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Samuel Beckett 

„KONCOWKA" 1 „ KATASTROFA składają się 

na ostatnią część tryptyku poświęconego tworczoś c1 

Samuela Becketta - z okazJi 80-tej roczn icy urodzin 
autora, która przypada 13 kwietnia 1986 roku. 
Pierwszy spektakl (premiera 17 marca 1985) obejmo
wał „ KOMEDIĘ" i „OSTATNIĄ TAŚMĘ" , drugi (prem ie
ra 7 grud ni a 1 9 8 5) stanowil prezentacj ę trzech 
Jednoaktówek za tytułowany ch „ NIE JA", „KROKI'', 
„KOŁYSANKA" . W kwietn iu 1986 wszystk ie t rzy 
przedstawienia będą pokazywane jako cykl pod ogó l
ną nazwą „BECKETT W STUDIO' . 
Twó rcą spektakli beckettowskich w Teat rze STUDIO 
1est Anton i Libera - tłu ma cz Becketta na j ęzyk polski 
1 znawca jego twórczośc i. Reżyser ściśle stosuje s i ę 

do rad 1 wskazówek dramaturga, konsu ltu je s i ę z nim 
w sprawach prze kładu , a także inscenizacji. Spektakle 
Antoniego Libery próbu j ą w sposób maksyma lnie 
w ierny przyb l iży ć inscenizacje dokonane przez 
samego autora, szczegó lnie w ber li ńsk i m 

Schił ler-Theate r oraz w lo ndyńskim Royal Court 
Theatre. 
Przeg ląd sztuk Becketta w Centrum Sztuki STU DIO 
Jest fo rmą uczczen ia przez polski teatr jubileuszu wiel
ki ego irlandzkiego pisarza, laureata literackiej nagrody 
Nobla ( 1 96 9). 



ANTON I LI BERA 

Informacje i uwagi 
o prezentowanych sztukach 

KOŃCÓWKA 

1. Końcówka jest drugim po Czekając na Godota utworem dramatycz
nym Becketta (Jeśli nie liczyć napisanej Jeszcze przed Godotem, lecz 
nigdy nie opublikowanej sztuki Eleutheria). Dzieło to powstało w latach 
1954-1956 w języku francuskim, po czym autor zaraz przełożył je na 
angielski . Sztukę wykonano po raz pierwszy 3 kwietnia 1957 w Royal 
Court Theatre w Londynie przez francuski zespól w języku oryginału . 

Rolę Hamma kreował reżyser przedstawienia - Roger Blin. W roku 1967 
Końcówka została zrealizowana przez samego autora w języku nie
mieckim w Schiller-Theater w Berlinie Zachodnim. 

2. Tytuł wersji francuskiej brzmi Fin de partie, co znaczy dosłownie: 
„koniec partii"; tytuł wersji angielskiej - Endgame, co z 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". Zjed
nej strony jest ono nawet nieco bogatsze od wyrażeń oryginalnych, 

Roger Blin i Jean Martin w pierwszej inscenizacji Końcówki ( 195 7) 

z drugiej nieco uboższe przez to, iż nie zawiera w sobie teg o elementu, 
jakim jest pojęci e „g ry", „partii'', które dla sztuki jest niezwykle ważne. 

3. Wszystkie imiona postaci są znaczące . „ Nagg" to przetworzony 
skrót niemieckiego „ Nagel " (gwóźdź). „ Neli " fonetycznie zbliżone jest do 
angielskiego „ nail" (gwóźdź , ćwie k) „ Clov " fonetycznie równa się angiel
skiemu „clove" (przyległy, wierny, nie odstępujący), a jednocześnie zbli
żone jest do francuskiego „clou" (gwóźdź). „Hamm" fonetycznie równa 
się angielskiem „ ham " (szynka, czyli mięso trefne), jednocześnie stanowi 
skrót angielskiego „ hammer" (młotek) oraz łacińskiego „ hamus" (hak), 
brzmi wreszcie jak imię biblijnego Chama. Ten aspekt imion, który spra
wia, że łączy się je z pojęciami gwoździa i młotka (trzy ćwieki i młot), sta 
~owi podstawę do kolejnego, ogólniejszego skojarzenia - z misterium 
Ukrzyżowania 

