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Samuel Beckett 

potomek francuskich 
hugenotów przybyłych do Irlandii w XVI/ 
wieku, urodzony w Foxrock pod 
Dublinem 13 kwietnia 1906, spędził 
w Irlandii dzieciństwo i młodość, 
po czym wyjechał do Francji, gdzie 
z końcem lat 30-tych osiedlił się 
na stałe. Jego rodzimym językiem był 
angielski, ale od połowy lat 40-tych 
zaczął pisać też po francusku i odtąd 
wszystkie swoje utwory tworzył w obu 
językach. Poza tym władał jeszcze 
włoskim, hiszpańskim i niemieckim 
oraz znał łacinę i grekę. Odebrał 
wykształcenie muzyczne i biegle grał 
na fortepianie. Na jego dorobek twórczy 
składają się 32 utwory dramatyczne, 
7 powieści, ponad 50 krótkich tekstów 
prozą, blisko 1 OO wierszy i kilkadziesiąt 
esejów oraz szczegółowe plany 
inscenizacji własnych sztuk. W 1969 
otrzymał literacką Nagrodę Nobla.Był 

cz/owie- kiem niezwykłej skromności 
i szlachetności. Przez wiele lat żył 
na granicy ubóstwa, a gdy pod koniec 
lat 50-tych spotkał go wreszcie sukces 
artystyczny i finansowy, nie zmienił 
stylu życia: stronił od rozgłosu 
i poklasku, nie udzielał wywiadów, 
nie pokazywał się publicznie, a sporą 
część swoich honorariów po prostu 
rozdał - rozmaitym potrzebującym. 

Był uosobieniem wierności 
sobie i absolutnej bezkompromisowo
ści artystycznej. Zmarł w Paryżu 
22 grudnia 1989. 



Czesław Miłosz o Becketcie i Końcówce 

... cywilizacja odrnajduje siebie 
w swoich wytworach i kto życzy sobie w jej 
esencję dzisiaj przeniknąć, niech zastanowi1 
się nad jej pisarzem najuczciwszym, 
Samuefem Beckettem. ( ... ) Beckett, j1ak 
zresztą cała jemu współczesna !literatura 
zachodnia, urbi et orbi ogłosił to, co jeszcze 
w XIX wieku znane było nielicznym, 
co sarkastycznie wyrażał Nietzsche wołając 
do Europejczyków: "cóż to, zabiliście Boga 
i myśli.cie, że ujdzie wam to !bezkarnie?" 
Teraz w skali masowej nastąpiło 

uświadom ienie sobie nowej sytuacji 
metafi1zycznej człowieka, którą określa 
dużym i literami wypisane: "NIE MA". 
Żadnego głosu przemaw 1 1 aJącego 
że wszechświata, żadnego dobra i zła, 
żadnego spełnienia oczekiwań i żadnego 
Królestwa. 

„.istotne i świadczące o wielkości 
Zachodu jest wyznanie zrobione przez 
człowieka samemu sobie, zawarte 
w jednowyrazowym tytule Becketta: 
Endgame (Końcówka). Ten koniec zabawy 
to nie tylko śmierć jednostkowa, tę można 
znieść stoicko. To radykalne i bezl1itosne 
stwierdzeni1e, że wyobraźnia ludzkości 
tworząca w ciągu tysiącleci mity religijne, 
poematy, sny wykute w kamieniu, wizje 
malowane na drzewie i płótnie, rozczula nas 
swoją dziecinną wiarą, a'le możemy tylko 
myś l leć z nostal1g1ią o darze na zawsze 
utraconym. Wyobraźnia od XVIII wieku 
próbowała się bronić, obwarowuj1ąc si1ę 
w swoich posiadłościach w wielowarstwowej 
ironii, ale nadszedł czas, kiedy została 
ugodzona od środka i pozbawiona 
jakiegokolwiek ontologicznego oparcia. 
Koniec zabawy to koniec liiteratury i sztuki, 
a jeżeli one zawsze towarzyszyły 

cywilizacji, to· zarazem koniec cywilizacji. 
A trzeba uznać wiei. kość tarn. gdzie - jak 
u Becketta i jemu pokrewnych - artyzm 
karmi się końcem wszelkiego artyzmu 
i Endgame podtrzymuje, na krótko, jeszcze 
jedną Endgame. 



