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Përligjja e punimit
Ky punim ka si qëllim të studiojë në mënyrë sintetike veprat kryesore
dramatike të shkrimtarit anglo-irlandez Samuel Beket, duke nxjerrë në pah veçoritë
themelore të artit të tij.
Tema paraqet interes pasi në Shqipëri kritika letrare për Samuel Beketin dhe
Teatrin e Absurdes në përgjithësi nuk është shumë e lëvruar. Deri më sot, në Shqipëri,
nuk ka pasur ndonjë studim të këtyre përmasave për këtë shkrimtar.
Shpresohet që ky punim të përbëjë një ndihmesë për studentët dhe pedagogët e
Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë në
Universitetin e Tiranës, si dhe studentët dhe pedagogët e Fakultetit të Artit Skenik në
Universitetin e Arteve.
Ky punim, gjithashtu, do t’u vijë në ndihmë edhe studiuesve dhe kritikëve të
letërsisë botërore, të cilët janë të interesuar për fushën e dramës bashkëkohore dhe të
letërsisë së periudhës moderne në përgjithësi. Nëpërmjet pasqyrimit dhe analizës së
mendimit kritik bashkëkohor për veprën e Samuel Beketit dhe Teatrit të Absurdes në
përgjithësi, ky studim do të përpiqet të sjellë një kontribut modest në zhvillimin e
kritikës teatrore në Shqipëri.
Punimi do të jetë gjithashtu i vlefshëm për ata studentë apo studiues, të cilët
janë të interesuar për të shkruar punime apo artikuj në lidhje me Samuel Beketin,
Teatrin e Absurdes dhe dramën e letërsinë bashkëkohore në përgjithësi.
Objekti dhe metoda e studimit
Objekti i punimit është të shtjellojë ato nivele estetike e artistike të krijimtarisë
së Samuel Beketit-dramaturg, që e bëjnë atë autorin më përfaqësues të Teatrit të
Absurdes. Në punim do të trajtohen aspekte të tilla të dramës së Samuel Beketit si
estetika, filozofia, karakterizimi, psikologjia, struktura skenike, mjetet e shprehjes
teatrore, gjuha, si dhe aspekte të tjera.
Metoda e përdorur në studim është ajo sintetike, pra drama e Beketit është
shqyrtuar në një prerje vertikale, sipas problematikës së përzgjedhur dhe nuk është
synuar që të bëhet një analizë e veprave të veçanta të dramaturgut. Kjo është
menduar si metoda më e mirë për të kuptuar tiparet themelore të dramës së Beketit.
Për këtë arsye në këtë punim ndërthuren aspekte të ndryshme sociologjike, filozofike,
estetike, psikologjike, psikanalitike, skenike, regjisoriale dhe gjuhësore. Vetëm në këtë
mënyrë mund të arrihet në një hulumtim më të plotë të veprës teatrore të Samuel
Beketit.
Literatura e përdorur është e shumëllojshme. Në të përfshihen libra kritikë e
studimorë, monografi, artikuj shkencorë e kumtesa që lidhen me Samuel Beketin,
Teatrin e Absurdes dhe më gjerë. Në punim jemi mbështetur në këtë literaturë, duke u
përpjekur të bëjmë krahasime ndërmjet mendimeve të ndryshme kritike mbi Samuel
Beketin dhe duke u përpjekur, në të njëjtën kohë, të japim mendimin tonë për aspekte
të ndryshme të dramës së tij.
Struktura e studimit
Punimi është i organizuar në gjashtë kapituj.
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Në kreun e parë jemi përqendruar në formimin e Samuel Beketit si shkrimtar.
Këtu jemi ndalur në aspektet kryesore sociale, kulturore e artistike, të cilat kanë
ndikuar në formimin e Beketit fillimisht në Irlandë dhe më pas në Angli, në Francë
dhe në Gjermani, kryesisht në ato momente të historisë së tyre që lidhen ngushtë me
jetën e tij. Në të njëjtën mënyrë, përmbledhtazi, janë dhënë disa fakte të biografisë së
shkrimtarit. Del se ndikimi i surrealizmit dhe i pikturës abstraksioniste ka lënë gjurmë
në fazën e hershme të krijimtarisë së Beketit e këto ndikime do të vërehen, në mënyrë
më të pandjeshme, gjatë fazave të mëvonshme të krijimtarisë së tij artistike.
Në këtë kapitull është trajtuar, gjithashtu, ngjizja e Teatrit të Absurdes, ato
rryma letrare e artistike që kontribuan në krijimin e kësaj lëvizjeje, si dhe shkrimtarët
pararendës së Teatrit të Absurdes. Kemi folur, gjithashtu, për ekspresionizmin
gjerman, August Strindbergun, Moris Meterlinkun, Vedekindin, Byhnerin dhe
surrealistët. Një vend të posaçëm i është dhënë, në mënyrë të pashmangshme,
mendimit filozofik të kohës, veçanërisht filozofisë ekzistencialiste, e cila mund të
konsiderohet si një bazë filozofike për Teatrin e Absurdes, ndonëse shumë prej
absurdistëve nuk pranonin ta quanin veprën e tyre një ilustrim të filozofisë
ekzistencialiste.
Në kreun e dytë të punimit kemi trajtuar aspektet kryesore të estetikës së
Beketit. Në sythin e parë të këtij kapitulli jemi ndalur në disa nga çështjet më të
rëndësishme epistemologjike të dramës beketiane. Mundësia e njohjes së botës dhe të
vetes në veprën e Beketit paraqet një interes të veçantë për studiuesit dhe lexuesit e
këtyre veprave Këtu u jemi drejtuar jo pak herë atyre veprave të Beketit që
konsiderohen si “teorike”, si për shembull monografisë “Prusti” apo shkrimit të tij
për “Vepër në proces” të Xhojsit, “Danteja . . . Brunoja . Vikoja . . Xhojsi”. Këto pak
vepra si dhe ndonjë intervistë apo letër e tij shërbejnë për të hedhur dritë mbi aspekte
të ndryshme të krijimtarisë së tij, sidomos po të kemi parasysh faktin se Beketi nuk
pranonte që të jepte komente apo shpjegime për veprat e veta.
Në këtë pjesë është folur për mohimin që u bën Beketi teorive fondacionaliste
të njohjes. Megjithëse e njihte mirë Dekartin dhe aluzionet për të janë të shumta,
veçanërisht në veprat e hershme të veta, veprat e Beketit e hedhin poshtë idenë e tij se
njeriu mund të arrijë në një njohje të botës nëpërmjet njohjes së vetes. Ai, gjithashtu,
paraqet personazhe, të cilat e sfidojnë arsyetimin dhe metodën karteziane. Nga ana
tjetër, ai ka marrë prej Dekartit një prej postulateve të tij më të njohura: “Dysho në
çdo gjë”. Pra, në kundërshtim me filozofinë fondacionaliste, identiteti shpërbëhet në
pjesët e Beketit dhe kjo bën që njerëzit që popullojnë dramat e tij të mos kenë një
pikëmbështetje të fortë, nga e cila ata do të mund të ngrinin në këmbë një botë të
qëndrueshme. Bota e Beketit është e lëkundshme dhe e pasigurt.
Në pjesën e dytë të këtij kreu kemi trajtuar aspektet më të rëndësishme të
estetikës së Beketit, gjithmonë duke mbajtur parasysh se shkrimtari nuk ka lënë pas
shkrime e vepra teorike të mirëfillta dhe se ai nuk ka krijuar ndonjë sistem estetik të
mbyllur, të plotë në vetvete. Në punim jemi përpjekur t’i nxjerrim veçoritë kryesore të
estetikës së Beketit ashtu siç shpërfaqen ato në veprat e tij dramatike. Xhejms Xhojsi
pati pa dyshim ndikimin e vet në formësimin e estetikës së Beketit, sidomos në fazat e
hershme të krijimtarisë së tij. Megjithatë, në punim shtjellohet se Beketi ndahet në
mënyrë të qenësishme nga mënyra se si mentori i tij e konsideron lidhjen që ka artisti
me veprën e vet. Ndërsa, siç shprehet Beketi, Xhojsi-shkrimtar është i plotfuqishëm, i
gjithëdijshëm dhe i kudondodhur në veprën e vet, Beketit i intereson pafuqia dhe
injoranca. Arti i Xhojsit dhe i Eliotit, megjithëse flet për kaosin dhe irracionalitetin e
jetës moderne, ka një rend që, megjithëse nuk duket në pamje të parë, është i
pranishëm. Beketi, nga ana tjetër, mendon se kaosit që na rrethon me gjithsej nuk
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mund t’i imponohet rregull. Detyra e artistit, sipas tij, është të gjejë një formë që do
ta pranonte dhe do ta përfshinte këtë kaos.
Beketi, nga ana tjetër, bashkohet me Xhojsin për sa i përket idesë së
pandashmërisë së formës nga përmbajtja, premisë e cila duhet mbajtur parasysh kur
analizohet vepra e Beketit. Në këtë drejtim, në punim kemi vërejtur se, ndryshe nga
shkrimtarë të tillë ekzistencialistë si Kamyja e Sartri, të cilët trajtojnë, ashtu si Beketi,
çështjet e ekzistencës njerëzore dhe të absurditetit themelor të kushteve njerëzore, por
prodhojnë vepra të cilat e shprehin këtë absurditet me një gjuhë të qartë dhe duke
ndjekur rregullat e arsyetimit logjik, Beketi dhe absurdistët e tjerë shkruajnë vepra në
të cilat pakuptimësia dhe fragmentarizimi, të cilat karakterizojnë kushtet njerëzore,
bëhen pjesë e përfaqësimit artistik.
Një vend të veçantë në punim i kemi lënë edhe idesë së “misionit” të Teatrit të
Absurdes. Pavarësisht se ai nuk është një teatër i angazhuar dhe nuk mëton të
prodhojë vepra me karakter didaktik apo moralizues, duket se ai do ta vetëdijesojë
njeriun për gjendjen e tij të pasigurt e të lëkundshme në botë, si dhe për kufijtë e
mundësive të tij, ta bëjë atë të përballet me realitetin e kushteve ku jeton, pa iu
drejtuar iluzioneve.
Megjithëse Beketi disa herë është shprehur se nuk ishte filozof, formimi i tij
akademik i një cilësie të lartë dhe thelbi metafizik i personazheve të tij, madje i
veprave të tij në përgjithësi, e bën atë një artist-filozof. Në kreun e tretë të punimit
kemi trajtuar afritë që ka Beketi me disa filozofë, këndvështrimi i të cilëve është ai e
indeterminizmit dhe skepticizmit. Jemi ndalur këtu te mënyra e sjelljes së
personazheve të Beketit në një botë ku ekzistenca e Zotit vihet përherë e më shumë në
dyshim.
Personazhet e Beketit nuk arrijnë të kenë një ekzistencë “autentike”, ashtu siç
përdoret ky term nga filozofia ekzistencialiste. Ata nuk ia dalin të vënë një kufi të
prerë midis vetes dhe botës që i rrethon. Ekzistencialistët argumentojnë se ndjenja e
ankthit është një ndjenjë parësore e qenieve njerëzore, ndjenjë e cila shfaqet si
pasojë e absurditetit dhe pakuptimësisë së kushteve njerëzore. Në pjesën e dytë të këtij
kreu kemi shtjelluar se si e shihte Beketi rolin që kishte zakoni për ta reduktuar këtë
ndjenjë ankthi. Sipas tij, zakoni është një kompromis që bëjnë njerëzit, si pasojë e
paaftësisë së tyre për t’u përballur me kushtet e tyre dhe me ato qindra e mijëra
impulse e ndijime, të cilat e sulmojnë atë nga të katër anët e që kërcënojnë që t’ia
përmbysin atij ato drejtpeshime dhe siguri që ai i rreket t’i mbajë në këmbë, duke u
përpjekur t’i japë kuptim ekzistencës së vet. Pikërisht në ato çaste kur njerëzit e ulin
vigjilencën ndaj këtyre ndijimeve dhe e mposhtin “tiraninë” e zakonit, ata përballen
me realitetin e ekzistencës së tyre, me natyrën e tyre të vërtetë. Këto çaste Beketi i
quan “periudha tranzicioni”. Ato mund të konsiderohen edhe çaste epifanie apo
prag-epifanie.
Në këtë kapitull kemi shtjelluar se si te veprat e Beketit vërejmë një prej
temave mbizotëruese në letërsinë bashkëkohore – atë të tjetërsimit. Tjetërsimi në
veprat e Beketit përfaqëson një ndarje, një largësim. Në këtë kapitull kemi trajtuar
lloje të ndryshme tjetërsimi, ndonëse tjetërsimi nga vetja dhe nga bota janë më të
rëndësishmet në veprën e Beketit. Tjetërsimi shihet njëherësh si pasojë dhe rrethanë
rënduese e gjendjes së absurditetit të kushteve njerëzore. Njerëzit nuk ia dalin të
krijojnë një marrëdhënie pozitive me të tjerët, të arrijnë të kenë një marrëdhënie e
cila do të përfshinte aftësinë për t’i dashur të tjerët si qenie të dallueshme, e
megjithatë të barabarta. Rrjedhimisht, ata tëhuajëzohen nga tjetri, gjë që vërehet në
marrëdhëniet padron-skllav që krijohen ndërmjet tyre. Kemi vërejtur se te Beketi
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dyshet e personazheve Poco-Laki te “Duke pritur Godonë”, si dhe Hemi-Klovi te
“Fund loje” janë shembujt më të qartë të këtij tjetërsimi.
Në kreun e katërt e kemi përqendruar vëmendjen në mënyrën se si i ndërton
Beketi personazhet e dramave të tij. Ai i sheh ata të ndryrë brenda “burgut” të
subjektivitetit të tyre, të paaftë për të pasur një lidhje të vërtetë me njerëzit që i
rrethojnë. Në monografinë për Prustin, Beketi thotë se njeriu mund ta njohë tjetrin
vetëm nëpërmjet vetes. Sado pranë që të jetë me tjetrin, ai nuk arrin të krijojë një
lidhje të vërtetë me të. Përveç kësaj pamundësie për të krijuar një osmozë shpirtërore
me të tjerët, në punim shprehet ideja se uni i njeriut të Beketit është i copëzuar. Për
këtë arsye, kur bën krahasimin ndërmjet personazheve të veta dhe atyre të Kafkës,
Beketi thotë se, ndonëse personazhet e Kafkës janë të humbur, ata kanë një koherencë
qëllimi dhe nuk thërrmohen copa-copa, në dallim nga personazhet e veta, të cilat
thërrmohen në copëra. Fakti që njeriut të Beketit i mungon një e vërtetë absolute, e
cila do të mund t’i jepte një bazë të qëndrueshme ku do të mund ta mbështeste
identitetin e tij dhe vlerat themelore të jetës, është ndoshta faktori themelor i këtij
fragmentarizimi të pandreqshëm të unit njerëzor në veprën e Beketit.