4 . Pierwsze słowa sztuki: „ Skończone, skończyło się" w wersji francu
skiej brzmią : „ Fini, c'est fini", a w angielskiej „ Finished, it's finished" . 
Polskie słowa stanowią ścisły i jedynie możliwy w tej sztuce odpowied
nik stów obu oryginałów. Jednakże zaróvvno po francusku, jak i po an
gielsku tak właśnie brzmią ostatnie słowa Chrystusa na krzyżu, które 
w polskich przekładach Ewangelii oddaw an e są głównie jako „wykonało 
się" , b ądź - rzadziej- „wypełniło się" (J 19:30) 

5. „Ziarnko do ziarnka, po jednym, aż nagle, którego ś dnia jest stos, 
niemożliwy stos ". Te słowa Clova stanowią nawiązanie do znanego para
doksu Eubulidesa z Miletu (IV w. p n.e.) o stosie (zwanym równ ież 

„kupą "): „ Jedno ziarnko pszenicy n ie jest stosem; dodasz jeszcze jedn o 
i wciąż nie ma stosu . Kiedy zaczyna się stos? [Stos jest n iemoż liwy.]" . Do 
paradoksu tego nawi ąz uje równi eż Hamm w swym przedostatni~ ~o
nologu „Chwila za ch wilą, cyk, cyk, jak ziarn a prosa ... (szuka w pamięci) 
tego starego Greka, a na to, by ży cie się z tego złożyło, życie całe się cze
ka " . Hamm zapomn iał imienin starożytnego f i lozofa. 

6 . „Spotkało kogo nieszczęście starszn iejsze niż mnie?" To pytan ie 
Ham ma na wiązu je do pami ętn ej kw estii Edypa: „ Och, biada mi l bi ada! 
n ieszczęści a ja dz i eci ę ", na stę pn ie do kwest ii: ,„. czy jest boleść jak 
bo l eść moJa, którą mi zadano„." z Trenów Jeremiasza ( 1: 1 2), a wreszcie 
do słów : „Był kiedy smutek taki jak mój?" w ypow iadanych w wierszu 
George' a Herberta Sacrifice (Of iara) przez Ch rystusa. 

7 . „Gdyby sta rość wiedz i ała!" Clov p rz ekręca paradoksa ln ie w tej 
kwestii znane pow iedzenie: „Gdyby młodość wiedz iała, gdyby starość 
mog/al" 

8. Takie nazwy geograficzne Jak „Ardeny" i „Sedan" nie są użyte 

w sztuce przypadkowo. W Arden ach podczas pierwszej w ojny świato
wej w ojska francuskie zostały zmuszone do odwrotu za Marnę; pod 
Sedanem zaś , w czasie wojny fran cusko-pru skiej w 1870, nastąpiła ka
pitulacja 83-tysięczne j armi i fran cuskie j i został wz ięty do niewo li Napo
leon 11 1. Nazwy te, zwłaszcza „ Sedan", będą c symbolami klęski, sta nowi ą 
trop „historyczny", sugerujący kiedy n astąpiło zasadnicze załamanie się 

kultury i cywilizacji eu ropejsk iej, któ ra obecnie znajduje się w stadium 
„końcówki". 



9. „Królestwo„. za śmieciarza! " Ten okrzyk Hamma to oczywista para
fraza słynnego zdania króla Ryszarda Il i: „ Królestwo za konia !" 

1 O. „Flora! Pomona! Ceres!" Flora - rzymska bogini rośli nności w sta
n ie kwitnienia; Pomona - rzymska bogini roślinności w stanie owocowa
nia; Ceres - rzymska bogini roś lin ności w stanie nasiennym, opiekunka 
ziarna, utożsamian a z grecką Demeter. 