Antoni Libera 

Trzy uwagi 

Końcówka 

- jest drugim po Czekając na Godota 
dramatem Becketta . Choć pod względem 
wielkości jest to utwór prawie o połowę krótszy 
od pierwszego, autor pracował nad nim o wiele 
dłużej - blisko dwa lata i ŁJkończył w 1956 roku. 
Podobnie jak Godot, rzecz powstała w języku 
francuskim; na angielski przełożona została 
przez autora (z pewnymi1 modyfikacjami) parę 
miesięcy po zakończeniu pracy nad 
oryginałem. 

Po raz pierwszy sztukę wykonano 
3 kwietnia 1957 w Royal Court Theatre 
w Londynie. Uczynił to zespół. .. francuski 
w języku oryginału; rolę Hamma kreował 
reżyser przedstawienia, Roger Blin, któremu 
Beckett - w dowód uznania dla jego sztuki 
aktorskiej i jako wyraz wdzięczności1 

za wystawienie Godota w Paryżu (co stało się 
punktem zwrotnym w jego karierze literackiej) 
- zadedykował utwór. 

Po latach pisarz stwierdził, po czym 
powtarzał to wielokrotnie, iż Końcówka to jego 
najlepszy dramat - dzieło, w którym udało mu 
się spełnić wyznawany przezeń ideał sztuki. 

Tytuł i imiona postaci 

Tytuł wersji francuskiej brzmi "Fin de 
partie", co znaczy dosłownie "koniec partii"; tytuł 
wersji angielskiej - "Endgame", co l kolei 
odpowiada polskiemu "koniec gry" lub "gra 
końcowa". Oba wyrażenia należą przede 
wszystkim do języka szachowego i oznaczają 
ostatnią część rozgrywki. W języku polskim 
wyrażeniom tym odpowiada słowo "końcówka". 
z jednej strony, jest ono nawet nieco bogatsze 
od wyrażeń oryginalnych (występuje bowiem 
również w języku potocznym w znaczeniu 
"resztka czegoś", a nawet życia w sensie 

"stadium agonii"); z drugiej, nieco uboższe, 
przez to, iż nie zawiera w sobie tego elementu: 
jakim jest pojęcie "gry", "partii", które dla sztuki 
jest niezwykle ważne. . . . . 

Podobłilie jak w Godocie, rown1ez 
i imiona postaci są tu znaczące. "Nagg" to 
przetworzony skrót niemieckiego "Nage/" 
(gwóżdź). "Nell" fonetycznie zbliżone jest do 
angielskiego "naif' (gwóźdź, ćwiek). "Clov" 
fonetycznie równa się angielskiemu "clove" 
(przyległy, wierny, nie odstępujący_), a j~dno~ 
cześ.nie zbliżone jest do francuskiego clou 
(gwóźdź). "Hamm" fonetycznie rówłila się 
angielskiemu "ham" (szynka - mięso trefne), 
jednocześnie stanowi skrót angielskiego 
"hammer'' (młotek) oraz łacińskiego "hamus" 
(hak); brzmi wreszcie jak imię biblijnego 
Chama oraz kojarzy się z imieniem Hamleta 
i angielskim określeniem na aktora szarżują-
cego, aktora-fuszera: "ham-actor'. . 

Ten aspekt imion, który sprawia, 
że łączy się je z pojęciami gwoździ1 (ćwieków 

lub haków) i młotka, stanowi podstawę do 
dalszych skojarzeń - mianowicie z czynnością 
zbijania lub przybijania, na przykład, trumny lub 
wieka do trumny, albo - kog,oś do krzyża. 