Në këtë pjesë të punimit bëhet një krahasim ndërmjet personazheve të Beketit
dhe atyre të Kamysë. Si njerëzit e Beketit, ashtu edhe ata të Kamysë janë të rrethuar
nga absurditeti dhe paqëllimshmëria e kushteve njerëzore. Sizifi kamyzian e kupton
këtë absurditet dhe e pranon detyrën e vështirë të ngjitjes së shkëmbit në majë, duke e
ditur mirë se ai do të rrokulliset përsëri poshtë. Ngjitja e vazhdueshme e shkëmbit
përbën sfidën e Sizifit. Personazheve të Beketit u mungon ajo ndjenjë sfide apo revolte
që kanë njerëzit e Kamysë.
Megjithatë, kemi nxjerrë në pah se në disa nga veprat e tij shohim dyshe
personazhesh. Në këto çifte, apo, siç i quan Beketi, pseudoçifte, shohim të pasqyruar
idenë e unitetit të të kundërtave. Këto çifte personazhesh kanë marrë shpjegime të
shumëllojshme nga kritika dhe studiuesit. Mund të themi se çifte të tilla si Vladimiri
dhe Estragoni, me gjithë dallimet e shumta në karakter dhe në mënyrën se si e shohin
botën, në thelb, përbëjnë një marrëdhënie egalitare, ndryshe nga çifte si Pocoja-Laki
apo Hemi-Klovi, marrëdhënia e të cilëve është antitetike. Këto çifte personazhesh
mund të shihen si një pasqyrim artistik i ndarjes ndërmjet trupit dhe mendjes, një
interpretim që ka baza të forta, po të marrim parasysh interesin që kishte shfaqur
Beketi për ndarjen që i bënte Dekarti apo edhe Arnolt Gëlinku mendjes dhe trupit.
Një interpretim tjetër i këtyre dysheve, interpretim i cili i sheh ata nga këndvështrimi
sociologjik, i merr ata si pasqyrim i marrëdhënieve padron-skllav.
Kemi vërejtur se përsëritja është një procedim me peshë në veprën e Beketit.
Përsëritjen e hasim që nga fjalët, shprehjet e dialogët e personazheve dhe deri tek
struktura e subjektit të dramave të tij. Në kreun e pestë kemi shtjelluar mendimin se
subjekti i veprave të Beketit është rrethor. Në dramat e tij nuk gjejmë shumë nga
elementet, të cilat jemi mësuar t’i shohim në dramat tradicionale, që nga ato klasiket
e deri tek dramat natyraliste e realiste. Pjesët teatrore të Beketit nuk ndjekin modelin
e piramidës së Frajtagut. Nuk ka ekspozicion, një linjë zhvillimi, e cila do të
përfshinte një pikë kulmore dhe nuk ka as një zgjidhje të konfliktit. Ndodh shpesh që
veprimi përfundon aty ku fillon. Konflikti, i parë si një përplasje idesh, besimesh,
vullnetesh dhe dëshirash ndërmjet dy a më shumë personazhesh apo grupi
personazhesh, në veprën e Beketit mungon plotësisht. Drama e tij shpeshherë e merr
kuptimin nga përsëritja e fjalëve a episodeve, të cilat kthehen në lajtmotive të veprës.
Stili minimalist i shkrimtarit bëhet i dukshëm nga mënyra se si e ndërton ai
dekorin e veprave të veta. Dramat e tij nuk kanë shumë imtësi. Ai është i kursyer me
objektet që nxjerr në skenë dhe, në disa raste, mizanskena – të paktën ashtu siç është
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konsideruar tradicionalisht ky term – eliminohet pothuajse tërësisht teksa në skenë
shohim vetëm një kokë me flokë të bardhë të gjatë apo një gojë, e cila nuk rresht asnjë
çast. Kemi vënë re një reduktim të “episodeve” dhe objekteve nga veprat më të
hershme të Beketit deri tek ato më të vona. Megjithëse në pamje të parë ky
“varfërim” i objekteve të skenës mund të mendohet si një pengesë për përfaqësimin
artistik, ky reduktim, në fakt, e bën spektatorin që ta përqendrojë më shumë
vëmendjen në ato pak objekte që sheh në skenë dhe u jep atyre një forcë më të madhe
shprehëse. Madje, në disa pjesë të caktuara objekti skenik fiton aq shumë pavarësi
dhe bëhet aq vendimtar për veprimin sa që ai fiton atributet e një personazhi.
Kreu i fundit trajton marrëdhënien ndërmjet fjalës dhe realitetit në dramat e
Beketit. Kemi vënë re se Beketi dhe absurdistët e tjerë janë skeptikë për sa i përket
aftësisë së gjuhës për ta shprehur realitetin, qoftë ky i jashtëm apo i brendshëm. Me
interes të posaçëm paraqitet qëndrimi i Beketit ndaj mundësisë së fjalës për të
shërbyer si mjet komunikimi ndërmjet njerëzve. Kemi vërejtur se personazhet e
Beketit jetojnë në një botë, e cila i ka humbur siguritë dhe vlerat e mëparshme, në një
botë ku mungon qëllimi dhe kohezioni. Këndvështrimi solipsist i shkrimtarëve
absurdistë, ideja se uni e ka të pamundur ta çajë koracën e izolimit të vet dhe të
krijojë një lidhje me tjetrin shpie në mënyrë të pashmangshme në idenë se komunikimi
ndërmjet njerëzve është i pamundur.
Në veprat absurdiste gjuha shpesh zhvlerësohet, e humbet atë pozicion të
privilegjuar që ka pasur gjithmonë në një vepër letrare. E megjithatë, siç e pohon vetë
Beketi, ai nuk ka ndonjë mjet tjetër në dispozicion, prandaj është i detyruar ta
përdorë atë. Kemi theksuar se Beketi e vë në provë gjuhën dhe të ngjan se ai është
duke testuar kufijtë e saj. Gjithashtu, është bërë një krahasim ndërmjet idesë që kishte
Beketi për gjuhën dhe skepticizmit ndaj gjuhës që kishin të tillë filozofë si Fric
Mautneri apo Ludvig Vitgenshtajni. Këta të fundit hedhin idenë se njerëzit duhet të
çlirohen nga tirania e gjuhës dhe se mendimi i pranuar botërisht që gjuha përbën një
sistem të përkryer dhe të natyrshëm të hetimit të botës duhet të vihet vazhdimisht në
provë. Është kjo arsyeja që veprat absurdiste janë quajtur “antiletrare” dhe se këtu
kemi të bëjmë me një letërsi të “jofjalës”, pra me një letërsi joletrare, e madje edhe
antiletrare.
Shpesh kuptimin e pjesëve absurdiste duhet ta kërkojmë tek e pathëna dhe kjo
është një nga tiparet e stilit minimalist të dramaturgut. Beketi, i cili u kthye në
bashkëregjisor të shumë prej vënieve në skenë të dramave të veta, i përdor mjaft mirë
heshtjen dhe pauzat. Te reticencat, te pauzat, te boshllëqet ndërmjet fjalëve gjendet,
ndoshta, kuptimi i vërtetë i shumë prej pjesëve të tij.
Në veprat teatrore të Beketit, veçanërisht ato të vonat, format e ndryshme të
shprehjes teatrore nuk kanë një ndarje të qartë e të përcaktuar, ashtu siç i shohim këto
në dramat realiste apo klasike. Në këtë pjesë të punimit kemi vërejtur se shpesh ajo
formë dialogu që dëgjojmë në skenë në fakt është një lloj monologu dhe se dy
“bashkëbiseduesit” në fakt përbëjnë një unë të vetëm. Një tjetër aspekt i rëndësishëm
i gjuhës në pjesët teatrore të Beketit është gjuha e tyre poetike. Elementi ritmik në
dialogët dhe monologët beketianë është i dallueshëm dhe, në shumë raste, të ngjan se
je duke lexuar ose duke parë në skenë një dramë në vargje. Beketi ishte shumë i
ndjeshëm ndaj aspektit ritmik e, madje, muzikor te veprat e veta. Në jo pak raste në
shënimet e tij autoriale gjejmë terma e shprehje që përdoren tipikisht në partitura
muzikore. Arti i muzikës dhe ai i pikturës duket se kanë lënë shenja në formësimin e
estetikës së Beketit, çka e vëmë re në mënyrën se si i ka ndërtuar ai veprat teatrore.
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KREU I
FORMIMI I SAMUEL BEKETIT SI SHKRIMTAR ABSURDIST
1.1. Konteksti kulturor dhe intelektual. Ndikime të lëvizjeve artistike të
kohës.
Pa synuar të paraqesim një panoramë sistematike të zhvillimit historik, politikoshoqëror e kulturor-artistik, na duhet, megjithatë, të japim aspekte të ndryshme të
këtyre dukurive në ato vende e në ato vite që ndikuan më së shumti në formimin e
Samuel Beketit si njeri dhe si artist: fillimisht në Irlandë dhe më pas në Angli, në
Francë dhe në Gjermani, kryesisht në ato momente të historisë së tyre që lidhen
ngushtë me jetën e tij. Në të njëjtën mënyrë, sa më përmbledhtazi që të jetë e mundur,
do të procedojmë edhe me fakte të biografisë së shkrimtarit.
Sido që vetë Beketi thotë se kishte kaluar një fëmijëri të lumtur në Foksrok, një
lagje e jashtme e Dublinit, në gjirin e një familjeje protestante të siguruar nga
pikëpamja ekonomike dhe me parime të qëndrueshme viktoriane, ai ishte vetëm tetë
vjeç kur filloi Lufta I Botërore dhe dhjetë vjeç kur shpërtheu Kryengritja e Pashkëve,
e cila i vuri fitilin asaj lëvizjeje që përfundoi me shpalljen e pavarësisë së Irlandës në
fundin e vitit 1922. Irlandezët u ndanë në dy kampe rreth çështjes së shkallës së
pavarësisë nga Anglia. Kjo shpuri në një luftë civile, e cila zgjati edhe disa muaj pas
shpalljes së pavarësisë. Këto përshtypje të fëmijërisë dhe të adoleshencës lanë mbresa
të pashlyeshme në mendjen e djalit të mençur dhe mjaft të ndjeshëm. Përjetimet e
atyre kohërave përbëjnë një nga premisat e rëndësishme në formimin e botëkuptimit
të tij të mëvonshëm.
Më 1923, Samuel Beketi hyri në Kolegjin e Trinisë, ku më parë kishte studiuar
edhe Oskar Uajldi. Kolegji, sikurse shkolla Portora, ku ai kishte ndjekur studimet e
mesme, në atë kohë kishte pësuar ndryshime të ndjeshme, sidomos në përmbajtjen e
programeve. Gjatë kohës kur ishte në Kolegjin e Trinisë ndodhi një përmbysje
rrënjësore e koncepteve morale dhe e idealeve të para-Luftës së Madhe. Disa libra me
karakter kulturor e historik që trajtonin këtë gjendje i përshkonte ideja se të vërtetat e
vetme që arritën të mbijetonin ishin vetëdija e zbrazëtisë së moralitetit dhe “zbulimi” i
hidhur se luftërat bëheshin nga njerëzit si një vërtetim ngjethës i kafshërisë njerëzore.
Më 1927, Beketi mbaroi studimet e larta në degën e frëngjishtes dhe italishtes. Tanimë
të dyja luftërat – botërore dhe civile – i kishin minuar besimet liberale të djaloshit për
një botë të garantuar nga sistemet racionale të të rriturve racionalë.
Pas Trinisë, u emërua profesor në Belfast, ku i përjetoi thellë ligjet e ngurta që u
siguronin protestantëve të drejta të pamerituara, çka i sillte ndër mend atë situatë të
pakëndshme që kishte lënë para pak vjetësh në qytetin e lindjes. Depresioni ekonomik
i bëri të njëjtën përshtypje. Pas disa muajsh mësimdhënieje në Belfast, Beketi kaloi
një vit në Paris, ku, falë diplomës së shkëlqyer që kishte marrë në kolegj, në vitet
1928-1930 u emërua ligjërues i anglishtes në një nga institucionet e larta mësimore
më me emër të kryeqytetit francez, në Ekol Normal Syperiër. Frëngjishtja dhe
italishtja nuk ishin gjuhët e vetme që ai do t’i njihte mirë. Përveçse në gjuhët klasike,
ai u thellua në studimin e spanjishtes, gjuhë prej së cilës më pas do të përkthente për
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UNESCO-n një vëllim me poezi meksikane. Dihet gjithashtu se ai i thelloi njohuritë
për gjermanishten – gjuha gjermane kishte qenë një nga disiplinat e Kolegjit të Trinisë
– deri në atë pikë sa do të kontrollonte në një mënyrë skrupuloze përkthimet e veprave
të tij në gjermanisht të përgatitura nga Elmar Tophoven, i cili dyshonte edhe që Beketi
mund t’i kishte hartuar disa dorëshkrime në gjermanisht. Po ashtu është i njohur fakti
se ai drejtoi vënien në skenë të veprave të veta në Berlin.
Edhe në Francë, sikurse në Gjermani, Angli dhe Irlandë, lufta i kishte lënë
njerëzit në kërkim të zgjidhjeve për të mbushur boshllëkun që kishte krijuar
shkatërrimi i idealeve tradicionale. Doktrina radikale politiko-shoqërore, të
trashëguara por ende vepruese, siç ishin variantet e ndryshme të socializmit, si edhe
anarkizmi, tërhiqnin shumë njerëz. Në qarqet intelektuale ushtronin një ndikim të
fortë idetë filozofike të Niçes, të Frojdit dhe të fenomenologëve, si edhe doktrina
estetike relativisht të reja, që në atë kohë ishin të injektuara nga ideologji politike, si
futurizmi, dadaizmi e surrealizmi, i cili së shpejti do të bëhej i modës në fushat e
arteve të bukura dhe të poezisë – e madje edhe format e hershme më pak politike të
ekspresionizmit abstrakt, që u zhvilluan kryesisht në Gjermani, ku edhe shkollat e
tjera të përmendura më sipër kishin projeksionet e tyre. Një përmbysje e bujshme në
artet e bukura iu kundërvu një arti anemik të paradokohshëm. Risitë pikturore të
Sezanit, i cili në sezonin artistik 1928-29 kishte hapur të paktën katër ekspozita të
suksesshme, më pas do të ndikonin në rekuizitën e pjesëve të Beketit. Pikturat e
fovistëve, kubistëve, e sidomos të Pikasos tërhiqnin gjithmonë e më tepër vëmendjen
e publikut artdashës.
