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W TEATRZE SAMUELA BECKETTA 

Sądzę, że istotna wartość teatru Samuela Becketta nie polega na stosowa
niu oryginalnych chwytów forma lnych ani na współbrzm ieniu z fi l ozofią eg
zystencja l istów, an i na tragicznym rozdarciu między esencją a egzystencją. 
Przykuwa naszą uwagę raczej stałe nawiązywanie do odwiecznych mitów, 
zakorzenienie tej twórczości w wielkim dziedzictwie ludzkiej myśli . 

W nieskładnej - pozornie - gadaninie dwóch bezdomnych włóczęgów 
czekających na Godota możemy dosłyszeć głos cierpienia biblijnego H ioba 
i odszyfrowujemy słowa Heraklita z Efezu, który budził nadzieję, że Pan rzą
dzący w Delfach da jakiś znak. Ogarnia nas wtedy niepokój Edypa stającego 
oko w oko ze Sfinksem. 

Bo za tymi łachman i arzami snują się cienie ich dawnych poprzedn ików: 
Don Kichota i Sanczo-Pansy, Don Juana i Sganarela, Prospera i Ka l ibana. (Ta
deusz Różewicz w swoich mądrych przypisach do 11Aktu przerywanego" na
zwał Becketta Szekspirem naszych czasów). 

Beckett zrywa jednak z ciągłością psycho log iczną postaci. Postacie te 
funkcjonują jakby na zasadzie psychologi i 11 kwantowej", tworzą dopełniają
ce się pary cząstek i antycząstek, są sobą i jednocześnie same sobie przeczą. 
I tak toczy się ten dialog-monolog, utkany ze słów o różnym ciężarze, o róż
nym ładunku, słów łączących lirykę i bufonadę, tragizm z groteską. 

Błazenady Vladimira i Estragona wnoszą do współczesnego (nie 11 nowo
czesnego") teatru element przekornego humoru; śmiechu rodem z komed ii 
dell'arte. To przecież klowni rozśmieszający widownię nieporadnośc ią swo
ich gestów, zadzierający głowę do nieba i przewracający s ię o własne nogi; 
prestidigitatorzy żonglujący monetą n i eistniejącego Absolutu . W ten sposób 
Beckett sięga do rudymentów teatru, czerpie z jego plebejskiego nurtu . 

Dwaj łazicy, raz spierający się i kłócący ze sobą, to znów padający sobie 
w ramiona potrafią zdobyć naszą sympat ię w pięknym monologu Vladim ira, 
zaczynającym się od słów: „Czy ja spałem kiedy inni cierpieli ?" - drży głos 
trwogi i solidarności z l udzką dolą. To głos istoty usiłującej pokonać czas, za
trzymać jego bieg, odwieczne ludzkie dążenie, ażeby odnaleźć klucz pozwa
lający wyrwać się ze świata , któremu człowiek podlega i wejść do świata, 
którym człowiek rządzi. 

To pewne, że nie ocali Estragona ani Vladim ira żaden Godot: nikt nie za
trzyma wskazówek na zegarze własnego życia. Ale nasze wołan ie nie jest 
całkowicie daremne, jeśli przekażemy przyszłym pokoleniom choć trochę 
naszej prawdy, naszych pragnier'1 i rozczarowań . Bo w tym świecie daremne
go czekania, nienawiści i błazeństwa człow iek wyciąga drżącą rękę do dru
giego człowieka; poprzez szorstkość wyziera czułość d la towarzysza niedol i. 
Nigdy nie rozejdą się drogi dwóch włóczęgów. Zostaną nieruchomi, ażeby 
oczekiwać tego, który by dostrzegł ich nędzę i zaakceptował ich człowie-

czeństwo - nieświadomi, że może znak - heraklitowy znak - był im dany. 
Choćby wtedy, gdy wsłuchani we wszystkie umarłe głosy - szum skrzydeł, 
szelest l iści, szmer piasku - na chwilę zjednoczyli się z ziem i ą. 

Vladimir i Estragon spog l ądający na drzewo bez liści - miejsce wyzna
czonego czy wyobrażonego spotkania z Godotem - podobnie jak ich przod
kowie z jaskini Altamira, pragną odna leźć axis mundios. Us i łuj ą, jak Ham
let, przywrócić światu, który 11wypadł z wiązań " - el iadowski punkt oparcia. 

Antoni Libera 

WPROWADZENIE 
DO DRAMATU „CZEKAJĄC NA GODOT A" (fragment) 

W izja ma charakter paraboliczny. Kamień i drzewo, dzień i noc, czeka
nie i wędrowanie, obie pary bohaterów i każdy z nich z osobna nie wyczer
pują s ię w swych dosłownych znaczeniach. Wszystkie te elementy mają 
wartość symbo l iczną. 

Scena przedstawiająca pustkowie z biegnącą przez nie drogą, przy której 
l eży kamień i stoi drzewo, jest skrótowym obrazem globu ziemskiego. Ka
mień - to przyroda nieorganiczna, drzewo - organiczna, droga zaś, jako ślad 
obecnośc i człowieka - przyroda swo i ście ludzka, czyli kultura. 

Tkwiące i przemieszczające się w tej przestrzeni ludzkie postaci symbolizu
ją właśnie ową trzecią, obok nieożywionej i ożywionej , formę przyrody - przy
rodę 11myślącą", 11świadomą", czyli istotę ludzką, która zamieszkuje Ziemię. 

Dwie pary bohaterów obrazują dwa podstawowe oblicza Człowieka : je
go oblicze jako gatunku i jego oblicze jako jednostki . Estragon i Vladim ir są 
wizerunkiem Człowieka Historycznego; Pozzo i Lucky - Człowieka Po
szczególnego. Każda zaś z postaci odzwiercied la jedną z dwóch podstawo
wych cech każdego obl icza. 

Estragon wyobraża biologiczną naturę gatunku ludzkiego, jego zakorze
nienie w świecie roś l innym i zwierzęcym, jego przynależność do powszech
nego, ś lepego ruchu przyrody. Vladimir z kolei obrazuje to, co w ludzkości 
ponad czy pozabiologiczne, a więc jej dyspozycję metafizyczną, jej dążność 
do wyrwania się z więzów natury, jej aspiracje stworzenia odrębnej , czysto 
ludzkiej jakości. 

Pozzo jest wizerunk iem cielesnośc i człowieka, jego bytu materialnego; 
Lucky wyobraża jego duchowość, to wszystko, co nie daje się op i sać czy 
wyrazić w kategoriach materialnych. 

Relacje między bohaterami i między parami bohaterów obrazują sposób, 
w jaki dwie natury Człowieka (fizyczna i metafizyczna, cielesna i duchowa) oraz 
dwa jego oblicza (gatunkowe i jednostkowe) współistnieją ze sobą i zależą od 
siebie, w jaki sposób ścierają się 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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Studio Aktorskie przy Teatrze im. Stefana Jaracza istnieje od 1991 roku. Naukę 
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