"Akcja" 

Jeśli chce się opowiedzieć 

przedstawione w Końcówce zdarzenie, trzeba 
zacząć od rekonstrukcji przeszłości, która j~ 
poprzedza. To, co się dzieje na scenie, stano_w'. 
bowiem finał pewnej historii i tylko w Jej 
kontekście daje się w pełni zrozumieć. 

Początek ukazanej na scenie 
rzeczywistości tonie w otchłani czasu i niewiele 
można o łilim powiedzieć. Hamm jest synem 
Nagga i Nell , którzy niegdyś, w okresie ich 
narzeczeństwa, "w popołudnie kwietniowe" 
(czyli wiosną) pływali łódką po jeziorze Como 
i byli szczęśliwi. Autentyczna naz":'~ 
geograficzna użyta jest ze względu na JeJ 
podobień·stwo do wyrazu "koma" (stan 
głębokiej utraty przytomności i braku reakcji 
na bodźce zewnętrzne). Określa to w aluzyjny 
sposób naturę owej epoki, a zarazem warunek 
szczęścia (szczęście możliwe jest tylko we 
śnie). 



MACIEJ SZA!tY 



Zrodzony z tego związku syn (zrodzony 
niejako wskutek zapomnienia, uśpionej 

odpowiedzialności) okazał się nieszczęśliwym 

potworem. Nagg, pytany przezeń po latach, 
dlaczego go spłodził, odpowiada: "Nie 
wiedziałem, że to będziesz ty". Ale i rodzice nie 
odznaczali się specjalną dobrocią, cechował 
ich raczej egoizm, miłość własna: 
''Nie reagowaliśmy na twe wrzaski. Później, 
żeby móc spać, przenieśliśmy cię gdzieś dalej". 
Te zdania, wypowiedziane przez Nagga, można 
zestawić z tym, co w Czekając na Godota mówi 
Lucky na temat "osobowego boga": "istnieje 
poza przestrzenią i czasem, i dopiero z wyżyn 
swojej boskiej apatii pała do nas miłością 
z paroma wyjątkami " . Jednocześnie w zdaniu 
"przenieśliśmy cię gdzieś dalej" pobrzmiewa 
aluzja do wygnania z Raju. 

Hamm nie jest ślepy i sparaliżowany 
od urodzenia. Z jego wypowiedzi - jak choćby 
ze wspomnienia o malarzu, którego odwiedzał 
w zakładzie - wynika , iż postradał wzrok i władzę 
w nogach znacznie później . Nie ma to jednak 
znaczenia. Albowiem skoro w ogóle można 
tracić "wyposażenie" życia nie tracąc jego 
samego, i skoro, istotnie, nawet bez 
nieszczęśliwych wypadków, traci się je z bie
g iem czasu, to jest się bytem kalekim 
z natury. 

Jak ulegają zniszczeniu i degradacji 
istoty żyjące, tak też dzieje się z samym 
światem (Ziemią, Kosmosem, Bytem). 
Istniejący w tle i w przeszłości świat zewnętrzny 
również ulega rozkładowi i rozpadowi. Proces 
ten odbywa się stopniowo i skokowo. Zepsucie 
kumuluje się, po czym następuje zapaść. 
Z wypowiedzi postaci wynika, iż w niedawnej 
przeszłości miał miejsce właśnie kataklizm, 
gruntowne załamanie się pewnego porządku. 
Świat "obecny" jest wyraźnie światem po ka 
t a s t r o f i e. Choć nie powiedziane jest 
to wprost, wiele wzmianek i oznak wskazuje 
jednak, iż tkwiące "w schronieniu'' postaci są. 
być może , ostatnimi istotami na Ziemi, że to, 
co widać z okien, to krajobraz po końcu świata. 
"Na zewnątrz jest śmierć" - powiada Hamm. 
A później, gdy Clov dostrzega na zewnątrz 
siedzącego na ziemi chłopca, stwierdza: "Jeśli 
istnieje , tam - umrze" . Pod koniec zaś , 

zwracając się do wyimaginowanego rozmów-

cy powiada: "Pan powinien wiedzieć, czym jest 
Ziemia, obecnie". 