Në vitin 1927, dramaturgu Rozhe Vitrak dhe teoricieni i artit Antonen Arto, që e
kishin fokusuar vëmendjen në pavetëdijen e njeriut, kishin themeluar teatrin “Alfred
Zhari” në Paris. Kinematografia eksperimentale e Sergej Eizenshtejnit në Rusi dhe
kompozimet avangardiste të gjermanëve Alban Berg dhe Arnold Shënberg po
bëheshin gjithnjë e më të njohura. Lista do të ishte e gjatë. I sapoardhuri nga Belfasti i
mvrojtur shkundet shpirtërisht në këtë atmosferë që shkëlqente nga shfaqjet më të
ndryshme të një arti që synonte ripërtëritjen e përhershme. Teknikat pikturore që
mbështeteshin në hedhjen në pëlhurë të imazheve të ëndrrave, në copëzimin e imazhit
dhe në përdorimin e qëllimshëm të pëlhurës së bardhë – si edhe muzika jotonale e
realizuar nëpërmjet aranxhimit statistikor të notave dhe përfshirjes së heshtjes në të –
ndikuan në përdorimin e gjuhës, gjesteve dhe mjedisit skenik prej Beketit. Zbulimet e
shkencës së re në fushën e relativitetit, si edhe ato të gjuhëtarëve modernë që
lidheshin me dykuptimësinë e gjuhës, nuk kaluan pa lënë gjurmë në formësimin e
stilit të tij.
Ndikim të thellë pati te Beketi sidomos surrealizmi që e gjente shpëtimin
absolut të individit dhe të njerëzimit te psikanaliza. Sipas babait të surrealizmit, Andre
Bretonit, qëllimet artistike të kësaj lëvizjeje letrare ishin “automatizmi psikik i
pastër… procesi real i të menduarit, pa arsye… dhe preokupim estetik e moral 1”.
Beketi filloi të bashkëpunonte me revistën me prirje të theksuara surrealiste
“tranzisjon”, me të cilën bashkëpunonte Gertrudë Stajni dhe ku Xhojsi kishte botuar
shtatëmbëdhjetë fragmente të librit “Vepër në proces”. Beketi ishte një nga nëntë
nënshkruesit e Manifestit Vertikalist me prirje kryesisht surrealiste, ku vihej theksi
mbi “hegjemoninë e jetës së brendshme kundrejt asaj të jashtme”. U afrua me piktorë
e poetë që mblidheshin rreth Andre Bretonit, si Andre Masoni, Maks Ernsti, Pol
Elyari, Lui Aragoni, etj. Artistë të kombësive të ndryshme që zbarkonin vazhdimisht
në Monparnas diskutonin gjallërisht për probleme që lidheshin me perceptime
1

André Breton, Manifestoes of Surrealism, trans. Richard Seaver and Helen R. Lane, University of
Michigan Press, 1969, f. 26.
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rrënjësisht të reja të realitetit dhe unit në fushat e shkencës, filozofisë, psikologjisë,
gjuhësisë, artit dhe politikës. Ç’është e vërteta, kjo e fundit pak i interesonte Beketit.
Studiuesi i historisë botërore të shekullit XX Erik Hobsbaumi, duke iu referuar autorit
të njohur Xhon Uillit, thotë:
“surrealizmi është quajtur një thirrje për rigjallërimin e imagjinatës, bazuar
në të pavetëdijshmen e zbuluar nga psikanaliza, së bashku me një theksim
të ri të magjikes, të së rastësishmes, irracionales, simboleve dhe
ëndrrave… Ai ndikoi te poetë të shkallës së parë në Francë (Elyar,
Aragon) në Spanjë (Garsia Lorka), në Europën Lindore dhe Amerikën
Latine (Sezar Valjeho në Peru, Pablo Neruda në Kili) dhe në të vërtetë një
jehonë e surrealizmit tingëllon ende përmes realizmit magjik të shfaqur në
atë kontinent shumë më vonë.2”
Autorë që shkruajnë për Beketin tregojnë se në Paris ai bridhte nga një librari në
tjetrën duke u zhytur në lexime librash nga fushat më të ndryshme të dijes. Në këtë
kohë ai u njoh me intelektualë të shquar, midis të cilëve me Pol Valerinë, Zhyl
Romenin, poetin e madh irlandez Uilliam Batlër Jeits dhe vëllanë e tij më të ri,
piktorin Xhek Batlër Jeits, e me Alfred Peronin, i cili më vonë, në vitin 1940, e
tërhoqi në lëvizjen e Rezistencës dhe u bë një nga martirët e saj. Po në atë kohë ai
krijoi miqësi me një rreth të mërguarish nga Dublini, midis të cilëve edhe me Xhojsin.
Bashkatdhetari i tij njëzetekatër vjet më i madh në moshë pati një ndikim të pamasë
mbi të.
Në kushtet e mërgimit, Xhojsi u bë një baba i dytë për të. Ai pa te Beketi një
inteligjencë të rrallë, që arrinte ta nuhaste veprën e tij. Disa koincidenca: ata kishin
edhe ngjashmëri fizike, të njëjtën modesti në marrëdhënie me të tjerët, të njëjtën
këmbëngulje në ndjekjen e synimeve të veta artistike dhe përvojë e interesa të
përbashkëta që nga fëmijëria. Xhojsi vinte re te Beketi një imazh të idealizuar të
vetvetes në rini. Madje, duke qëndruar shumë pranë tij, Beketi fitoi disa mënyra e
huqe sjelljeje të ngjashme me ato të Xhojsit. Ashtu siç do të bënte edhe Beketi më
vonë, Xhojsi i përkrahte pa u kursyer edhe miqtë, edhe artistët e rinj që haste në
rrugën e tyre krijuese. Kohë më parë Jeitsi dhe Paundi e kishin inkurajuar Xhojsin e ri
të botonte.
Xhojsi kishte një sens humori që davariste çdo lloj pesimizmi që mund të nxiste
jeta e tij vetjake plot trazira e që do të përthyhej artistikisht edhe në veprën e tij. Edhe
në këtë pikë, Beketi mësoi prej mjeshtrit. Për veprën e Xhojsit “Vepër në proces” ai
do të shkruante më 1929 esenë “Danteja . . . Brunoja . Vikoja . . Xhojsi”, ku e
lëvdonte Mjeshtrin për pandashmërinë e formës dhe përmbajtjes në krijimin e tij,
cilësi të cilën do ta gjente edhe në kryeveprën e Prustit. Këtyre viteve u përkasin disa
krijime në gjini të ndryshme letrare. Ai fitoi një çmim letrar për poezinë. Më 1931
shkroi esenë “Prusti”, një nga studimet e para më të thella mbi septalogjinë e Marsel
Prustit “Në kërkim të kohës së humbur”. Në esenë për Xhojsin, shkrimtari e cilëson
botën e brendshme të njeriut si subjektin dhe formën e artit dhe përdorimin e gjuhës
për të kryer këtë funksion e quan detyrë themelore të artistit3.
Koha e këtyre kërkimeve intensive ishte një nga periudhat më absurde në
historinë e shekullit XX. Kjo epokë shënoi ngritjen e totalitarizmit në të gjithë botën.
2

Erik Hobsbaum, Epoka e ekstremeve, Botime MÇM-Çabej, Tiranë, 1994, f. 154-155.
Samuel Beckett, “Dante . . . Bruno . Vico . . Joyce”, në Disjecta. Miscellaneous Writings and a
Dramatic Fragment, Grove Press, New York, 1984, f. 19-33.
3
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Shtypi jepte detaje të përndjekjeve të egra të hebrenjve në Gjermani, duke folur për
ekzistencën e kampeve të përqendrimit qysh nga viti 1933, si dhe për pushtimin e
njëpasnjëshëm të disa vendeve të Europës prej trupave hitleriane. Ndërkohë pjesa më
e madhe e botës zhgërryhej në indiferentizëm, haraçin e të cilit do ta paguante me
kamatë vetëm pak vite më pas.
Pasi kaloi dy vjet në Paris, Beketi qëndroi tre vjet të tjera në Dublin, si profesor
në Alma Materin e vet. Mësimdhënien nuk e pati fort për zemër, jo thjesht si të tillë,
por sepse, modest si përherë, atij i ngjante se një problem që shpjegonte e bënte të
përballej me probleme të tjera, që, siç shprehej, nuk i dinte as vetë. Në këtë kohë ai
lidhi miqësi të ngushtë me një tjetër bashkatdhetar, edhe ky i brezit pararendës,
piktorin Xhek Batlër Jeits, me të cilin ishte njohur ca vjet më parë e me të cilin ndante
të njëjtën dashamirësi ndaj njerëzve të tjetërsuar e të përçmuar nga shoqëria. Pasi
qëndroi për një kohë të shkurtër në Gjermani dhe në Francë, u rikthye në Dublin dhe
qysh nga fundi i vitit 1933 kaloi rreth tre vjet në Londër. Siç thotë vetë, këto ishin vite
“të këqija në çdo drejtim”. Ndodhia më e hidhur ishte vdekja e të atit në qershor të
vitit 1934, fill pas vdekjes së kushërirës Pegi, që ishte edhe e dashura e tij e parë, në
Gjermani, ndërkohë që e helmonin njoftimet që i vinin nga Parisi për vuajtjet që po
kalonte Xhojsi nga shtrimi i domosdoshëm i së bijës, Lusias, në spital, dhe, ashtu gati
i verbuar, nga pagjumësia kronike dhe nga shqetësimet e vazhdueshme, që do t’ia
shkurtonin jetën disa vjet më pas. Sikur të mos mjaftonin të gjitha këto, Xhojsin
tanimë të moshuar e ligështonte shpirtërisht edhe padia për pornografi që ishte ngritur
kundër “Uliksit” të tij.
Ishte periudha e depresionit. Samuel Beketi u bë dëshmitar jo vetëm i urisë në
masë, i varfërisë dhe i protestave të shumta, por edhe i indiferencës së qeverisë
angleze ndaj thirrjeve për ndihmë. Nga Gjermania e lajmëruan për mërgimin e dajës
së vet si gjysmë-hebre i përndjekur, në një kohë që shtypi anglez ishte i mbushur me
artikuj lidhur me politikën hitleriane për çeljen e shkollave të ndara për fëmijët
hebrenj, gjakderdhjet naziste, mitingjet histerike të Nyrenbergut e turrat inkuizitive të
librave të shkrumbuara. Të gjitha këto vazhduan ta lëndonin ndjeshmërinë e tij
karakteristike. Ai vuri re se nuk ishte i gatshëm të përballonte atë shpenzim kohe dhe
energjie që kërkonte ushtrimi serioz i punës së mësimdhënësit, ndërsa interesat e
mirëfillta letrare ia tërhiqnin gjithmonë e më shumë vëmendjen. E largonte mendjen
nga shqetësimet e njëpasnjëshme duke shkruar vëzhgime akademike e letrare e duke
botuar përkthime. Po në këtë kohë botoi përmbledhjen “Më shumë pickime se
shkelmime” dhe shkruan romanin “Mërfi” në anglisht.
Në jetën kulturore angleze asokohe ndodhën ndryshime të thella, të cilat patën
një ndikim të shëndetshëm në evoluimin e Beketit si njeri dhe si artist. Në vitet 193334, teatri anglez u shkund nga produksione e stile të reja aktrimi, në pjesën më të
madhe të nismëtuara nga Xhon Gilgudi dhe, pas tij, nga Lorens Olivieri. Afërsisht në
të njëjtën kohë, në Gjermani, Maks Rainhardi doli me realizime skenike të së njëjtës
natyrë, duke u mbështetur në një pjesë të mirë të rasteve edhe te gjenia aktoriale e
Aleksandër Moisiut. Stilet e reja të aktrimit e bënë Beketin të përsiaste për mundësitë
e reja që hapeshin për forma dramatike bashkëkohëse. Në mesin e viteve ’30
surrealistët hapën një ekspozitë të madhe, e cila pati jehonë edhe jashtë vendit.
Siç do ta shohim edhe në pjesën e dytë të kreut të katërt të këtij punimi, gjatë
viteve ’30, Beketi pati një përvojë të pasur në lëmin e psikanalizës, madje në vitin
1935 ai ndoqi një ligjëratë të Jungut në klinikën Tavistok, ku, midis të tjerave,
psikanalisti i famshëm shtjelloi çështjen e “pavetëdijes së shëndetshme” si një
shumësi e panjohur unësh të copëzuar, të cilëve artisti u jep formë në figurat e
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personazheve që krijon. Kjo përvojë do të lërë gjurmë në mbrujtjen e estetikës së
Beketit.
Kur shkoi nga Londra në Dublin, Beketi vijoi punën për romanin “Mërfi”. Gjatë
viteve 1936-37 udhëtoi shumë nëpër Gjermani. Ai ndiente një tërheqje të thellë për
Gjermaninë – Gjermaninë e filozofëve, artistëve, muzikantëve dhe shkrimtarëve të
mëdhenj – ku kalonte një pjesë të madhe të kohës së bashku me familjen. Gjatë
qëndrimit në Gjermani u njoh më mirë me disa nga veprat më të mëdha artistike të
shekullit XX. Në atë kohë Gjermania e tërhiqte edhe në një mënyrë tjetër: ai donte të
vërtetonte lajmet që vinin prej andej si dëshmi të brutalitetit në rritje të nazizmit dhe,
si pasojë, të rënies morale të qytetarisë gjermane. Ai nuk e besonte dot një rënie të
tillë të atij vendi, qytetërimin e të cilit e kishte studiuar shumë dhe e respektonte po aq
shumë. Atij i interesonte veçanërisht Gjermania e surrealistëve (Një fakt që ngjall
kureshtje: qysh nga vitet ’20 dhe deri në ardhjen e Hitlerit në fuqi surrealistët kishin
qenë gjermanofilë; deri kur e dënoi haptas Hitlerin, në vitin 1935, Bretoni ishte i
mrekulluar prej Gjermanisë së Kantit, Hegelit, Fojerbahut dhe Marksit.).
Ajo çka pa në Gjermani e shkurajoi në kulm Beketin. Ajo ishte një shoqëri
skllave e një idhulli fals, një shenjë e të cilit vinte në radhë miliona njerëz, ngjallte një
histeri kolektive të shfrenuar, që i nxiste të kryenin veprime nga më mizoret dhe që
synonte ta kthente artin në shërbyes të politikës së vet. Në vitin 1938 Gëbelsi, edhe ai
një artist i dështuar sikurse Hitleri, në një gazetë që botonte vetë thoshte se llogaritë e
mbetura hapur nga Traktati “i padrejtë” i Versajës i vitit 1919 do të laheshin me kova
gjaku. Puna shkonte deri aty saqë jo vetëm qytetarëve gjermanë, por edhe të huajve që
udhëtonin në Gjermani u ndalohej të mbanin me vete gazeta që botoheshin në njëzet
vende të përcaktuara. Filluan të shpërthenin fort tendencat antisemite, të cilat më vonë
do të ktheheshin në një stuhi të marrë.
