
Kłopoty z Beckettem Mogdo|eno Jonkowsko

Samuel Beckett należy do światowej czolówki dramatopisarzy, chociaż nie od
razu doceniono wagę jego dzieła. Czekajqc na Gogota (r953r.) krytyka przyję|a
dość osch|e, zarzucając autorowi zwyczajną nieumiejętność'pisania utwońw sce-
nicznych. Podobne glósy padaly po premierze Końcówki. Wkrótce jednak uzna-
no je za punkty zwiotne w histórii teatru. Autor zyska| miano klasyka' czego
potwierdzeniem by|a choćby pvzyznana mu w 19ó9 r. Nagroda Nob|a.

Beckett najchętniej obraca się w sfe-
rze abstrakcji, konstruuje w swoich sztu-
kach modelowy obraz świata i człowie.
ka. Wykreowana w ten sposób neczywi.
stość nabiera metaforycznego wymiaru.
Na scenę wprowadza nie postaci lecz
symbole postaw ludzkich, nie zdarzenia
lecz modelowe sytuacje o stalej powta-
rzalności.

Pojęcia''akcji''','konfl ikfu '','k'onstruk.
cji dramatycznej" w malym stopniu od-
noszą się do sztuk Becketta. W skonstru.
owanej przez niego n eczywistośc i żzy cie
zamiera' czlowiek poddaje się |rzycznej
i socjalnej degradacji.

W Końcówce Beckett po raz kolejny
analizuje egzystencjalne perspektywy
czlowieka, pyta o sens istnienia, przyE|ą-
da się cierpieniu czlowieka, poszukuje
środków mogących je uśmierzyć.

Sparaliżowany i ślepy Hamm, pruyku-
ty do fotela na kó|kach, i jego opiekun
Clov zamieszkują kryjówkę przypomi-
nającą schron wojenny czy nawet bunkier
przeciwatomowy -być może. po katastro.
fie nukleamej. Hamm jest calkowicie uza-
leżn.iony od Clova. Ten przesuwa go.z
mreJsca na mleJsce, przynosl pozywrenre
i lekarstwa podtrzymujące wszystkie
funkcje biologiczne. Relacjonuje, co rlzie-
je się na zewnątrz. A jednak Hamm trak-
tuje Clova despotycznie, mimo że ten po-
slusznie wykonuje rczkazy. TWorzą kla.

syczny uklad kata i ofiary. Ale formula
ich współistnienia zawsze może się od-
wrócić. Clov ma przeciez szansę odejść.
Dlaczego z niej nie korzysta? - dlaczego
Hamm jest taki, jaki jest? - oto pytanie
odsłaniające najglębszy sens sztuki Bec-
ketta.

Bohaterowie maj ą świadomość trudne-
go do zdef,rniowania ,,końca,, kończenia
się'' czegoś. Czujązb|izającą się śmierć .
wlasną lub calej cywilizacji, ale póki co
zyją,w czym ich upewnia możliwość roz-
mowy. W beckettowskim ujęciu być czlo.
wiekiem, znaczy mówić' a mówić moż-
na tylko do drugiego czlowieka, nawet
jeżeli jest tylko ,,milcżącą obecnością''.
Niespójny dialog' pelen urwanych kwe-
stii ma filozoficzne uzasadnienie. Mowa
potwierdza istnienie' ale rozpada się jak
ciało, przejmuj ące świadectwo czlowie-
czej kondycji.

Czy wiĄa świata wy|aniająca się ze
sztuk B ecke tt a jest przer azająco pesymi-
styczna, czy tez daje człowiekowi prawo
do nadziei? To pytanie budzi kontrower-
sje wśród interpretatorów jego dzieła?
Można w nim wszakż:.e odna|eźć prze-
świadczenie, że świat zmierza ku kreso-
wi i jest skazany na obumarcie, a zycie to
tylko absurd. Ale da się w niej także do-
strzec myśli, że chocierż każdy rodzi się
ku śmierci i przez cale źycie schodzi do
grobu, to tragizm tego faktu ła8odzi po-
czucie wyzszego porządku. Trudnego,
bądź, wręcz niemożliwego do spelnienia,
jednak stanowiącego dla czlowieka
źródlo oruchy. Niejako uzupe|nieniem tej
metafi zycznej perspektywy jest obecność
drugiego czlowieka.