Innym kataklizmem (albo tylko 
elementem tamtego?) jest wypadek Nagga 
i Neli, w wyniku którego stracili oni nogi . 
We wzmiance o nim znów pojawiają się nazwy 
własne . Rodzice Hamma ulegli katastrofie 
"w Ardenach .„ koło Sedanu" . Nazwy te ze 
względu na ich odniesienia historyczne 
stanowią symbol druzgocącej klęski . 

Można w tym dopatrzeć się aluzji, do jakiego 
okresu w dziejach odnosi się Beckettowska 
diagnoza upadku. (Z podobną aluzją mamy do 
czynienia w Godocie. Vladimir zastanawiając 
się, kiedy należało popełnić samobójstwo, aby 
uniknąć złych czasów - czasów upadku 
i degradacji - powiada, iż trzeba było to uczynić 
"przed tysiącdziewięćsetnym"). 

Po katastrofie zaczęło się życie 
"w schronieniu". Ale ł ono ma już długą historię. 
Na początku, mimo zagłady na zewnątrz , 

wszys.tkiego było jeszcze pod dostatkiem. 
Hamm miał zapasy, tak że mógł nawet 
pomagać innym, którzy ocaleli. To właśnie 
w owym czasie przyjął do siebie Clova -
zapewne syna zrozpaczonego biedaka, który 
go błagał o pomoc - po czym swoiście go 
usynowił i uczynił zeń służącego i partnera 
"do rozmowy". Porządek ten jednak - jak zresztą 
wszelkie porządki śmiertelne - powoli, "ziarnko 
po ziarnku", ulegał korozji i rozpadowi. 
Na zewnątrz ginęły resztki ocalałego życia , 

wewnątrz ubywało zapasów. Relacje zaś 
między skazanymi na siebie członkami 
tkwiącej na opustoszałym brzegu oceanu "arki 
Noego" przeradzały się z wolna w zwyrodniały 
rrytuał, pełen ironii, sarkazmu i okrucieństwa. 

Życie bohaterów "w schronieniu" trwa 
już bardzo długo i ostatecznie pozbawiło ich 
wszelkich złudzeń . Nikt z nich nie wierzy już 
w nic - w Boga, w cudowną odmianę losu , 
w jakąkol'wiek formę zbawienia . Ich świado
mość to świadomość nicości i pustki. Jedyne, 
co dla niej .istni.eje, to czas fizykalny - pozornie 
kończący się, pozornie nieskończony. Było żle, 

j'est gorzej . Było mało, jest mniej . Powinno się 
więc to skończyć, a jednak się nie kończy. 
I, w pewnrym sensie , nigdy się nie skończy. 

Albowiem kiedy się skończy, nie będzie już 
komu tego stwierdzić . Zupełnie jak 



w koncepcie Parmenidesa o śmierci: "Kiedy 
jesteśmy, śmierci nie ma. Kiedy jest śmierć. 
nie ma nas. " 

Reakcją na taką świadomość jest 
samopogarda r drwina1. Bohaterowie; wyzuci 
~ nadziei zarówno zbawienia, jak ostatecznej 
1 bezwzględnej zagłady, odprawiają codziennie 
bezwstydny, pełen naigrywania si,ę z własnej 
nędzy rytuał, polegający na utwierdzaniu się 
w postępie zepsucia , a zarazem - w haniebnej 
niemożności skończenia ze sobą. 