Ndërkaq, ishte pikërisht një gjerman, Shopenhaueri, të cilin Beketi e cilësonte si
“një ndër të paktët që kanë vërtet rëndësi”, që mund t’i ketë dhënë një shtysë për të
kuptuar atë botë të tmerrshme që u hap para syve të tij. Vepra e Shopenhaurit “Bota si
vullnet dhe ide” mund t’i ketë dhënë idenë e përdorimit arbitrar të pushtetit që
përpiqej të gllabëronte jetën kulturore të Gjermanisë dhe që qet kryet herë pas here në
veprën e tij. Siç thotë një miku i tij i ngushtë gjerman, Gotfrid Bytneri, ideja se
“përbindëshat rrinë fshehur në gjithsecilin prej nesh... fare mirë mund të ketë dalë nga
thellësitë e kujtesës së tij.4” Sipas Bytnerit, qëndrimi në Gjermani e ndihmoi Beketin
të qartësonte disa pika orientuese të botëkuptimit të tij të ardhshëm, thelbin e të cilit e
përbënte depërtimi në thellësitë e unit.
Përpara se Beketi të niste udhëtimin e vet, në Angli bashkëjetonin dy pikëpamje
e tendenca të kundërta për sa i përket Gjermanisë: tendenca e ndërhyrjes dhe ajo për
të qëndruar mënjanë, çka u shfaq më së miri në qëndrimin ndaj pushtimit të
Çekosllovakisë dhe Luftës së Spanjës. E njëjta situatë ishte edhe në disa vende të
tjera. Kur Hitleri shpalli ndjekjen e lebensraum5, për Beketin u bë e qartë se lufta po
trokiste në dyert e Europës. Ai u largua nga Gjermania dhe u kthye në Londër. Prej
andej shkoi në Dublin. Këtu filloi të mblidhte materiale për një dramë që do të
titullohej “Dëshira njerëzore”, frymëzuar nga “Kotësia e dëshirave njerëzore” e
eseistit, poetit dhe leksikografit të njohur anglez Samuel Xhonson, i cili është edhe
protagonisti i dramës së papërfunduar të Beketit. Po aty mësoi se më në fund – pas
dyzet e dy mospranimesh – romani “Mërfi” ishte pranuar për botim.
Në Paris, ku u vendos pas pak kohësh, shkrimtari u takua përsëri me Xhojsin.
Në këtë kohë shkroi disa poezi që do të botoheshin pas luftës dhe zuri të përkthente
4
5

Cituar te: Lois Gordon. Reading Godot. Yale University Press, New Haven and London, 2002. f. 40.
(Gjerm.) Doktrina e “hapësirës jetike”.
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romanin “Mërfi” në frëngjisht. Përmes shtypit, vinin njoftime gjithnjë e më alarmuese
për tendosjen e situatës politike në botë. Gjermania shfaqte një agresivitet në rritje, që
shpuri në shpërthimin e Luftës II Botërore. Japonia filloi të shtrinte kthetrat mbi
Kinën, Italia mbi Libinë dhe më vonë mbi Shqipërinë, Frankoja nisi ofensivën mbi
Katalonjë. Nga ana tjetër, spastrimet politike si pasojë e tri “gjyqeve të Moskës”.
Dihet që së paku në vitin 1942, Beketi tanimë e kishte lexuar “Mein Kampf”-in e
Hitlerit.
Të gjitha këto, por kryesisht përshtypjet ngjethëse që pati nga ç’pa në Gjermani
e nga ç’dëgjoi për ngjarjet e atjeshme, për përhapjen e murtajës fashiste gjithandej,
ishin shtysa të forta që, kur trupat naziste u futën në Paris, ai të merrte vendimin për
t’u inkuadruar në lëvizjen e Rezistencës. Detyrat e tij ishte të mblidhte informata për
lëvizjen e trupave gjermane, të deshifronte informata të koduara dhe t’i klasifikonte
ose më vonë t’i regjistronte në mikrofilm përpara se ato të dërgoheshin në Londër.
Grupi u zbulua dhe, në fund të fundit, ai i shpëtoi rastësisht arrestimit, u arratis me
mikeshën e vet, pianisten Syzanë Deshëvë-Dymenil, dhe, duke udhëtuar më së shumti
natën, u vendos në zonën e papushtuar, në Rusijon, i cili njihej si një strehë natyrore e
atyre që donin t’i shpëtonin rekrutimit të detyruar si rezerva të gjalla të ushtrisë
gjermane dhe të një numri gjithmonë e më të madh partizanësh. Ditën merrej me punë
krahu në fermë, natën vazhdonte veprimtarinë ilegale. Ai siguronte lidhjet midis
pjesëtarëve të Rezistencës, merrej me fshehjen dhe shpërndarjen e municioneve që
përdoreshin për të shkatërruar stacionet hekurudhore që siguronin transportimin e
furnizimeve për trupat gjermane. Çdokush që dyshohej për ndonjë lloj veprimtarie
ilegale përballej me një rrezik të madh. Gjatë atyre viteve, Beketi shkroi romanin
“Uot”, gjë që, siç thoshte vetë, vepronte si një proces kurues, për të hequr mendjen
nga lufta dhe pushtimi.
Edhe gjatë luftës, edhe atëherë kur De Goli e dekoroi me Kryqin e Luftës apo
kur mori Medaljen e Rezistencës, Beketi fliste me mjaft modesti për veprimtarinë e
vet në ilegalitet. Nga ç’dimë për të, ai duket si një njeri apolitik. Mbase. Ndërkaq ai e
kishte tepër të mprehtë ndjesinë e përgjegjësisë morale ndaj njerëzve – një kurajë
morale e trashëguar nga familja, sido që ai hoqi dorë nga disa kode të sjelljes,
karakteristike për shtresën e lartë të klasës së cilës i përkiste, si siguria financiare dhe
martesa tradicionale.
Një herë e një kohë, Beketi kishte qenë një djalosh i përkushtuar pas filozofisë;
më vonë ai thoshte se nuk ishte filozof dhe, ndoshta, duhet ta besojmë. Asnjëherë ai
nuk e pati sigurinë doktrinare të filozofëve, si Platoni, Aristoteli, stoikët, Dekarti,
Kanti, apo të bashkëkohësve të tij, Hajdegerit, Sartrit e Kamysë, idetë e të cilëve i
njihte mirë. Veçse, duke u mbrujtur si artist, ai përthithi në veprën e vet shumëçka nga
mendimi i tyre dhe nga mënyra e tyre e thelluar e shprehjes së mendimit, kuptohet,
duke ruajtur mëvetësinë e mënyrës artistike të të shprehurit.
Në maj të vitit 1945, ai shkoi për pak kohë në Irlandë, ku nuk kishte qenë për
pesë vjet të tëra dhe po atë vit gjendet në Francë, ku punon si vullnetar në shërbim të
Kryqit të Kuq Irlandez për ngritjen e një spitali në Sen-Lo, ku do të kuroheshin
pacientë që kishin qenë viktima të kohës së luftës a të vuajtjeve në kampe
përqendrimi. Përvoja e Beketit në Sen-Lo i dha atë qetësim të brendshëm, të realizuar
si një drejtpeshim shpirtëror ndërmjet lotëve dhe së qeshurës së botës, siç do të
shprehej te “Duke pritur Godonë”. Këtu ai, si përherë në raste të tilla, iu përvesh çdo
lloj pune që i dilte përpara dhe shfaqi aq dashamirësi e modesti që do ta befasonin
këdo që e njeh Beketin vetëm përmes veprës së tij. Nga Sen-Loja shkoi në Paris në po
atë apartament nga ku qe larguar kur u arratis në Rusijon, së bashku me Syzanën, e
cila vite më pas, më 1961, do të bëhej gruaja e tij. Tani ai u ngujua në apartamentin e
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vet dhe filloi punën intensive për ato kryevepra – kryesisht drama – që do ta vinin në
radhën e parë të shkrimtarëve botërorë më të shquar të pas-Luftës II Botërore. Duke
parafrazuar fjalët e Balzakut për veten, mund të thuhej se këndej e tutje: “Jeta e tij
janë veprat e tij”.
*
Sigurisht në Luftën II Botërore pati fitimtarë dhe humbës, por Europa e takoi
mesin e shekullit e tronditur. Për Gjermaninë dhe, në njëfarë mase, për Italinë, kjo
ishte e kuptueshme. Por një dukuri e pazakontë: edhe në vendet që dolën fitimtare nga
lufta, si Franca, madje edhe Anglia, u shua shumë shpejt ajo trimoshëri që shoqëron
fitoret e mëdha. Disa vjet pushtimi gjerman në Francë nxitën një ndjesi poshtërimi të
thellë, të paparë ndonjëherë qysh prej Luftës Franko-Prusiane, ndërsa V-1-të dhe V-2të që sillnin shkatërrime të mëdha në kryeqytetin dhe qytetet e tjera të Anglisë – një
sulm fizik, por akoma më shumë psikologjik, që ky vend nuk e kishte provuar
ndonjëherë në historinë e vet shumëshekullore. Mbresat që nxiti Lufta II Botërore e
bënë disi të përmbajtur entuziazmin e fitores së vështirë.
Në këto kushte, “Vdekja e perëndisë”, që e kishte shpallur shumë kohë përpara
Niçeja te “Zarathustra” e vet, u ndje tani gati më shumë se kurdoherë, duke krijuar një
zbrazëti të pamasë në shpirtrat e njerëzve dhe në jetën shpirtërore të kombeve. Ndihej
nevoja e atypëratyshme e një mjeti për të dalë nga kjo situatë. Frojdizmi ishte një mjet
i trashëguar nga tradita. Ekzistencializmi modern në farkëtim e sipër propozonte një
mjet tjetër. Që të dy jo aq për ta kapërcyer sesa për ta përballuar situatën. Samuel
Beketi, sikurse shumica e intelektualëve, i njihte si njërin, ashtu edhe tjetrin, po ashtu
siç e nuhaste edhe karakterin relativ të zgjidhjeve që propozonin ata. Ekzistencializmi
vazhdonte të ndikonte madje edhe në vitet ’60. Por po bëheshin përpjekje për të
kërkuar zgjidhje plotësuese për problemet që nxirrte ekzistenca e njeriut dhe e botës
në tërësi – e para si problem në vetvete dhe, njëherësh, si një hallkë paraprake për të
dytën. Subjektivizmi, aq aktiv në mendimin e paradokohshëm, tanimë dilte i
pamjaftueshëm për të arritur në një zgjidhje të qëndrueshme. Ndërkaq Levi-Shtrausi
shpallte: “qëllimi i fundit i shkencave humane nuk është ta konstatojë njeriun, por ta
shpërbëjë atë.6” Beketi propozon zgjidhjen e vet për problemin e njeriut në një botë ku
ai e ndjen se “nuk mund të vazhdojë, megjithatë duhet të vazhdojë”, fjalë me të cilat
mbyllet romani i fundit i trilogjisë së Beketit, “L’Innommable” (“I paemërtueshmi”) 7.
Kjo zgjidhje ishte mbrujtur nga vite të gjata përsiatjesh dhe kërkimesh artistike. Ajo
gjen mishërimin e vet të shkëlqyer në kryeveprat dramatike që krijoi Beketi që nga
fillimi i viteve ’50 e këndej dhe përqendrohet në një mënyrë thuajse aforistike në
këmbimet e disahershme të replikave të dy personazheve kryesore dhe të fjalëve të
autorit në kllapa te “Duke pritur Godonë”: “Ikim. (Nuk lëvizin vendit).”8, sido që edhe
në këtë rast e pashtjelluar në mënyrë të hapur.
Parisi tërhiqte si një magnet shumë nga intelektualët e shquar të vendeve të
ndryshme me jetën e tij jokonformiste e mjaft joshëse. Kjo shpërfillje e konformizmit
në jetë pasqyrohej në shpërfilljen e konformizmit në art. Kësisoj, këtu mundësitë e
përpunimit të mënyrave të reja artistike janë të padiskutueshme. Është kjo arsyeja që
shpesh Parisi është parë jo vetëm si kryeqendra e kulturës franceze, por edhe si
6

Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind, përkthe. nga origjinali në frëngjisht: John Weightman dhe
Doreen Weightman, The University of Chicago Press, 1968, f. 146-147.
7
Në frëngjisht – gjuhë në të cilën ky roman është botuar fillimisht – fjala innommable ka dy kuptime të
ndryshme – i pari: që nuk e emërton dot; i dyti: aq i tmerrshëm sa që të vjen ndot ta zësh ngoje. Beketi
luan me dykuptimësinë e fjalës. Përveç këtij romani, ai shkroi – po në frëngjisht – dy romanet e para të
“trilogjisë” – “Moloi” dhe “Maloni po vdes”.
8
Samuel Beket, Duke pritur Godonë, përkth. Mirela Kumbaro, Çabej MÇM, Tiranë, 1996. f. 83.
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kryeqendër e kulturës botërore. Le të sjellim ndër mend atë grup të rinjsh të talentuar
amerikanë që aty nga vitet ’20 mblidheshin atje rreth Gertrudë Stajnit. Këtu Beketi
hasi mjeshtër të mizanskenës me një nuhatje të hollë të risive qysh në embrion – që
nga Lynje-Poeja, Kopoja te Zhan Vilari, Rozhe Blëni, Nikola Bataji e shumë të tjerë,
emrat e të cilëve lidhen ngushtë me arritjet e teatrit të ri. Po ashtu, Parisi kishte një
publik artdashës, të prirë kah pranimi i risive në teatër – dhe jo vetëm në të.
Hamendësimet gjithmonë lënë një boshllëk në arsyetimin e problemeve nga më të
ndryshmet, megjithatë do të guxonim të hidhnim mendimin se, po të kishte dalë
fillimisht, qoftë edhe në skenat e një metropoli tjetër të kulturës, drama e Beketit (dhe
ndoshta Teatri i Absurdes në përgjithësi) do të kishte plasur si flluskë sapuni, ndërsa
tekstet e pjesëve të tij do të kishin mbetur kuriozitete të rralla mbase vetëm për disa
histori mjaft të vëllimshme të letërsisë.