11. Imię matki „Pegg", podobn ie jak imiona osób występujących, jest 
imieniem znaczącym, a co więcej, m a zn aczen ie podobne: „Pegg" fone
tycznie równa się angielskiemu „ peg" (kotek, sworzeń,). Fakt, że M atka 
Pegg umarta „z ciemno ści", w skutek braku ol iwy, której poskąp it jej 
ni egdyś Hamm, stanowi nawiąza ni e do znanej przypowieści o pannach 
płochych i rozt ropnych z Ewangelii Mateusza (2 5: 1-13 ). 

12. „Błagałeś o noc; zapada : oto jest". Ten poetyck i werset, który 
w swym ostatnim monologu uktada Hamm, pochodzi z w iersza 
Baudelaire'a Recueillemen t (Kontemplacja). W orygin ale brzm i on: „Tu 
recla m ais le Soi r; il descend; le vo ici". 

...... Patrick Magee i Jack l\/lcGowran w londy ńskie) ;r:scenizacji Końcówki ( 1 964). 

Patrick Maqee i Stephen Rea w insceni7ilCJi Końcówki (1976). 



KATASTROFA 

1. Sztuka napisana została po francusku w 1982 jako Catastrophe. 
a następnie zaraz przełożona przez autora na angielski pod tym samym 
tytułem. Po raz pierwszy wykonano ją po francusku Jesienią 1982 na 
festiwalu w Avignonie, na którą to okazję została specjalnie stworzona. 
Pisarz zadedykował Ją znanemu dramaturgowi czeskiemu - Vaclawowi 
Havlowi. 

2. Słowo „katastrofa" jest wieloznaczne, przede wszystkim Jednak 
oznacza to, co oznaczało w języku greckim, z którego pochodzi, a miano
wicie: „ostateczne zdarzenie rozstrzygające o klęsce bohatera w tragedii 
antycznej". Jako tytuł sztuki, słowo „katastrofa" może więc wskazywać 
nie tylko na to, że jej tematem czy symbolem treści Jest katastrofa 
w jakimkolwiek znaczeniu, lecz również i na to, że ona sama, jako samo
dzielny utwór, jest katastrofą, czyli że stanowi zaledwie pewien element 
większej całości i że całością tą jest tragedia. 

3. „Przykurcz Dupuytrena". Schorzenie odkryte i po raz pierwszy opi
sane przez francuskiego chirurga Guillaume'a Dupuytrena (1777-1835); 
powoduje trwałe przygięcie jednego lub kilku palców ręki, przede 
wszystkim piątego i czwartego. 

4. Martin Esslin, autor słynnej książki Teatr absurdu, analizując ostat
nią scenę Końcówki: zwraca uwagę na podobieństwo tej sceny z sytua
cją ukazaną w mało zn aneJ sztu ce Nikolaia Evreinova pod tytułem Teatr 
duszy. Chodzi o podobieństwo w sposobie potraktowania postaci. 
W obu wypadkach są one personifikacją pewnych elementów czy sit 
t kwiących we w n ą t r z j e d n ego I u d z ki ego i st n i en i a . 

W Katastrofie, jak się wyd aje, mamy do czynieni a z podobną syt u acją, 
a ukazanym istnieniem jest w danym wy padku artysta teatru - ktoś, kto 
sam t worzy widowisko teatralne. Przy takim założeniu występuj ące po
stacie uosabiałyby różne czynności czy role, które skład ają się na sztukę 
teatru. Reżyser byłby personifikacją re ży serii, A syst entka zgodnie zła
cińską etymologią tego słowa - wszystkich sztuk towa rzyszących, czyli 
przede w szystkim plastyki, Protagonista - aktorstwa, a elektryk - techni 
ki teatralnej. 