Jest to klasyczna kondycja dusz 
potępionych w piekle. Brak wszelkiej nadziei, 
poczucie nieskończoności czasu, cierpienia 
wzbudzające ni1e litość, ale szyderstwo, 
dręczenie się dla zabawy, upokarzanie się 
wzajem i urąganie sobie, chichot spleciony 
z płaczem, szepty zmieszane z wrzaskiem , 
niezdrowe pobudzenie przeradzające się 
nagle w dławiący, paniczny strach, zamknięcie 
w "starych murach", za którymi jest "inne piekło" 
- to wszystko atrybuty pierwszego z dantejskich 
zaświatów. 

Można by to też nazwać "grą 
w Ukrzyżowanie" , "grą w przybijanie do krzyża'' 

~w "Młotek i ćwieki" lub "gwoździe"), gdzie każdy 
Jest po trosze oprawcą i ofiarą, każdy krzyżuje 
.innego i sam jest krzyżowany. Przy czym jest to 
misterium nie przynoszące katharsis ani tym 
bardziej nadziei na odkupienie i "raj". 

Rozgrywająca się akcja pozwala 
odtworzyć strukturę rytuału, do jakiej doszli 
w schronieniu bohaterowie dramatu i w jakiej 
zdają się tkwić od wielu lat, i ocenić przez to 
swoistość danego powtórzenia. 

Bohaterowie większą część doby śpią 
lub pogrążeni są w bezsennym letargu. Dzień 
zaczyna się "w schronieniu" po południu, 
a kończy wczesną nocą. ów względnie krótki 
czas jawy - jak gdyby ćwiartka doby: od trzeciej 
popołudniu (god z ina śmierci Chrystusa 
na krzyżu) do dziewiątej wieczorem (ta sama 
według zegara w Judei u progu naszej ery) -
wypełniony jest czynnościami imitującymi 
porządek życia . 

Clov odsuwa zasłony w oknach; 
zdejmuje prześcieradła przykrywające postaci 
(niczym pokrowce z mebli), sposobiąc je w ten 
sposób do "aktywnego" życia. "Aktywne" życie 

polega na kilku rytualnych czynnościach: 
na nakarmieniu Nagga i Neil; na odbyciu przez 
nich - raz jeszcze, po raz nie wiadomo już który 

tej samej rozmowy, zw1enczonej 
" nieśmiertelnym" dowcipem o krawcu ; 
na kilkakrotnym obwiezieniu Hamma "dookoła 
świata" , czyli wzdłuż ścian pomieszczen ia 
i z powrotem na jego środek ; na rutynowym, 
niejako mechanicznym sprawdzaniu stanu 
otoczenia przez lunetę ; na głośnym 

wymyślaniu przez Hamma kolejnego kawałka 
układanej przezeń od niepamiętnych czasów 
opowieści, a następnie na kabotyńskim 
przedstawieniu owoców tej pracy Clovowi ; 
wreszcie, na nieustannym droczeniu się, 

przedrzeźnianiu, zaczepkach, rewanżach 
i kontrach, które wypełniają przerwy między 
kolejnym i zasadniczymi punktami 
przewidzianymi w rozkładzie zajęć. 

Na koniec - jak wynika to z począ

tkowej sceny - wszystko wraca do punktu 
wyjścia. Członkowie "wiecznej rodziny" udają 
się na spoczynek. Hamm dostaje swój środek 
uśmierzający, po czym Clov porządkuje 
wszystko, co zmącił niepokój dnia, przykrywa 
wszystkich prześcieradłami, zasłania okna 
i wraz ze schodkami wychodzi do kuchni, 
by tam, wsparty o stół , ze wzrokiem wbitym 
w ścianę, przetrwać czas pozostały, to znaczy, 
trzy czwarte doby. 