Drama e parë e madhe e Beketit, “Duke pritur Godonë”, botuar në vitin 1952,
nuk e gjeti aq lehtë rrugën e skenës. U desh nuhatja e një mjeshtri të avangardës
teatrore, Rozhe Blenit që, sipas disa burimeve më 5 e, sipas ndonjë tjetri, më 3 janar të
vitit 19539 ajo të shfaqej përpara një publiku të zgjedhur në Teatrë dë Babilon, në
Paris, një teatër i vogël me prirje eksperimentuese. Shfaqjet e “Duke pritur Godonë”
sollën me vete një stuhi triumfi të papritur për një pjesë e cila ishte konsideruar si
jodramatike. Sapo u vu në skenë, shkrimtarë të shquar francezë, në artikuj të botuar në
dy revista që merreshin me çështjet e artit, i dhanë “Godosë” vendin që i përkiste.
Armand Salakru e quajti “një dramë të kohës sonë”, që pritej prej kohësh. Dramaturgu
Zhan Anuji shkruante se mbrëmja e premierës së “Godosë” ishte “po aq e
rëndësishme sa edhe premiera e Pirandelos e vënë në skenë në Paris nga Pitoefi në
vitin 1923.”10 Shtërzimet e lindjes së “Godosë” u ndien larg djepit ku ajo lindi: në
Londër kritika e priti ftohtë, sido që anembanë vendit ajo u vu në skenë nga studentë
të entuziazmuar, si edhe nga amatorë të tjerë. Skena “zyrtare” britanike do të presë
edhe ca për t’u përditësuar. Po, kur të vijë koha, ajo do të bëhet një mbështetje e
qëndrueshme. Drama u shfaq katërqind herë në Teatrë dë Babilon, për t’u shpërngulur
më pas në skenën e një teatri tjetër parizian. Në pesë vitet e para të jetës së saj
skenike, ajo u ndoq nga mbi një milion shikues! Në pragun e viteve ’60, ajo ishte vënë
në skenë në njëzet e tre vende të botës. Në Londër u shfaq për herë të parë në gusht të
vitit 1955. Lidhur me “përurimin” e jetës skenike të “Duke pritur Godonë” në SHBA,
studiues të ndryshëm japin të dhëna të ndryshme – disa vitin 1953, të tjerë 1956-ën në
“Majemi Plejhaus”. Shfaqja, që u reklamua si “e qeshura më e madhe e të dy
kontinenteve”, ngjalli po atë ndjenjë shushatjeje dhe zhgënjimi që patën ngjallur
shfaqjet e saj në Paris dhe në Londër. Kjo ishte një shenjë e asaj çoroditjeje dhe
pezmatimi të vazhdueshëm që do të ngjallnin pjesët e mëvonshme të dramaturgut.
E njëjta gjë, dhe pikërisht në atë kohë që ai po hidhte në qarkullim ato
kryevepra që i dhanë një emër botëror, kishte ndodhur edhe me Balzakun. Gjithsesi,
Balzaku vazhdoi me kryeneçësi të heshtur të ngjiste monopatet e artit të madh, të
vështirë. Po ashtu veproi edhe Beketi. Një përshtypje të tillë e mbanin gjallë edhe
vëzhgimet publicistike që e etiketonin pjesën e Beketit thjesht si një ushtrim logorreje
(fjalë e sajuar në mënyrë përtallëse në analogji me fjalën “diarre”). Sidoqoftë, me
gjithë anulimin e shfaqjeve në Uashington, Boston dhe Filadelfia, botimi i saj i parë
amerikan prej pesë mijë kopjesh nuk arriti të binte në duart e blerësve në datën e
9
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botimit të shpallur zyrtarisht: ai ishte abonuar paraprakisht. Ndërkohë drama filloi të
luhej në skenat e Tej-Brodueit. “Duke pritur Godonë” pati miratimin e plotë të
dramaturgëve të shquar me prirje të ndryshme, si francezi Zhan Anuji, i cili e barazoi
përshtypjen që la shfaqja e tij në Paris me atë përshtypje tronditëse që kishte bërë
kohë më parë, në vitin 1923, në Paris vënia në skenë nga Pitoefi e dramës së famshme
të Luixhi Pirandelos “Gjashtë personazhe në kërkim të autorit”; e ndjenë peshën e saj
novatore amerikanët Thornton Uajldëri, Tenesi Uilliamsi, si edhe Uiliam Sarojani, i
cili tha: “Tanimë edhe unë, edhe kushdo tjetër do ta kemi më të lehtë të shkruajmë
lirisht në teatër11”. Pjesa që i shushati shikuesit gjithandej ku u shfaq pati edhe një
pritje po aq shushatëse, në vështrimin e parë, në burgun e San Kuentinit, ku jo vetëm
që pati sukses të plotë, por audienca, e përbërë prej të burgosurish, i përthithi në një
mënyrë të habitshme të vërtetat ekzistenciale të saj.
Një pritje gati të përafërt pati edhe një kryevepër tjetër teatrore e Beketit, “Fund
loje”, shkruar në frëngjisht, që për shkak të një ngurrimi të përkohshëm të një teatri
parizian e pa platformën e skenës në Teatrin e Oborrit Mbretëror të Londrës më 3 prill
të vitit 1957 po në versionin frëngjisht, së bashku me pantomimën “Akt pa fjalë I”.
Suksesi i saj vazhdoi edhe në vëniet në skenë të variantit anglisht në Londër më 1958
(përsëri në Teatrin e Oborrit Mbretëror), së bashku me dramën “Kaseta e fundit të
Krapit”, e para pjesë që Beketi e shkroi fillimisht në gjuhën amtare e që më vonë e
përktheu vetë në gjuhën frënge. Shfaqjet e para të pjesës “Fund loje” në SHBA u
realizuan në Nju-Jork dhe San-Francisko. Drama e dytë e shquar, variantin fillestar të
së cilës dramaturgu e shkroi në anglisht, ishte “Ditë të lumtura”, premiera e së cilës u
realizua në Nju-Jork në vitin 1961. Edhe atë autori e përktheu vetë në frëngjisht.
Përgjithësisht, pas Parisit e Londrës, shfaqjet e pjesëve më të njohura të Beketit
shumë shpejt realizoheshin në SHBA e më pas në shumë vende të tjera të botës.
Që nga fundi i viteve ’50, shkrimtarin e ftuan të shkruante pjesë të shkurtra
radiofonike për BBC-në, ku gjatë kësaj periudhe punonte edhe Martin Eslini, kritiku i
cili krijoi termin “Teatri i Absurdes”. Beketin e tërhoqi ideja e dramës radiofonike.
Duke filluar me “Të gjithë ata që bien”, ai shkroi disa pjesë radiofonike. Nga ana
tjetër, meqë pjesët në prozë të autorit kanë një nerv aq të fortë skenik dhe janë shkruar
në formë monologësh dramatikë, pasazhe të tëra prej tyre janë transmetuar në
programin e tretë të BBC-së.
Fama në rritje të vazhdueshme nuk e dehu. Mund të thuhet se deri në vitin 1989,
kur vdiq në moshën tetëdhjetetrevjeçare, Samuel Barkli Beketi mbeti po ai njeri i qetë
e modest që kishte qenë përherë. Kështu kaloi tridhjetë vitet e fundit të jetës, pa u
përzier shumë me grupime a shoqata të shkrimtarëve e duke qëndruar më pranë miqve
të vet piktorë. Në vitet ’60 krijoi edhe ndonjë roman, si “Si është kjo” (1961), shkruar
në frëngjisht, si edhe skenarin e një filmi me të njëjtin titull, që u shfaq për herë të
parë në Venecie në vitin 1965 e më pas në Londër dhe në Paris. Qysh në vitet 1950-60
Samuel Beketi, krahas absurdistëve të tjerë, përvijoi një nga drejtimet përcaktuese në
letërsinë botërore. Studiuesi Leo Bersani shprehet se
“[l]etërsia e re, sa më shumë që i kushtohet vënies në pikëpyetje të gjuhës
dhe bëhet e çinteresuar ndaj kërkimit moral, nuk e gjen më frymëzimin e
vet te Sartri apo te Kamyja, por më shumë, për shembull, te një Samuel
Beket... Mbetet për të ditur nëse Sartri dhe Kamyja kanë bërë të mundur
shfaqjen e Zhënesë apo të Beketit.”12
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Në vitin 1969, Beketit iu dha Çmimi Nobel për Letërsinë. Në fjalën që mbajti
me këtë rast Karl Ragner Gierovi i Akademisë Suedeze, midis të tjerave, deklaroi se
kryeveprat e Samuel Beketit, që u shkruan në periudhën fill pas Luftës II Botërore,
“nuk flasin për vetë luftën… por për atë që ndodhi më pas, kur erdhi paqja
dhe perdja u shqye nga më të paudhat e paudhësive për të zbuluar pamjen
tmerruese ku dukej se deri në ç’pikë mund të shkojë zvetënimi çnjerëzor i
njeriut – qoftë ky i urdhëruar nga të tjerët apo i nxitur nga vetvetja – dhe
deri në ç’pikë njeriu mund ta përballojë këtë zvetënim… Filozofia e tij …
mund të përshkruhet si një negativizëm që nuk mund të heqë dorë nga
zbritja në thellësitë. Ajo duhet të shkojë në thellësira, sepse vetëm aty
mendimi pesimist dhe poezia mund të thurin mrekullitë e tyre. Ç’kemi në
dorë kur printohet një negativ filmi fotografik? Fotografinë – një qartësim,
ku e zeza del se është drita e ditës…”13
Është një pikëpamje e përafërt për kuptimin estetik të veprës e, pikësëpari, të
dramaturgjisë së Samuel Beketit që e shtyn studiuesin Zhan Emlina ta përfundojë
shqyrtimin e vet me fjalët: “Ajo (përvoja artistike e Beketit – L.G.) shënohet si një
pikë kulmore në atë përçapje karakteristike të shekullit XX që e ka shkundur
psikologjinë tonë, të shkruarit tonë dhe estetikën tonë. Po aq sa Brehti, dhe në një
drejtim të kundërt, Beketi mbetet bashkëkohësi ynë themelor.”14

1.2 Ngjizja e Teatrit të Absurdes
Është i habitshëm suksesi aq i shpejtë i asaj dukurie aq të çuditshme që Martin
Eslini e pagëzoi Teatri i Absurdes. Qysh në fillim të librit të vet, aty ku e cilëson
Teatrin e Absurdes si “pasqyrim të asaj që duket se është qëndrimi më përfaqësues i
kontributit të kohëve tona”15, Eslini e vë veten përballë vështirësish të disafishta.
Atëherë kur kjo lëvizje letrare ishte ende duke marrë forcë, ekzistencializmi
shpërfaqte moshën e forcës, ndërsa surrealizmi tanimë kishte gdhendur normat e veta
në disa sfera të artit dhe në letërsi, kryesisht në poezi. Jo aq rrallë edhe drama e tipit
alogjik e tregonte veten. Të mos harrojmë se në skenë, drama klasike i vihej përballë
teatrit të ri në një mënyrë që nuk mund të mos përfillej.
Prapëseprapë, emërtimi i Eslinit mbijetoi. Ndoshta falë cilësisë së analizave të
veprave dhe të autorëve të veçantë, që, pa i humbur vlerat e mëvetësishme, vijnë e
kthehen në lëndë të parë për vetitë thelbësore të përbashkëta që ai shquan në të e që ia
forcojnë bindjen se ka të bëjë me një dukuri tipike që nuk i gjendet shoqja midis
dukurive letrare bashkëkohëse me të, sido që ka pika komunikimi, madje diku hyn në
rezonancë me to. Siç ndodh zakonisht, dhe jo vetëm në letërsi, lidhur me kohën, kjo
rezonancë është dypërmasore, me të tanishmen dhe me të kaluarën, si pikënisje për
një përmasë të tretë tani për tani të paqenë – rezonancë me të ardhmen. Në librin e
vet, Martin Eslini ka trajtuar si përfaqësues të Teatrit të Absurdes dramaturgët Samuel
13
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Beket, Ëzhen Jonesko, Artyr Adamov dhe Zhan Zhëne në Francë, Harold Pinter dhe
N. F. Simson në Angli dhe Eduard Ollbi në SHBA.
Duke mbajtur parasysh metodën artistike në një kuptim të gjerë, Teatri i
Absurdes e sheh zanafillën në krijimet fantastike që na e bëjnë me sy që nga të çarat
vezulluese të shpellave parahistorike dhe që, ndonjëherë drejtpërsëdrejti, por më
shumë tërthorazi, shpesh duke u mitizuar, vijnë deri te disa pikëpamje estetike të
gjysmës së parë të shekullit XX. Në këtë kohë, midis të tjerëve, dëgjohet gjithmonë e
më lart zëri i Antonen Artosë, i cili në traktatin “Teatri i egërsisë” rendit një sërë idesh
që ai i mban si veti skenike të teatrit modernist, mbështetur në përvojën e
paradokohshme të Alfred Zharisë dhe Gijom Apolinerit, që i vihet përballë
mizanskenës natyraliste. Zharia – dhe kur flasim për të, kemi parasysh në radhë të
parë ato vepra dramatike që vërtiten rreth figurës së mbretit Yby – dhe Apolineri nuk i
pranojnë paraqitjet natyraliste të mjedisit dhe të veshjeve të personazheve, që nga ana
e vet janë të tillë vetëm përafërsisht dhe hedhin në skenë hapa të atillë që zor se
krijojnë veprime të plota. Apolineri synon të nxisë në kulm ndijimet, ato pamore e
dëgjimore, pa përjashtuar efekte të tjera në psikikën e spektatorit, deri tek ato që
rreket t’i arrijë përmes zhurmave apo një skenografie që pikëzohet prej një furçe të
marrë nga një botë tjetër.
Do ta merrnim me rezerva ndonjë mendim që përfshin midis pararendësve të
Teatrit të Absurdes edhe atë që studiuesi Brustin në një punim për Bertolt Brehtin e
quan “shkolla neoromantike”16, ku ai grupon disa dramaturgë gjermanë, si Karl Georg
Byhnerin, Frank Vedekindin dhe Bertolt Brehtin, duke u nisur nga tema e egërsisë, e
pranishme në të dy rastet. Së pari, sepse kjo temë nuk do të jetë kryesorja në to, e aq
më pak në Teatrin e Absurdes. Tjetër gjë që, siç do të shohim kur të merremi
posaçërisht me temën qendrore të studimit tonë, ajo lëshon hijen e vet në gjendjen
shpirtërore të shkrimtarëve që kemi përfshirë në të, çka nuk është e njëjta gjë.
Belgu Moris Meterlink mund të merret si një pararendës i Teatrit të Absurdes.