Te cp ery elementy nie są jednak wyczerpujące dla sztuki teatru. Bra
kuje tu jeszcze jednego i to podstawowego - dra ma tu. Dramat w p rzy j ę

tej tu konwenCJi , teatru duszy" móg łby występować w dwojak iej formie: 
albo jako jeszcze jedna postać - postać dramaturga, któ ry na bieżąco 
układ ałby jakąś h storię, albo jako istniejący już scenariusz reali zowan y 
właśnie przez pozostałe postaci. W Katas trofie dramat nie występuje 

w żadnej z tych form. Postaci dramaturga po prostu nie ma, a scenariusz 

ł 

f 

najwyraźniej też nie istnieje Świadczy o tym choćby rozbieżność między 
pierwotną wersją A systentki, a końcową Reżysera. Gdyby istniał tu jakiś 
scenariusz, taka różnice: byłaby niemożliwa. 
Czyżby Katastrofa była głosem w dyskusji na temat współczesnej 

sztuki? Czyżby stanowiła ilustrację procesów, Jakie w niej zachodzą, 
w jakieJ się znalazła? Czyżby mówiła o dominacji dyscyplin wtórnych, 
których symbolem jest reżyseria, nad pierwotnymi, których symbolami 
są z kolei dramaturgia i aktorstwo, i wskazywała na niebezpieczeństwo 
takiego stanu rzeczy? Nie. To jest dopiero nośnik metafory. 
Ażeby odkryć iej sens, należy w postac iach personifikujących czynno

ści składające się na sztukę teatru dost rzec jeszcze pewne symbole. 
W nieobecnym dramaturgu 1 nieobe:nym dramacie trzeba mianowicie 
ujrzeć nieobecnego Boga 1 nieobec'l e Pism o wykładające Prawo, w Reży
serze - ucieleśnienie Szatana, w A systentce - alegorię Natury, w Prota
goniście - wizerunek Człowieka, a w elekt ryku - symbol Magii. 

Takie rozumienie z n aczeń postaci tylko pozornie jest nadużyciem. 
W istocie wcale nie 1est ono dowolne. Dramaturg przecież to twórca, 
a twórca to synonim Boga. Dramat z kolei - to przede wszystkim Stawo, 
a Słowo jest symbolem Pisma 1 Prawa. Reżyser Jest interpretatorem, 
kimś, kto manipuluje cudzym dziełem 1 kto robi to dla własnej chwały, a 
któż inny Jak 111e Szata n jest właśnie zawistnym i pysznym poprawia
czem stworzenia. Asystentka jest kobietą oraz personifikacją sztuk 
plastycznych, kobiecość zaś 1 sztuk i piękn e są alegorią albo imitacją 

Natury. Protagonista jest odtwórcą, który odtwarza coś własnym ciałem. 
Takim właśn ie o dtwórcą Jest Cz łowiek, który w tasnym życiem odtwarza 
ideę życia Wreszcie elektryk Jest techn ikiem, a technika jest córką Magii. 

Na trop takich znaczeń naprowadza nie tylko rozpoznanie istotnych 
cech postaci, ale i sze reg szczegółów, które są wyraźnymi aluzjami pro
wadzącymi w tym kierunku. Reżyser na przy kład trzykrotnie prosi o pod
palenie mu cygara wypowiadając słowo „ogień" - znamionujące piekło. 

Znaczący jest również Jego ubiór wskazują cy, że musi mu być zimno, 
a zimno, Jak wiadomo, zaw sze jest di abłu . Asystentka, zan im siada 
w opuszc zonym przez Reżysera fote lu, najpierw starannie go wyciera. 
To z kolei sugeruje n i e czystość, a to pojęcie znowu kojarzy się z diabłem. 
Wreszcie pośpiech Reżysera, a zwła s z cza wy powiedziane przez niego 
pod koniec słowa „ i już mnie nie ma " również s ą diabelskimi atrybutami. 
Co do Asystentki, znacząca w ydaje s ię biel Jej fartucha symbolizująca 
niewinność, czyli cechę przy p isywan ą Naturze. Łą czy się z tym wyraźna 
niekonsekwencja JeJ propozycji (raz za ło że nie knebla, raz podniesienie 
głowy ) św i ad c z ąca o JeJ zupetneJ obojętności na I ud z ki sens tych 
znaków, o jej bezro zumnej amo raln o ści, a więc znow u o cechach, które 
przyp isuje s i ę tradycyjni e Na turze, mówiąc o niej, że jest bezstronna, 
neutralna. W koń cu imię elektryka Luca n ieodparcie koja rzy się z imie
niem Lucyfera, które zna czy p rzecież „n iosący światło". -