Otóż "daneg,o dnia" ów powtarzany od 
niepamiętnych czasów rytuał ulega pewnym 
zmianom. być może, nieodwracalnym: 

1. Neil zanikł puls ; 
2. na horyzoncie pojawił się chłopiec, 

"potencjalny rodzic", od którego - jak od 
wcześniejszej pchły - "może odrodzić się 

ludzkość" ; 

3. Clov zdecydował się na odejście: 
przebrał się w strój wyjściowy, przestał 
wykonywać swoje obowiązki i reagować na 
rozkazy 1-lamma; 

4. Hamm dobrnął do końca swojej 
opowieści: odtąd nie ma już czego opowiadać, 
chyba żeby wymyślił nową historię i zaczął 
opowiadać od początku . 

Oto końcówka końcówki - ostatnie 
stadium ostatniej fazy cyklu . Nie jest to jednak 
koniec bezwzględny ~ jak ''zero absolutne", 
w którym zamiera wszelki ruch . Jest to koniec 



danego porządku - tego oto rytuału. tej oto formy 
bycia. Następnego dnia rzecz zacznie się od 
nowa, z tego punktu, w którym teraz się 
skończyła. Czym będzie ów "dalszy ciąg" - tego 
nie wiadomo . Z danego punktu widzeni.a 
będzie z pewnością martwotą - bezruchem 
i milczeniem; natomiast z punktu widzenia 
owego kolejnego stadium będzie on tylko 
innym rodzajem żywotności - inną, następną 
końcówką. 

Końcówka jest dziełem przed
stawiającym Czas jako permanentny proces 
kończenia: wszystko zawsze jest na końcu 
czegoś . Ukazane zdarzenie idealne jest 
końcowym stadium pewnego porządku; akt 
odgrywania w teatrze owego zdarzenia, dziejąc 
się zawsze w jakiejś teraźniejszości, zawsze 
dzieje się w końcowym punkcie Czasu. Takie 
pojęcie Czasu wydaje się niepodważalne. Taki 
model istnienia w Czasie wydaje się 

uniwersalny: oddaje on dowolny moment 
zarówno życia jednostki, jak dziejów ludzkości 
i świata. A jednak nie zawsze w ten sposób 
postrzegał człowiek tę sprawę. Czas był 
"widziany" inaczej - nie jako "wieczny koniec··. 
W pojęciu czy wizji Czasu istniał element 
przyszłości . Czas bytu, fizykalny, był tylko jednym 
z czasów; poza nim był czas sakralny, 
nadprzyrodzony, nadrzędny. W ostatnich dwóch 
tysiącleciach były to, między innymi, "dz 1ieje 
ludzkiego zbawienia". Dlatego też taka sztuka, 
jaką jest Końcówka (w jakiejkolwiek formie 
artystycznej), nie mogła byłaby powstać, 
na przykład, w Średniowieczu. Sztuka o takiej 
wymowie stała się dopiero możl1iwa, gdy 
w zasadniczy sposób zmienił się pogląd na 
świat - w okresie ":z:mi.erzchu bogów", w dobie 
teorii względności, "krótkiej historii czasu". 

Końcówka odzwierciedla stan naszej 
świadomości . 



T PARKER 

Nationale-Nederlanden 

VATTENFALL 

R c TeatralnY-

Gmina 
Warszawa-Centrum 

~al3 
AGENCJA ARTYSTYCZNA 
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Poraz pierwszy w Polscei 
Informacje i sprzedaż biletów na główne europej
skie imprezy artystyczne: słynne festiwale, przed
stawienia teatralne i operowe, koncerty muzyki 
poważnej. Jazzowej i rockowej oraz wielkie wysta
wy plastyczne. W naszej ofercie znajdziecie Pań
stwo ponadto: przelot lub dojazd do miejsca im
prezy, hotel o standardzie dopasowanym do 
finansowych możliwości, ew. transfer z lotniska, 
ubezpieczenie oraz szerszą informację turystycz
ną związaną. z odwiedzanym miejscem. 