Te “Tragjikja e së përditshmes”, ai thotë se detyra e shkrimtarit është të zbulojë
madhështinë dhe mjerimin e jetës, çka e koncepton si një mënyrë alegorike të të
shkruarit, e kundërt me paraqitjen realiste të jetës. Ky është thelbi i teorisë së tij të
teatrit statik, i cili kësisoj synon të zbërthejë kuptimin e vërtetë të qenies dhe të fatit.
Si shembull ai i drejtohet Eskilit që për të e vë theksin kryesisht mbi veprimin
psikologjik. Si lëndë të parë të teatrit ai mban ëndrrat, gjë që na sjell ndër mend një
pohim të Prosperos nga tragjikomedia “Stuhia” e Shekspirit. Pikërisht këtu shpalosen
më hapur vetitë simboliste të dramës meterlinkiane.
Meterlinku e filloi veprimtarinë teatrore me pjesë që i përshkon ndjesia e fatit të
keq. Plot frikë nga jeta dhe vdekja janë mbushur edhe disa nga dramat e tij me një akt
që mbahen si ndër më të arrirat. Dramë të heshtjes e kanë quajtur teatrin e Meterlinkut
– personazhe të pajetë që hedhin e presin replika plot fjalë të përsëritura, çka na sjell
ndër mend një dukuri të përafërt në Teatrin e Absurdes. Në këtë pikë, siç shprehet
edhe Xhon Stajën, kritiku i muzikës Ernest Njumani kap një afri të brendshme midis
tingëllimit të dialogut në veprën e Meterlinkut dhe një libreti në një krijim muzikor 17.
Këtë afërsi të gjuhës dramatike dhe muzikës do ta shohim edhe në pjesët e Beketit,
çka do të shtjellohet gjerësisht në kapitullin e fundit të këtij punimi. Njumani, duke
theksuar ngjashmërinë ndërmjet pjesës së Meterlinkut “Të verbrit” dhe situatës
vepërformuese në “Duke pritur Godonë” të Beketit, jep një shembull domethënës:
16
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I VERBRI I PARË: Nuk po vjen akoma?
I VERBRI I DYTË: Më zgjove nga gjumi!
I VERBRI I PARË: Edhe unë po flija.
I VERBRI I TRETË: Edhe unë po flija.
I VERBRI I PARË: Nuk po vjen akoma?
I VERBRI I DYTË: Nuk dëgjoj gjë të vijë.18
Shkëmbimet e Vladimirit dhe Estragonit teksa presin Godonë u ngjajnë shumë
dialogëve meterlinkianë. Ankthi i pritjes del qartë në të dyja rastet.
Ndër rrymat letrare bashkëkohëse me Teatrin e Absurdes do të shënonim
ekspresionizmin, i cili fillimisht u shfaq në pikturë, për të kaluar në letërsi, ku doli si
një lëvizje e cila ngulmoi fort sidomos në dramën gjermane, duke filluar nga
dhjetëvjetëshi i parë i shekullit XX, lëvizje që pati ndikim në krijimin e teatrit epik, i
cili në fillim ngriti kryet si bir i tij plëngprishës. Ai njeh zhvillimin e vet edhe në
poezinë lirike, në muzikë dhe arkitekturë. Në pikturë, ndoshta, Van Gogu do t’i
afrohej metodës ekspresioniste, prirje që ai e shpreh me fjalët “ta shprehësh veten me
forcë”. Ekspresionizmi vë një kufi të prerë jo vetëm me realizmin, por edhe me
impresionizmin, duke iu ruajtur përshkrimit të imtësive që na rrok syri. Ai e kap jetën
në një mënyrë mjaft individuale. Forma ekscentrike e një krijimi ekspresionist shpreh
brendinë e tij. Me pararendës si Strindbergu dhe “neoromantikët” gjermanë,
ekspresionizmi u përhap në Europë me Okejsin dhe në Amerikë me Onillin, i cili këtu
nxiti eksperimentime nga të tillë dramaturgë si Tenesi Uilliamsi dhe Artur Mileri.
Mendohet se më pas gjurmë të teatrit epik të Brehtit do të ndihen te dramaturgët
zviceranë Maks Frish dhe Fridrih Dyrenmat, të cilët Eslini i ka renditur midis
absurdistëve. Fillimisht në teatrin gjerman ekspresionizmi u shfaq si një dramë e
protestës ndaj autoritetit, por kjo protestë mbetet përherë individuale, dikush do të
thoshte në frymën e Niçes. Ndonëse i mungon ecuria e shtruar e subjektit dhe njësia e
personazhit, këndvështrimi unifikues i ëndërruesit, që zëvendëson autorin, e dallon
dramën ekspresioniste nga ajo fshirje gati e plotë e formës që karakterizon pjesën
surrealiste.
Në trilogjinë “Drejt Damaskut”, dramaturgu suedez August Strindbergu e ndan
individin në disa personazhe, çdonjëri prej të cilëve përfaqëson një pjesë të së tërës
dhe të gjithë së bashku shprehin kundërshtitë e mendjes njerëzore. E njëjta dukuri del
edhe në “Dramë Ëndrre” (1901), ku përsëri figura e ëndërruesit mbizotëron veprimin
dhe ndahet më katërsh. Është I panjohuri (që përfaqëson autorin) ai që siguron njësinë
e brendshme të trilogjisë “Drejt Damaskut”. Ai e ndan fajin e vet me Zonjën, që
përfaqëson gruan apo gratë e autorit. Atij i ngjan se e sheh veten tek Lypsari dhe
Cezari i marrë, kurse personazhe të tjera, si Doktori, Rrëfyesi dhe Nëna e
përshpirtshme e Zonjës, i sjellin ndër mend fajin që i rëndon në ndërgjegje. Të gjitha
së bashku personazhet përfaqësojnë gjendjen njerëzore: po krijohej një dramë
krejtësisht e re. Ndërtimi është simetrik, i ngjashëm me atë që do të vëmë re te
“Godoja” e Beketit. Edhe tek “Dramë ëndrre”, sikurse në drama të Beketit – midis të
tjerave “Fund loje”, “Ditë të lumtura” apo pantomimat “Pjesë pa fjalë” – veprimi
mbaron aty ku fillon. Në kreun e pestë të punimit do të përqendrohemi posaçërisht në
ndërtimin e subjektit të dramës beketiane dhe në teknikat skenike të përdorura në to.
Duke këshilluar një regjisor lidhur me rastin e premierës së “Zonjushës Juli”,
Strindbergu lëshoi fjalën fluturake: “Një tryezë dhe dy karrige! Kjo është idealja!” për
dekorin e një pjese. Studiuesi Xhorxh Uelluorth e koncepton kështu shfaqjen e Teatrit
të Absurdes:
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“Në fillim ai doli (nënvizuar prej meje – L.G.) në mënyrë pak a shumë të
pavetëdijshme në veprat e Alfred Zharisë, vazhdoi po në atë frymë
instinktive dhe të papeshuar nga surrealistët dhe dadaistët; por vetëm me
daljen e ‘Mitit të Sizifit’ filozofia e absurdes pati një formulim të
vetëdijshëm dhe racional.”19
Nuk do të na çudiste një mendim që haset shpesh te disa kritikë që e kundrojnë
skenën franceze si çerdhen e kuptueshme ku duhej të klloçitej Teatri i Absurdes, qysh
në vezë, me Zharinë, Apolinerin apo Artonë më parë e Kamynë e të tjerë që do t’i
hasim gati njëkohësisht me të. Edhe fakti që, për Artin, Franca, bën ç’bën dhe mbetet
në këtë pozicion, ka domethënien e vet. Dorashkat që i hedhin me raste të ndryshme
vende e rajone të tjera s’bëjnë gjë tjetër veçse shartojnë sytha plot lëng në trupin e tij
plot jetë. Degë si Teatri i Absurdes nuk mbetën eksperimentime të shkathëta dhe aq,
siç do të besonte shumëkush, por dhanë një ndihmesë të qëndrueshme në artin teatror,
si letërsi – për t’u selitur në letërsinë dhe në skenën e të dyja anëve të Atlantikut.
Kësaj letërsie pararendëse që e kemi përmendur pak më sipër me disa emra autorësh e
lëvizjesh letrare ndonjëherë kritikët i kanë dhënë një emërtim që na tingëllon mjaft
familjar – letërsi avangardiste. Përveç termit Teatër i Absurdes, në këtë rast, është
huazuar prej Artosë termi ‘Teatër i egërsisë’ dhe, paralelisht me të parin, edhe termi
Antiteatër, i përdorur jo vetëm në Perëndim, por edhe në Lindje qysh atëherë kur kjo
lëvizje do të zinte ta tregonte veten. Këto emërtime u referohen atyre lëvizjeve letrare,
jo vetëm teatrore, që i dalin mbudhë absurdizmit.
Si çdo dukuri intelektuale bashkëkohore, në kuptimin e gjerë të termit, nga
pikëpamja e rrënjëve botëkuptimore, Teatri i Absurdes mbin nga një ngërç i cili
krijohet nga ballafaqimi, që shpuri në një përplasje tejet të dhunshme, midis
ekstremizmit të djathtë dhe të majtë në Rusi, në Itali dhe në Gjermani e pastaj në
Spanjë. Pas Luftës së Dytë Botërore, aleatët e djeshëm, më shumë akoma fitimtarët e
sotëm, u gjendën përballë njëri-tjetrit, të grupuar në dy kampe të kundërta që i shtrinë
shumë përtej Europës kufijtë e vet. Ende pa u tharë gjaku i luftës më shkatërruese që
kishte parë bota deri atëherë, ata filluan një luftë të re me njëri-tjetrin. Në nivel
botëkuptimor – atje ku shtrihen disa nga rrënjët e dukurisë që po marrim në shqyrtim
– ajo çoi në një kërleshje që nuk kishte precedent. Dhe të sjellim ndër mend se në
vitet në të cilat jetojmë trashëgimia si një muze makabër për ta soditur me nge na sjell
para syve të mendjes një bombë të çaktivizuar me fuqi tetëqind herë më të madhe se
ajo që zhbëri Hiroshimën dhe që do t’ia shkulte njerëzimit (jo njeriut) mendtë e kokës
nga vendi. Kjo, vetëm një e tillë dhe vetëm në një vend. Sa të tilla kishte Amerika gati
për të marrë komandën e lëshimit? Dhe sa të tilla kishte rivali lindor – në të njëjtën
gjendje?
Duke minuar struktura shoqërore që tanimë të jepnin një përshtypje
qëndrueshmërie, vitet ’30-’40 të shekullit të kaluar vunë në diskutim bagazhin
botëkuptimor të trashëguar prej mijëvjeçarëve. Nuk u mohua çdo gjë. Në të
kundërtën, mbeti gjallë një stimë e qëndrueshme ndaj humanizmit rilindës, sido që
edhe në Perëndim, por sidomos në Lindje, ai interpretohej në përshtatje me klimën e
mendësisë kolektive përkatëse. Interpretimet ekstremiste të të dy krahëve rrihnin t’ia
rimerrnin fuqitë e dobësuara, ndërsa bota intelektuale mëtonte t’ia dilte mbanë këtij
qëllimi në mënyrën e vet, përgjithësisht duke u mënjanuar nga politika – sido që, në
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fakt, jo aq rrallë e mbante parasysh atë. Në një realitet historik të pavolitshëm, feja
filloi të humbiste terren. Për një kohë, në Lindje ajo u zëvendësua nga besimi te
ideologjia. Në Perëndim psikologjia frojdiste, që shpejt u bë edhe një filozofi
ekzistenciale, sikur po e plotësonte zbrazëtinë, pa e mëtuar funksionin. Nga fundi i
kësaj periudhe, ekzistencializmi zuri të luante të njëjtin rol. Diçka që në rastin tonë
nuk mund mos ta vëmë re, kur flasim për një filozofi plotësuese: ekzistencializmi u
shpalos në dy drejtime: në atë ateist, më luftarak, më aktiv, dhe në atë fetar, ndoshta
ky i fundit si rikujtim dhe përpjekje për të ruajtur atë që sapo ishte humbur, që
prapëseprapë doli se ende kishte mungesa. A nuk do na dukej ky një truall
botëkuptimor i përshtatshëm, ku do të mund të hidhte rrënjët Teatri i Absurdes?
Megjithëse jo vetëm ai.
Shkrimtarët ekzistencialistë, në radhë të parë ata francezë, qenë ata që e
afirmuan ekzistencializmin edhe si rrymë letrare. Por edhe shkrimtarë të tjerë që
takoheshin herë pas here duke u kredhur në të njëjtat ujëra, donin të na e mbushnin
mendjen për absurditetin e botës duke arsyetuar për të, në një kohë kur shkrimtarët
absurdistë rrahin të na e japin këtë ide duke e vënë në pikëpyetje vetë mekanizmin e
të arsyetuarit nëpërmjet një mekanizmi stilistik të posaçëm, ashtu siç do ta shohim të
shfaqet në trajta të ndryshme. Analogjitë dhe afritë e Beketit me shkrimtarë
ekzistencialistë si Sartri e Kamyja do të ndiqen kryesisht në kreun e tretë, por edhe në
kreun e katërt, të këtij punimi.
Natyrisht këtu nuk do të rrekemi të nxjerrim në pah tërë veçoritë e Teatrit të
Absurdes. Kjo është një detyrë e zgjidhur prej të tjerëve para nesh. Ndërkaq tanimë e
kemi përcaktuar synimin e këtij punimi: të japë një ndihmesë modeste në shqyrtimin e
disa përmasave të opusit teatror të Samuel Beketit – dhe jo thjesht si një përfaqësues
kryesor i Teatrit të Absurdes, por si një figurë e shquar e letërsisë së shekullit XX.
Gjithçka që është thënë e do të thuhet këtu për Teatrin e Absurdes i nënshtrohet
rreptësisht këtij synimi duke shqyrtuar drejtpërsëdrejti në krijimtarinë e Beketit e
herë-herë përmes përqasjeve me krijimtarinë e ndonjë dramaturgu që tanimë ishte
afirmuar si ithtar i kësaj lëvizjeje letrare. Kjo është e vetmja trajtë në të cilën këto
karakteristika të veprës së Beketit mund të shfaqen jo vetëm si dukuri, por edhe si
vlera.
