od t rutka, czytelnik czy w idz odchorowałby może tak ogromną por
cję pesy1nizn1u". 

Utwory sceniczne Becketta wyróżni ają się wysokim, niekłama
nym artyzmem. „Zniszczone" przez siebie klasyczne konwencje 
akcji , czasu i miejsca zastępuje Beckett w swoich sztukach równie 
doskonalą , idealną równowagą treści i formy, jaką niełatwo zna
leżć we współczesnej dramaturgii. 

Znaczenie kulturotwórcze utworów teatralnych Becketta jest 
ogromne : weszły one w krwiobieg lite ratury nowoczesnej , inspiro
waly wiele nowych dzieł. Prace adaptacyjne nad Godotem 
ro1począł przed śmiercią Bertolt Brecht, przydając sztuce bar
dzie j określony socjalnie charakter, co uwidaczniało się już 
w spisie osób, gdzie Estragon figurował jako proletariusz. 
Vladimir - jako intelektualista, Pozzo - jako właściciel 
majątku . 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, „Czekanie 
na Godota" stało się zwrotem przysłowiowym i weszło do 
mowy potoczn ej. 

W roku 1969 Samuel Beckett otrzymał Nagrodę 
Nobla za całokształt swej twórczości. 

Do najważniejszych po wieści Becketta należą: 
Mu rphy (1938), Molloy (1951), Comment c'est (Jak to 
jest)-1961. Utwory dramat yczne tłumaczo
ne na język polski: Czekając na Godota (1952), 
Końcówka (1959), Radosne dni (1959), Ostatnia 
taśma Krappa, Komedia, scenariusz pantomimy 
Akt bez słćw, słuchowiska radiowe: Którzy upa
dają i Popioły, utwór telewizyjny Słuchaj, Joe, 
nowela dramatyczna \iVyfodniacz. 

(Wg Iskier przewodnika teatralnego. Warszawa 
1971 o raz Małego słownika pisarzy świata . War
szawa 1972) 