Dopiero takie rozszyfrowan ie zn aczeń post'aci czyni p rzeds-::awione 
zdarzenie całkowicie klarow nym, a jego wymowę prawdziwie poruszają
cą. 



Oto Szatan namówił Człowieka , by odrzucił Boga i Pismo jako wbijają
ce go w poczucie winy (mit grzechu pierworodnego; w tragedii odpowia 
da temu hamartia bohatera) i ograniczające Jego wolność (nieuchron
ność śmierci jako kary za grzech; w tragedii odpow iada temu fatum cią
żące nad bohaterem). Skusił go wyzwoleniem, a w konsekwencji ubóst
wieniem. Obiecał wywyższenie, górowanie. Symbolem takiej właśnie 
kondycji jest, z jednej strony, postument, na którym stoi Protagonista, 
zwany znacząco przez Reżysera „piedestałem", a z drugiej - fakt, że Pro
tagonista jest na scenie sam jeden (nie ma konkurencji). W zamian zażą
dał jak zawsze tego samego - duszy. A czym jest dusza człowieka? Jest 
nią wolność wyboru przejawiająca się w wolności poruszania się, działa
nia, a nade wszystko myślenia. Symbolami tych trzech podstawowych 
czynności są: nogi, ręce i głowa. Dlatego właśnie należy je odsłonić, roz
broić i pobielić. Muszą być widoczne nawet w ciemności. Diabeł musi 
znać każdy krok, każdy ruch i każdą myśl Człowieka. Ponieważ ośrod 

kiem kierującym wszelkimi działaniami Człowieka jest jego głowa, ona 
zwłaszcza powinna być wypunktowana. Dlatego właśnie Reżyser na niej 
tylko każe pozostawić światło. Kor1cowy obraz symbolizuje więc wyłus
kaną duszę Człowieka - wyłuskaną przez Mefistofelesa dla samego 
mocodawcy Lucyfera. 

Skuszony Człowiek wpada w potrzask. Jest to jego katastrofa w obu 
znaczeniach tego słowa, i Jako klęska, i jako ostatni akord jego tragedii. 
Dlatego właśnie Reżyser powiada pod koniec próby: „No to mamy tę na
szą katastrofę". W chwili jednak, gdy wszystko wydaje się już stracone, 
gdy cel Szatana - uznanie fałszu za prawdę - jest już prawie osiągnięty 
(to właśnie oznaczają dalekie oklaski), Człowiek wspomożony przez Na
turę, która może bezwiednie, ale może i nie, podsunęła mu zbawienną 
deskę ratunku w postaci odruchu buntu, więc Człowiek budzi się ze sta
nu zamroczenia i wymyka się Złemu. Katastrofa spotyka więc ostatecz
nie Diabła, a nie Człowieka. To on, Diabeł, iak już niejeden raz, zostaje 
oszukany. 

Driv1rl W rri low jako Protagonista i Jenny M artel jako Asystentka w now ojor-. 
sk1ej 1nscen1zacj1 Katastrofy (1983) 



KiLKA GŁOSÓW O BEC KETC' IF I J[CO ZI LE 

CZESŁAW MIŁOSZ : 

... cyw ilizaCJa odna jduje s1eb 1e w swo ich wytworach i kto zyczy sobie 
w jej esencję dzisiaj przenikn ąć, niech zastanowi się nad jej pisarzem 
najuczciwszym, Samuelem Beckettem { .. ) Beckett, jak zreszt ą cała jemu 
współczesna literatura zachodni a, urbi et orbi ogłosił to, co jeszcze 
w XIX w ieku znane było tylko nielicznym, co sarka styczn ie wyraża ł 