Keqpërdorimi i peshës së përbërësit përmbajtjesor të dukurive të artit ka briguar
një reagim estetik të kundërt – nënvleftësimin e tij. Së bashku me të, ai ka sjellë me
vete edhe mospërfilljen e ndikimeve estetike në formësimin e ndryshimeve, herë-herë
shpërthyese a befasuese, në të tërën brenda një shkolle apo lëvizjeje letrare a artistike
në një kohë të dhënë ose përgjatë kohës, për të mos folur brenda drejtimeve letraroartistike, duke kuptuar me këtë term drejtime të tilla si romantizmi e realizmi, ku
ndikime të tilla dalin disi më të tërthorta. Këto ndryshime nuk prekin vetëm
përmbajtjen siç do të pritej aty për aty. Ato nuk do të arrinin të kryheshin pa prekur
edhe formën e veprës letrare.
Fiaskoja e atypëratyshme e pritjeve të mëdha pak vite pas masakrës botërore me
premtime atomike – sa ndërtimtare aq edhe shkatërruese – të atilla që e bënin Luftën
Botërore një spektakël jo fort të frikshëm në krahasim me atë që pritej të ndodhte i
premtonte njerëzimit si hap intelektual absurditetin – dhe pikërisht atëherë kur atij po
i dukej se ëndrrat e mëdha po bëheshin zhgjëndrra. Por pak kohë më parë ato ishin
ende ëndrra të gjalla, ëndrra që mund të frymëzonin për një botë të re, të mirë. Lindja
ende jetonte me to – por në një realitet të pagjumë, të çarë më dysh, mbi të cilin
vërtitej fantazma e Hiçit. Pasojat nuk mënuan të vinin, ashtu të pagjuma edhe ato.
Ç’premtonte bagazhi që sillte e bukura në këtë rrafsh? Shumëçka dhe pakgjë. Ç’mbeti
prej saj? Një trashëgimi kulturore e pamasë. Po ç’u bë me të? U përdor dhe u
23

shpërdorua. Dhe, në pjesën më të madhe, u dhëmkos si e tillë në çetelen e krijimit –
gënjime dhe zhgënjime të moshës së rritjes, të procesit të burrërimit të çarë në dysh.
Në këtë e sipër priteshin dhe hidheshin tej copa të tëra të kësaj trashëgimie. Në fillim
u vu pikëpyetja te feja. Nga dy krahë. Zjarrin e të arsyetuarit të ftohtë njerëzor ajo e
kishte të vështirë ta duronte. Ajo vezullonte në flakën e vet të mëvetësishme përballë
së cilës vinte besime moderne si përparimi, kurse ndjenja zvarriste me vete që nga
larg në kohë besime që merrnin flakë njëri pas tjetrit.
Në vitin 1942, Kamyja po shtronte pyetjen, në thelb aq dramatike: meqenëse
jeta kishte humbur çdo kuptim, përse njeriu nuk duhet të gjente shpëtim tek
vetëvrasja? Në një nga librat themelorë të shekullit XX, “Miti i Sizifit”, Kamyja u
përpoq të përcaktonte diagnozën e gjendjes njerëzore në një botë besimesh të
shkatërruara:
“Një botë që mund ta shpjegosh qoftë edhe me arsye të gabuara është një
botë e afërt. Po, në të kundërtën, në një gjithësi pa iluzione dhe pa të
vërteta, njeriu ndihet i huaj. Ky mërgim është i pafund, meqë ka humbur
kujtimet e atdheut të pagjendshëm ose shpresën e tokës së premtuar. Kjo
ndarje e njeriut nga jeta e tij, e aktorit nga dekori i tij përbën ndjenjën e
absurditetit.”20
Joneskoja, një nga ata shkrimtarë vepra e të cilit ka mbrujtur bërthamën e konceptit
tonë për Teatrin e Absurdes, e shpjegoi kështu se si e kuptonte ai këtë fjalë:
“Absurde është ajo që është e zhveshur nga qëllimi ... I shkëputur nga
rrënjët e tij fetare, metafizike dhe transcendentale, njeriu është i humbur;
të gjitha veprimet e tij bëhen të pakuptimta, absurde, të padobishme.”21
Për të, kjo është fryma e ankthit metafizik për absurditetin e gjendjes njerëzore që nuk
vjen thjesht si frymë, por, do të thoshim, është kryetema e krijimeve të Joneskos,
Beketit dhe e absurdistëve të tjerë.
Kjo nuk do të thotë se Teatri i Absurdes mbetet një ishull i izoluar në mes të
letërsisë së fillimeve të gjysmës së dytë të shekullit XX: shkrimtarë si Sartri dhe
Kamyja, Anuji dhe Zhiraduja, madje edhe Prusti – për t’u kufizuar me francezët,
vepra e të cilëve luan me ndjesi disi më afër absurdizmit nga ato të shkrimtarëve
bashkëkohës në vende të tjera të Perëndimit – do të kapnin gjendje shpirtërore që nuk
do të njeheshin si të panjohura për ta. Teatri i Absurdes e shtjellon karakterin e
pakuptimtë të jetës njerëzore nëpërmjet një qëndrimi tejet skeptik ndaj mënyrave
arsyetuese jo thjesht të të shprehurit, por në thelb, të të menduarit artistik.
Qysh nga fillimet e tij, krijimtarinë e përfaqësuesve të Teatrit të Absurdes e
bashkon ndjesia e ankthit metafizik nga absurditeti i gjendjes njerëzore, i parë si një
variant karakteristik i fatit të njeriut. Studiuesi Robert Uillëbi Korigan nënvizon:
“Pavarësisht nga pakuptimësia dhe thjeshtësia e tyre në dukje, këto pjesë
zotërojnë një vitalitet që na ka munguar dhe, ç’është më e rëndësishmja,
në mënyrën e tyre eksperimentale, ato janë treguese të paqetisë që
ekziston në teatrin bashkëkohor.”22
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Do të shtonim, duke shfaqur vitalitet të ri organik të artit të vërtetë. Në përgjithësi,
konstatimi i mungesave në një kompleks pikëpamjesh parakupton vlera të reja
zëvendësuese. Në rastin e Teatrit të Absurdes kjo nuk ndodh – të paktën në një kuptim
pohues të shprehjes. Është kjo një arsye përcaktuese e emërtimit tanimë të pranuar.
Vetë domethënia e fjalës “absurde” në terminologjinë muzikore, “ajo që nuk është në
harmoni”, flet qartë.
Duke rrokur dallimin thelbësor ndërmjet atyre që ndoshta përfaqësojnë dy
pamjet karakteristike të letërsisë perëndimore të mesit të shekullit XX,
ekzistencializmit dhe absurdizmit, në dejet e të cilëve, për ne, rrjedh gjak i po asaj
cilësie, Martin Eslini, që në krye të herës, nënvizonte ndryshimin e dukshëm në
raportet përmbajtje-formë në çdonjërën prej tyre, ndryshim të cilin do ta shtjellojmë
më tej gjatë punimit. Sido që domethënia metafizike e Teatrit të Absurdes rrok
përmasat e gjithësisë, rrënjët e tij na shpien thellë qenies njerëzore. Beketi nuk bën
përjashtim. Ndërkaq ai e ka parasysh se është duke krijuar vepra arti, çka Eslini e
shpreh me këto fjalë: “Teatri i Absurdes ka hequr dorë nga argumentimi i absurditetit
të gjendjes njerëzore: ai thjesht e paraqet atë në qenien e vet – domethënë në imazhe
skenike konkrete të absurditetit të ekzistencës.”23 Edhe mund ta pranojmë
karakterizimin e ndonjë studiuesi se Teatri i Absurdes zbuloi anën negative të
ekzistencializmit të Sartrit, nëse kjo do të kuptohej jo si qëndrim vlerësues, por si
konstatim i një prej aspekteve të dukurisë së ekzistencializmit.
*
Gjatë disa dhjetëvjetëshave, studiues nga vendet e Perëndimit, por edhe nga ato
të Lindjes europiane kanë vënë re se qysh nga mesi i shekullit që shkoi e këndej, një
pjesë e letërsisë europiano-perëndimore dhe asaj amerikane – në këtë mes edhe
dramës – është revoltuar ndaj mënyrës realiste, a bijës së saj të pashtruar, mënyrës
natyraliste të vështrimit të botës apo, të paktën, nuk ka shkuar mirë me të. Në një
masë të madhe, Teatri i Absurdes do ta bënte të pranueshëm këtë pohim. Por
mendimet tona të plota për këtë çështje do t’i ruajmë për krerët e mëtejshëm të këtij
punimi, atje ku do të prekim shfaqje të metodës krijuese të Samuel Beketit, sepse këtu
tema shpaloset në tërë shtrirjen e vet dhe, kësisoj, si kjo e fundit, ashtu edhe vetë
çështja që shfaqet në udhë e sipër do të kishin favorin të merrnin atë argumentim që i
përket në kuadrin e punimit tonë.
Qysh mjaft herët, në një kohë kur Ëzhen Joneskoja, Zhan Zhëneja, Samuel
Beketi, Eduard Ollbi, Maks Frishi e të tjerë ende vazhdonin t’i shkallmonin themelet e
“dramës së ndërtuar mirë”24 përgjithësisht, duke ngjitur në ato skena që modelonin
modën e teatrit perëndimor disa nga ato drama që tani përbëjnë fondin e artë të
krijimtarisë së tyre, Eslini vinte në dukje disa nga ato veti që do të mbahen si shfaqje
parësore të stilit të Teatrit të Absurdes, i cili:
“... priret drejt një zhvlerësimi rrënjësor të gjuhës, drejt një poezie që do të
dalë nga imazhet konkrete ... të vetë skenës. Elementi i gjuhës ende luan
një rol të rëndësishëm, ndonëse të varur, në këtë konceptim, por ajo që
ndodh në skenë del përtej asaj që thonë personazhet dhe shpesh bie në
kundërshtim me të.”25
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Ky zhvlerësim rrënjësor i gjuhës kishte nisur qysh më parë në filozofi me mendimtarë
si Fric Mautneri dhe Ludvig Vitgenshtajni. Aftësia apo paaftësia e gjuhës për të
komunikuar realitetin është kryetemë e mendimit filozofik e artistik të shekullit të
njëzetë. Kreu i fundit i punimit synon të paraqesë pikërisht raportin ndërmjet fjalës
dhe realitetit në dramat e Samuel Beketit.
Prodhimi dramaturgjik që ngjitej në skenën franceze atëherë kur drama
absurdiste kishte zënë ta pushtonte atë ndiqte synimin tradicional që të vinte në
qendër të vëmendjes një protagonist, të zgjidhte një konflikt me karakter të
përgjithshëm a vetjak, bashkëkohor apo shpirtëror. Beketin e Joneskon, Pinterin e
Frishin nuk i joshnin pikësëpari synime të këtilla. Prandaj ata arritën ta shkundnin
skenën, në fillim në Paris, pastaj në Londër, në SHBA, në Gjermani e gjetkë.
Çdonjërin prej tyre do ta veçonim pa shumë vështirësi nga specifikat stilistike që e
bëjnë një Jonesko, një Beket, një Frish apo një Buxati dhe, ndoshta, vetia e parë që do
t’ua nxirrte në pah gjërinë brenda shkollës në të cilën renditen do të ishte përzierja e
linjës tragjike dhe komike, në lidhje të ngushtë me atë ndjesi të farsës tragjike, që
duan të na përcjellin, siç e quan, me një nuhatje të hollë të nënllojit, Joneskoja një nga
veprat e veta më të njohura. Kjo e përforcon argumentin se nuk është që përfaqësuesit
e Teatrit të Absurdes – madje edhe ata që kanë jetuar në të njëjtat vende apo, akoma
më pak, kanë shkruar në të njëjtat gjuhë – deshën dhe e mblodhën dhe krijuan
shkollën ose lëvizjen letrare të absurdizmit. Ajo erdhi si një kërkesë artistike e
vetvetishme e kohës dhe, si çdo lëvizje artistike e mbarë, arriti në disa kufij, si arritje
dhe si bazë për zhvillim të mëtejshëm letrar, ku tradita herë pas here qet kryet
përpjetë. Për sa thamë në fund, nëse nuk do të kishim si qëllim të qëndronim gjatë
këtu, mjafton të renditnim, pa i përzgjedhur, emrat e Artosë, Apolinerit, Zharisë,
Meterlinkut, Pirandelos, Strindbergut. Nga rusët, Dostojevski do të ishte i pranishëm
pa dyshim, ndërsa Çehovi flet për vazhdën e dramës serioze, tanimë e bërë klasike.
Herë tjetër kjo mund të përbënte një subjekt më vete. Për bashkëkohësit kemi folur
më parë.
Përveç vazhdimësisë së procesit letrar të kohës së vet, në dramë, por edhe në
gjini të tjera, në Teatrin e Absurdes kanë kaluar edhe disa përmasa karakteristike nga
letërsia e madhe e shekullit XIX, pa mënjanuar ekzistencialistët. Ndërmjetësin këtu
do ta luajë vetëm Kafka. Këtë mënyrë të shprehuri do ta vërenim jo vetëm tek
absurdistët, por edhe në atë që në tërësi e emërtojnë ‘joletërsi’, ku përfshihen vepra si
romani “Mërfi” i Beketit. Është krijuar një vazhdimësi që tenton të japë një brendi
duke lënë të kuptohet një formë e caktuar. Prej tyre Beketi dhe absurdistët e tjerë
mësuan të njohin në thellësi gjendjen njerëzore, gjendjen tejet të vështirë të njeriut
dhe, përmes saj, aty ku s’e pret, vlerën e njeriut. Por nëse klasikët, duke nënkuptuar
këtu edhe figurat e mëdha të shekullit XIX, e quajnë vlerën vlerë dhe jovlerën si të
tillë, absurdistët i shohin ato me nerva të ftohta, duke na i dhënë si fakte të pranuara,
të cilat do të pranojmë t’i kemi pranë, të merremi përditë me to, t’i pranojmë në
vendin që kanë, por të mos i quajmë me emrin që kanë, sido që ndoshta ua dimë atë...
Dhe aty për aty pyesim: po personalitetin a ua njohim vallë – personalitetin tërësor, që
na e bën me sy që nga pas asaj forme në dukje aq të shpupuritur me të cilën na del
para syve?