Isrnienie w pojęciu Beckena sarno w so-
bie jest tragiczne, ale jego tragizm pne-
słonięry jest banalną codziennością wype|-
niającą oczekiwanie końca. Zycie staje się
pruezto tragikomiczne. ,Jtlie ma nic śmie-
szniejszego od cierpienia" - stwierdzajed-
na z postaci Końcówki, Stąd też obraz
umierania pozbawiony jest patosu, a do-
brze mieszczą się w nim wstawki komicz-
ne pogIębiające wymowę dramatu.

odnośnie scenicznych dzieł Becketta
krytyka podąża wieloma tropami interpre-
tacyjnymi. Wystarczy zestawić próby
określenia miejsca akcji Końcówtj. Dla
jednych jest to scfuon, bunkier, dla innych
zaś wnętrze czaszki, łono |ub grób. A
prueciez od tego, jak ukonkretni się to
wnętrze bez mebli, z dwoma zaslonięty.

mi okienkami zależy interpretacja utwo-
ru. Każdy materialny i slowny znak tej
sztuki zyskal liczne wykladnie. W plu-
szowym psie, którym bawi się Hamm, a
który,,nie jes t jeszcze skończony'' dopa.
trywano się odwrotrrości Boga umotywo-
wanej grą slów: ,,god - dog''' czyli ''bóg.pies", oraz prowokacyjnym haslem epo-
ki o śmierci Boga. Wieloznaczny i skom-
plikowany stosunek między postaciami
ujmowano tez pn,ez pryzmat B iblii bądź
nauki Freuda.

Stawia to przed reżyserem Końcówki
duże wymagańa. Musi on zdecydować
się najedną z optyk' co w rym wypadkiu
jest wysilkiem intelektualnym pow{nlj
miary, zwńywszy na całą sieć aluzji li-
terackich, filozoficznych, nawiqzań do
różnych tekstów kultury uzależnionych
wyborem.

Inscenizatorzy sztuki Becketta natra-
fiają na jeszcze jedną - zdawaloby się
nieistniejącą . trudność. Dramatopisarz
umieścil w obszernych didaskaliach
Końcówki szczególowy opis zachowań
postaci. Mimo to istnieje pewna trudność
w uchwyceniu wlaściwej rytmiki dzia-
lań scenicznych. Nie darmo utwór ten
rozpatrywano metodarni właściwymi dla
badania dźwięków - jako swoistą struk-
turę muzyczną. Nieustające powtórzenia
pozornie błachych, nie wiążących się w
życiową ca|oŚć zdarzeń ma się wyrazać
precyzyjnie zaplanowanym systemem
ruchu i dźwięku. Pożądany efekt osią-
gnąć niełatwo, cze1o najlepszym dowo.
dem jest.fakt, że Beckett wielokrotnie
poprawial reżyserię swych sztuk, które
wystawil kto inny. Nie inaczej bylo z
Końcówkq dedykowaną Rogerowi Bli-
nowi i przygotowaną Przez niego napre-
mierowy pokaz w |ondyńskim Royel
Court Theatre.

Sztuki Becketta wymagają także odpo-
wiedniej widowni - obdarzonej nie tylko
wrażliwo.{cią, ale i erudycją. Publiczno-
ści' która nie zechce ograniczać się do
naskórkowego odbioru dzieła |ecz wy-
zwoli w sobie potrzebę wielopiętrowych
operacji myślowych. Nie zlęknie się tru-
du odszukiwania symboli i ich interpre-
tacji. Nie zrzecze się satysfakcji docie-
kania najgłębszego sensu tej sztuki.

Jak wypadł ,,debiut'' Becketta na ]ubel.
skiej scenie? Czy rezyser Końcówki,Ma.
riusz orski przkonal widzów, a wcześniej
aktorów do swojej interpretacji klasyka
teatru' Jakich znaczeń przydał sztuce, uj-
mująg ją w klamrę śpiewu Antoniny
Krzysztoń? Jak kreacje aktorskie dookre-
śliły uklad między Hammem (Henryk So-
biechart) a Clovem (Pawel Sanakiewicz)?
Na te i inne pytania postaramy się
odpowiedzieć w następnym numerze
,,Na Przyklad".

Henryk Sobiechań (Hamm)' Pawel Sanąkiewicz (C|ov)
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