
 

EWA BRZESKA 

 

 

RECEPCJA TWÓRCZOŚCI SAMUELA BECKETTA W POLSCE  

 

 

STRESZCZENIE ROZPRAWY 

  

 

Niniejsza praca doktorska składa się z trzech części: pierwszą tworzą trzy rozdziały, 

kolejną aneksy, ostatnią – bibliografia.  

Analizę obecności Samuela Becketta w Polsce podzielono na trzy okresy. Pierwszy z 

nich, zatytułowany „Beckett i teatr absurdu” obejmuje lata 1952-1989. Nakreślono w nim tło 

historyczno-społeczne, na którym pojawiły się pierwsze dzieła pisarza, a także reakcje na nie 

w postaci esejów, inscenizacji oraz recenzji spektakli. Rozdział drugi, „Beckett oswojony. 

1990-2006”, opisuje Becketta obecnego już na stałe w teatrach i w krytyce literackiej oraz 

przedstawia opinie samego Becketta w sprawie produkcji „niekanonicznych”, a więc 

niezgodnych z jego zamysłami. Niezwykle interesujący wydaje się tu pewnego rodzaju brak 

konsekwencji pisarza, stanowiący punkt wyjścia do współczesnych debat o prawach 

autorskich Becketta na całym świecie. W ostatnim rozdziale, „Beckett przemieniony. 2007-

2016”, jest mowa o zaistnieniu nowego spojrzenia na dzieło Becketta oraz o potrzebie 

twórczego przetwarzania jego utworów za pomocą różnorodnych mediów.  

Trójdzielne aneksy niniejszej rozprawy zawierają wykaz polskich inscenizacji (ponad 

170 premier), spis dwudziestu czterech utworów muzycznych zainspirowanych tekstami 

Becketta, a także listę festiwali i seminariów zorganizowanych w Polsce (łącznie 13).  

Podzielona na pięć części bibliografia zbiera nie tylko spis dzieł Becketta (38 utworów 

prozą, 31 wydań dramatów, 9 tomów wierszy, 6 esejów krytycznych, 7 publikacji 

obejmujących przekłady, 9 utworów dla radia i telewizji oraz film) i ich przekłady na język 

polski (64 przekłady prozy, 42 przekłady dramatów, 15 wierszy, 13 utworów dla radia i 

telewizji oraz 10 pozostałych), ale także dziesięciostronicowy wybór opracowań, biografii i 

wspomnień stworzonych przez wybitnych znawców Becketta. Obejmuje ponadto obszerny 

chronologiczny spis polskich publikacji na temat Samuela Becketta. 

Pierwsze wzmianki o Becketcie pióra polskich krytyków ukazały się w czasopismach 

zagranicznych – w paryskiej „Kulturze” i londyńskich „Wiadomościach”. Początek recepcji 

w kraju należy liczyć od roku 1956, kiedy to Jan Błoński zamieścił w „Przekroju” pierwszą 
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wzmiankę o powieści Becketta Molloy. Rok później Julian Rogoziński ogłosił drukiem relację 

z jedynego wywiadu udzielonego prasie polskiej przez irlandzko-francuskiego pisarza. W tym 

samym czasie Jerzy Zawieyski obejrzał paryską premierę Końcówki, natomiast Adam Tarn 

rozpoczął w „Dialogu” systematyczną publikację przekładów przyszłego noblisty. W 1957 

roku wystawiono też po raz pierwszy dwie najważniejsze sztuki Becketta –  Czekając na 

Godota w warszawskim Teatrze Współczesnym i Końcówkę w Teatrze 38 w Krakowie. 

Twórczość Becketta łączono początkowo z ówczesnym tłem społeczno-politycznym. 

Jego utwory sceniczne interpretowano przez pryzmat szarzyzny i absurdalności dnia 

codziennego czasów PRL-u. Powtarzane w Końcówce zdanie „Nie ma już” łączono 

automatycznie z brakiem produktów na sklepowych półkach, nieobecność Godota 

interpretowano jako niespełnienie się obietnic komunistycznych dyktatorów, zaś deficytowy 

wtedy produkt – banan Krappa – ożywiał dyskusje w kuluarach równie mocno co treść samej 

sztuki. Niekiedy dzieło Becketta urastało do porównań z kanonem romantycznym, kiedy 

indziej natomiast bywało dyskredytowane jako twórczość wyrażająca banalny ból istnienia 

metodą cyrku filozoficznego. Stefan Treugutt prorokował wręcz, że „Godot nie otworzy 

nowych dróg przed dramaturgią”, choć wraz z upływem lat krytyk zmienił zdanie. Wisława 

Szymborska i Andrzej Kijowski zauważyli u Becketta prawdę, podobnie jak Czesław Miłosz, 

który docenił u niego pokorę i uczciwość mówienia o upadku kultury Europy Zachodniej 

z pozycji jej mieszkańca, nie zaś tego, który z wyższością ją punktuje.  

Z czasem, wraz z oswojeniem się z twórczością Irlandczyka z Paryża, polska dyskusja 

na temat jego twórczości zaczęła ogniskować się wokół ważnego problemu, dzielącego 

krytyków i ludzi sceny: jak mianowicie traktować szerzący się coraz bardziej brak wierności 

względem tekstu i didaskaliów? Jako naganne wykroczenie przeciw woli autora czy też  

prawo do autonomicznej wypowiedzi twórczej innych artystów, których Beckett inspiruje? 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci nasiliło się w Polsce zjawisko poddawania jego 

utworów eksperymentom, zestawiania go z innymi pisarzami, unowocześniania... Kluczową 

obserwacją poczynioną w niniejszej rozprawie jest to, że zalecenia Becketta względem 

inscenizacji nigdy nie były w Polsce traktowane jako wartość nadrzędna, skąd wypływać 

może niechęć do czynienia tego teraz. 

Inne spostrzeżenie wynikające z przeprowadzonych badań to widoczna obecność 

Becketta w muzyce. Wśród bardzo licznych kompozytorów polskich zaszczytne miejsce 

zajmuje Roman Haubenstock-Ramati, który już na początku lat sześćdziesiątych stworzył 

Credentials  or „Think, think Lucky – jeden z pierwszych w historii, a jednocześnie 

zadziwiająco nowatorski utwór inspirowany twórczością Becketta. Grono muzyków 
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biorących udział w toczącej się debacie na temat pretensji do „przetwarzania” Becketta 

za pomocą różnych mediów zasilają tacy artyści jak: Paweł Szymański, Agata Zubel, 

Wojciech Blecharz, Gaba Kulka, Lidia Zielińska, Tomasz Sikorski czy zespoły Armia i 

Republika. 

W ostatnich latach powstało pierwsze w Polsce koło beckettologów, Beckett Research 

Group in Gdańsk, licznie reprezentowane na dorocznych akademickich seminariach 

beckettowskich, organizowanych w ramach festiwali fundacji Between.Pomiędzy, począwszy 

od roku 2010. Podejmowane dyskusje, regularne publikacje na temat Becketta, a także 

działalność popularyzatorska sprawiają, że recepcja Becketta w Polsce doznaje ponownego 

rozkwitu, zwłaszcza wśród młodego pokolenia naukowców i artystów.   