Nietzsche wołając do Europejczyków „có ż to, zabiliście Boga i myślicie, 
że ujdzie to wam bezka rnie "? Teraz w skali masowej nastąp iło uświado

mienie sobie nowej syt uacji metafizycznej człowi e k a , kt ó rą określa 

dużymi literami wypisane: „NI E M A" . Żadnego gło!'11 przemaw iaj ącego 
ze wsze chśw iata, żadnego zła i dobra, żadnego spełnienia uczek iwań 

i żadnego Królestwa . 
... istotne i świ a d czą ce o wi e lkośc i Zachodu jest w yzn anie zrob ione 

przez c złowieka samemu sobie, zawarte w jednowyrazowym tytule 
Becketta: Endgame. Ten kon iec zabawy to nie tylko śmi erć jednostkowa, 
tę można zn ieść stoicko. To radykalne i bezlitosne stw ierdzn ie, że wy
obra źni a l udzkoś c i, two rzą c a w ci ąg u ty iąc l eci mity re li gijne, poematy, 
sn y wykute w kamien iu , w izje malowa ne na drzewie i płó tn ie, ro zczula 
nas swoją d z ie c i n n ą wiarą, ale mozemy tylko myśl ć z n ostalg i ą o darze 
na zawsze ut ra conym. Wyobraźni a od XV II I w ieku próbowała si ę bron i ć, 

obwarowując się w swoich posiadłośc i ac h w wielowar twowe j iron ii , ale 
nadszedł cza s, kiedy została ugodzona od środka i pozbawiona 1ak iego
ko lw 1ek onto logicznego oparcia . Kon iec zabawy to koniec literatury 
i sztuki, a j eżeli one zawsze towarzyszyły cyw ilizacji, to zarazem koniec 
cywilizacji A trzeba uznać wielkość tam, gdzie, jak u Becketta i jemu 
pokrewnych, artyzm karm i si ę końcem wszelkiego artyzmu i Endgame 
podt rzymuje, na krótko, jeszcze jedną Endgame 

EUGENE IONESCO: 

Beckett jest z gruntu tragiczny. Tragiczny dlatego właśnie , że idzie mu 
o dolę c z łowieczą , o los ludzki w ogó le, a nie o człow ieka t akiego czy 
innego społeczeństwa, an i też o cz łowieka wyobcowanego i widzianego 
przez j akąś ideologię, któ ra upraszcza, a zarazem amputuje historyczną 
i metaf izyczną rzeczywistość , rzeczywistość auten tyczną, w której czło

wiek t kwi . Niewazne, czy się jest pesymis t ą, czy optym i stą . Istota rzeczy, 

prawda, polega na tym, by ukazać rozmaite wymiary człowieczeństwa , 
całą jego głębię. Beckettowi chodzi o ostateczne cele człowieka; jego 
wizja historii, doli człowieczej, jest bardziej złożona i lepiej uzasadniona 

Ernst Schróder w autorskiej inscenizacji Końcówki w Schiller-Theater w Berlinie (1967). 



HAROLD PINTER 

Im da lej idzie, t ym bardziej m 1 s i ę podoba \ .. ) Jest na1odwa zni e1s1vm. 
najbardziej bezli tosnym spośród współczesnych pisa rzy. 1 1m barrlz1e1 
wpycha mi nos w błoto, tym bardziej jestem mu wci z 1 ęcz n y ) Nie zo
stawi a za sobą kam ieni nie przewróconych, zaden ro bak nie zosrn1e 
u niego samotny. Wyda je na świa t rzeczy pi ękn e Jego dzie ło jest p11.;knl 
( .. ) Nie potrafi ę uży ć jakichko lwiek „ słów", które ok resliłybv 1ego twor 
czość . Wydaje m1 si ę on po prostu pisarzem wspan i a łym dal · ci W\"HZe

dzaj ącym wszys tkich innych piszących . 

MADELEINE RENAUD: 

Jeś li jego sztuki są w st n ie z rob i ć na nas wrazerne 1 w1rus1d nds 
(gdyby n ie byty w stani e. nie grano by ich na całym sw1ec1e), to d latego, 
ze Becket t, c h o ć tak powści ąg l iwy i zam knięty w sobie. potrafi wvraz1c 
swą wi e l k ą li to ś ć dla ca łe go życ i a ludzk i go, 1 dlatego ze nc1lezv on 
do tych wyjątkowyc h męzczyz n, dla który ch m iłoś c 1 1as11usc spo jrzen1c1 
są równie istotne. 

PETER BROOK: 

Najbardz iej nasycone 1 osobi ste pisarstwo naszych czrisow to d1ylld 
twó rczość Samuela Becketta. Sztuki Beckett a to symbo lt. w sc1::.łym 

znaczeniu tego słowa . Fa łszywy symbo l j st mi ękki 1 ri1ętny , symltol 
prawdziwy jest tw ardy i jasny. Mów i ąc „ symbo li cznv · - mamy cZt;.sto 
na myś li coś posępnie mgli stego; prawdz iwy symbo l jest jerln ~h wvrnz1s 
ty, bo jest 1 edyną formą, j aką moze p rzybrać dana puiwda. Dwaj lt1dz1e 
c zeka j ą cy pod ki ku tem drzewa, dwaj mężczyźni za mknięci w schron1 1.: 
ro dz ice si edzący w pojemnikach na śm iec i , c złowi ek n a ~J rywający s\/\Of 
g łos na t aśm ę, kobieta zakopana po pas w piasku. t rzy głowy w u rnach 
to czyste wynalazki , św i eże . ost ro zaryso wa ne wizje - a na scen ie po1a 
wiają si ę one ja ko p rzedm ioty: s ą maszynam i teatralnymi ( l Oto d laCL 
go m roczne sztuki Becke tta s ą pełn e św i a tła: kreowany w 111ch zatosny 
przedmiot jest w y razem dzikiej ch ę ci świ adcze111a o prawdzie. Becket t 
mów i „ nie" - ale bez satysfakcji ; wykuwa swe bez litosne „n ie" z t ę sk noty 

za „tak" ; Jego ro zpacz jest negatywem, z którego można odczytać zarys 
pozytywu. ( .. ) 
Oddz i a ływan ie Becketta na część pub li czno ś ci przypomina działan ie 

sytuacj i, w jakiej znajduje s ię bohaterka Radosnych dni, na ni ą samą 

Pub l i czn ość w ierci się, szemrze i ziewa, czasem wych odzi albo też wy
myśla , a nawet ogłasza drukie m ró żne możliwe zas t rzeżenia, aby z ich 
pomoc ą odepchn ąć ni ewygodną prawdę. Ten głód optymi zmu gub i nie
stety t akze wie lu pi sarzy . Bo przec iez a t aku j ą c Becketta za pesy mizm 

som1 stdJLlrny 1 ę becket tow sk im i post ac1am 1, wp lątanym i w becketto
wską ::.Lenę Kie y nato rrna st przy1mu jemy w pełni stanowisko Be cketta 
- wst.y tko nag le i ę zm ienia. Istnieje bowiem inna pub liczność , publicz
nosc becke t towska, w kazdym kr ju są to c1, k tó rzy n ie wznoszą barier 
inte l ktualnych, nie p róbują nazbyt pedantycznie analizowa ć jego prze
ka t.u . Ta w 1dow n1a ś mi ej e się 1 rozpacza - a w koń cu także świętuje 
z Beckettem; ta publiczn ość opuszcza 1ego sztuk i - jego czarne sztuki -
wzbogacona now ym i tre ś c i am i . z l żejs zym se rcem. pełna dziwnej irfacjo-
11 alne1 radości Poezja, wzniosłość. pi ękno, magia - wszystkie te podej
rza ne pojęci a n agłe wracają do teatru. 

"uge r Bllll Jdko Ham m. 
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