Kemi të bëjmë me një arritje që na cyt të mendohemi. Jo thjesht si një truk
skene (megjithëse, kur të merremi me të posaçërisht në dramën e Beketit, do të vëmë
re se kjo nuk është një lojë shkathtësie dhe aq). Megjithatë, nuk është në natyrën e
Teatrit të Absurdes të shtrohet e të arsyetojë me ne në shinat e logjikës ashtu siç kemi
shkarë mbi to qysh në bankat e shkollës. Këtu kemi të bëjmë me një përpjekje për t’u
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marrë me atë shfaqje të pashpjegueshme të gjendjes njerëzore kur ajo të ngjan se nuk
ka kuptim e prapëseprapë është aty si diçka që ndihet si e qenë, ashtu e
pashpjegueshme, e pabashkëvendosshme, e pakrahasueshme me shumë gjëra të
ngjashme me të, me të cilat je mësuar prej kohësh. Herë-herë kjo “kalon” si e tillë
vetvetiu, e mbartur nga mjete teknike të njohura prej nesh, herë të tjera e mbartur nga
një kontekst gjuhësor, më shpesh sintaksor. Ky qëndrim përçmues ndaj qasjes logjike
në shtrimin e subjektit e përligj nga disa anë termin e përdorur nga Eslini për këtë
lëvizje letrare, term që ai e huazoi nga Kamyja, i cili, nga ana e vet, tanimë i kishte
dhënë përbërësit të dytë të togfjalëshit një kuptim të kryer social-filozofik e etik.
Dashur pa dashur, kjo la gjurmë të dukshme në mosrespektimin e rregullave formale
të dramës akademike, pa të cilat kjo do të mbahej si jo e goditur. Joneskon apo
Beketin nuk e shqetëson kjo “papërsosmëri” dhe kjo përbën një nga bazat e estetikës
së tyre. Ata preokupohen të japin atë brendi absurde të botës së vet artistike – botë e
parë kjo si refleks i disa marrëdhënieve që, kur ngacmojnë vështrimin, e shformojnë
objektin ashtu siç e kemi rrokur në një gjendje statike. Paralelisht, në formë dhe në
përmbajtje, Teatri i Absurdes shpërtheu po atë plasje që u bë dy-tri dhjetëvjetësha më
parë si në pikturë, ashtu edhe në poezi dhe ku, në të dy rastet, si forma ashtu edhe
përmbajtja e shihnin veten ngushtë brenda vetvetes. Njëra e ndiente veten më shumë
se thjesht formë, përmbajtja akoma më shumë. Të bën përshtypje se në krye në
Francë, në fillim të viteve ’50, pastaj në disa vende të Europës dhe të Amerikës, u
ngjit në skenë një stil i ri shfaqjeje dhe të shkruari jo aq si një mënyrë e re krijimi sesa
si një solidaritet stilistik, që, në udhë e sipër, i bëri vlerësuesit e artit ta diskutonin dhe
ta përcaktonin ashtu të gjerë e dallgë-dallgë, siç përplasej brigjeve të skenës.
Duhet thënë se jo vetëm Joneskoja, Adamovi e të tjerë, por edhe Samuel Beketi
u shfaq si dramaturg në skenën franceze. E vënë në skenën pariziane për herë të parë
më 1953, “Duke pritur Godonë” u bë një ngjarje e rëndësishme e jetës teatrore
angleze të mesit të viteve ’50 (në Arts Thietër, 1955), së bashku me vënien në skenë
të dramës “Shih pas me zemërim” të Xhon Osbornit në Rojël Kort dhe shfaqjen e
Berliner Ensemble. Këto tri ngjarje të rëndësishme artistike shkaktuan një ballafaqim
të suksesshëm stilesh teatrore, realiste dhe absurdiste, në një skenë ku realizmi e
kishte ndier veten mjaft mirë. Megjithatë, edhe dramaturgë si Osborni dhe Ueskeri po
shkruanin duke e trazuar traditën e skenës. Nga ana tjetër, kjo do të thoshte se
absurdizmi aty po mbahej në këmbë në mënyrë të lavdërueshme. Shpejt do të shfaqet
Harold Pinteri.
Por vërtet në Angli Teatri i Absurdes është kundruar rëndom si një ndikim
francez. Siç e pamë, Beketi dhe Joneskoja janë “hedhur” shpejt në skenën angleze.
Veçse këtu do të ndaleshim për të bërë ndonjë saktësim. Beketi ishte një shkrimtar me
prejardhje irlandeze, pra, një shkrimtar që kishte gjuhë amtare anglishten, në të cilën
më pas shkroi disa nga pjesët e veta të gjata a të shkurtra – disa prej tyre të
paracaktuara që në fillim drejtpërdrejt për skenën angleze. Pastaj, ajo atmosferë
antitradicionale që elektrizonte këtë të fundit, paçka pse jo tërësisht absurdiste,
dëshmon etje të madhe për ndryshim, çka e bën më të lehtë ndikimin, për të mos
thënë “agresionin” e faktorit francez në të, gjë që, në një vështrim të parë, ngjan se do
të na bënte ta ripeshonim fjalën, kur jemi duke folur për dukuri intelektuale – gjithsesi
pa hequr dorë përfundimisht prej saj. Historia e letërsisë njeh kërleshje të tilla, madje
edhe më kërcëllitëse. Mjaft të përmendet revolta romantike, sidomos në atë mënyrë që
shpërtheu në Francë.
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Që në krye të herës Eslini e cilësonte Teatrin e Absurdes si “pjesë të lëvizjes
anti-letrare të kohës”26 së vet, shpikjen e kondensuar të së cilës e gjente tek piktura e
asaj kohe, që e hidhte poshtë mimetizmin brenda saj, si edhe te romani i ri francez, që
rrekej të vizatonte sendet, duke iu larguar elementit njerëzor, psikologjik, pra edhe
hyrjes thellë në botën e brendshme të tjetrit. Në Francë, në Angli dhe në vende të tjera
perëndimore ai po thoshte fjalën e vet me aq prodhimtari dhe, ajo që ka më shumë
rëndësi, cilësi artistike dhe peshë estetike, çka i sigurojnë atë vend që na lejon ta
marrim në shqyrtim si një dukuri estetike të qëndrueshme. Në fund të fundit, Teatri i
Absurdes e shfaq veten si një hallkë në vargun e larmishëm të letërsisë avangardiste,
së cilës, sido që ta merrnim, nuk do të mund t’i mohoheshin parametrat cilësorë, ashtu
siç ato janë përvijuar tanimë nga studiuesit në hulumtime të posaçme për të.

KREU II
ESTETIKA E SAMUEL BEKETIT
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Martin Esslin, The Theatre of the Absurd, vep. cit., f. xxi.
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2.1. Kufijtë e njohjes dhe vepra e artit
Beketi shkroi në një kohë kur ishin shumëfishuar pyetjet që kishin të bënin me
epërsitë dhe kufizimet e vullnetit dhe arsyes. Ndonëse i thelluar në studimin e
filozofisë klasike, ndoshta më tepër sesa bashkëkohësit e tij, ai mishëron në veprën e
vet pasojat shqetësuese të kërkimit racional shkencor, pasojat psikologjike që rrjedhin
nga ndjekja e udhëve të arsyes në një botë pa të vërteta të pranuara nga gjithkush.
Në qoftë se Joneskoja, një tjetër përfaqësues madhor i Teatrit të Absurdes, e
përqesh drejtpërsëdrejti metodën karteziane të njohjes, duke e vënë fjalën metodë në
gojën e një filistini bosh si Zhani te “Rinoqerontët”, i cili e shqipton atë me
entuziazëm si çelësin magjik për të hapur dyert e të gjitha vështirësive, në dramën e tij
Beketi, pa kaluar deri aty, del pothuajse gjithaq skeptik ndaj “çelësit magjik”. Nëse
Dekarti na këshillon të mos përfshijmë në gjykimin tonë asgjë më shumë se atë që e
kemi të qartë dhe të sigurt, Beketi gjithandej vepron pikërisht me të paqartën dhe të
pasigurtën. Të njëjtën distancë mban ai edhe ndaj këshillave të tjera të mjeshtrit të
vjetër të arsyetimit racionalist. Të befason diçka: në krijimtarinë e vet, vepër pas
vepre, Beketi ngulit sistematikisht një këndvështrim që të sjell ndër mend moton e
Dekartit: “Dysho në gjithçka”, sido që për të mbështetur pikëpamje të kundërta nga
njëra-tjetra. Nga pranimi i Dekartit në tërësi, paradoksalisht, përmes mohimit të një
aspekti të filozofisë karteziane duke i vënë përballë një aspekt tjetër të saj, kredon e tij
“Dysho në gjithçka”, Beketi përfton një filozofi të vetën për jetën. Logjika nuk i
rezulton një mjet i efektshëm për dallimin e kuptimit të një objekti të të menduarit
tonë. Megjithatë, nevoja për një spirancë shpirtërore a morale mbetet. Në kreun e
fundit të punimit janë ndjekur lidhjet që ka kjo aftësi e cunguar e logjikës me
paaftësinë e gjuhës për ta përcjellë kuptimin në mënyrë të saktë.
Parë në një këndvështrim kartezian, personazhet e Beketit dalin jashtë loje.
Edhe në qoftë se gjen ndonjë gjurmë të të menduarit logjik, ai qet kryet në margjinat e
veprave të tij. Sjellja e Vladimirit dhe Estragonit është alogjike nga pikëpamja e të
menduarit normal. Ndërsa titulli i pjesës “Ditë të lumtura” parodizon brendinë e saj. E
mbetur jashtë logjikës, bota e Beketit kërkon të mbështetet te ndryshimet dhe
perceptimi. Me anën e tyre, merret një ide më konkrete, më lëndore për objektet dhe
botën. Te Beketi, madje edhe këto veti të mënyrës empirike të dukjes së botës mbeten
pezull. Ndërsa, kur vjen puna për të përcaktuar veti të objekteve që, gjithsesi, për të
qenë të sigurt përfundimisht, do të na duheshin aparate matjeje, dështimi del i qartë:
ESTRAGONI: Gogoja i lehtë – dega nuk thyhet – Gogoja i vdekur. Didija
i rëndë – dega thyhet – Didija vetëm.
.....
VLADIMIRI: Por a jam unë më i rëndë se ti?
ESTRAGONI: Kështu më thua ti. Unë nuk e di…27
Ky dështim nuk na duket të jetë thjesht një iluzion optik. Na ngjan që ai të jetë më
tepër pasojë e atij alogjizmi për të cilin folëm pak më sipër. Si alogjizmi, ashtu edhe
këto tipare të rrokjes empirike të jetës do të lënë hijen e vet të dallueshme në gjuhën e
shkrimtarit jo vetëm si dramaturg, por edhe si prozator. Nxënës i vëmendshëm i
Dekartit, megjithatë Beketi shfaq atë përcaktim që kishin filozofët më mbresëlënës të
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(Përkthimi im) Samuel Beckett, “Waiting for Godot”, në The Complete Dramatic Works, Faber and
Faber, Kent, 1996, f. 19.
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kohës së vet për natyrën e mendjes njerëzore. Përmes proceseve psikike të
vetëdijshme e të pavetëdijshme, ajo reagon drejtpërsëdrejti ndaj realitetit, duke fituar
pikërisht falë ndërthurjes së tyre atributet e organizuesit dhe interpretuesit kryesor të
tij.
Mendimi kartezian la dukshëm shenja në formësimin estetik e filozofik të
Beketit. Në poezinë “Whoroscope”28, të cilën ai e shkroi si pjesë të një konkurrimi
poetik në Paris, protagonist i poezisë është vetë Dekarti, i cili në poezi ka emrin
Seigneur du Perron. Uiliam Bish Stain shkruan se kjo poezi shpreh njëkohësisht
“dashurinë dhe përçmimin paradoksal [të Beketit] ndaj formave të mendimit [të
Dekartit].29” Epistemologjia karteziane vihet në lojë, apo të paktën, ndryshohet për
t’iu përshtatur kushteve të një ekzistence absurde e indiferente ndaj njeriut në pjesët
dramatike të Beketit, çka është karakteristike edhe për konceptimin estetik e
epistemologjik të shumë shkrimtarëve absurdistë. Te “Fund loje” Hemi i thotë Klovit
të shohë në koshat e plehrave nëse prindërit e tij, Negu e Nelli, jetojnë ende:
HEMI: Shiko a ka vdekur.
(Klovi shkon te koshat, ngre kapakun, përkulet, sheh brenda. Pauzë.)
KLOVI: Kështu duket.
…
HEMI (Me dorën në kësulë): Po Negu?
(Klovi ngre kapakun e koshit të Negut, përkulet, sheh brenda. Pauzë.)
KLOVI: Nuk duket se ka vdekur.
(E mbyll kapakun, drejton trupin.)
HEMI (E lëshon kësulën): Ç’po bën?
(Klovi ngre kapakun e koshit të Klovit, përkulet, sheh brenda. Pauzë.)
KLOVI: Po qan.
(E mbyll kapakun, drejton trupin.)
HEMI: Atëherë jeton. (Pauzë.)30
Cogito ergo sum te “Fund loje” kthehet në “Qajmë, pra ekzistojmë”. Duket se në këtë
dialog ndërthuren aspektet epistemologjike e ontologjike të këndvështrimit absurdist
për jetën dhe ekzistencën njerëzore. Klovi nuk mund të jetë i lumtur me Hemin e
megjithatë ai qëndron pranë tij. Dhimbja dhe pamundësia për të arritur lumturinë janë
premisa themelore të ekzistencës njerëzore te Beketi, premisa të cilat kthehen edhe në
baza epistemologjike. Këto janë disa nga gjendjet të cilat mund ta përshkruajnë
thelbin e natyrës njerëzore në veprat e Beketit dhe absurdistëve të tjerë.
Të duket se në këtë drejtim Beketi do të ketë pasur parasysh sugjerimet e
ekzistencializmit, i cili tjetërsimin dhe zvjerdhjen i nxjerr si pasoja të situatës në
ndryshim të përhershëm e që shprehin natyrën tërësisht irracionale të universit. Sa
racionalitet mishëron universi beketian te “Fund loje”? Po ai i pjesës “S’jam unë”?!
Madje, te “Duke pritur Godonë” Estragoni thotë pa një pa dy: “Që të gjithë ne kemi
lindur të luajtur”31, që në kontekstin në të cilin thuhet tingëllon si një vérité reçue32,
ndërkohë që dërdëllitjet e Uinit buthtojnë ngjyresa të forta marrie. Është kjo fjalë që
endet si e ndërkryer nëpër tekstin e poezisë së fundit të Beketit “Ç’është fjala”.
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Titulli është një kalambur – bashkimi i fjalëve në anglisht whore (lavire) dhe horoscope (horoskop).
Cituar te: Ruby Cohn, A Beckett Canon, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005, f. 13.
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(Përkthimi im) Samuel Beckett, “Endgame”, në The Complete Dramatic Works, vep. cit, f. 122-123.
31
(Përkthimi im) Samuel Beckett, “Waiting for Godot”, në The Complete Dramatic Works, vep. cit., f.
75.
32
(Frëngj.) E vërtetë e pranuar (pa mëdyshje, botërisht).
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Pasi flet për lojën e njeriut me kohën, Vladimiri te pjesa “Duke pritur Godonë”
vijon t’i mësojë Estragonit të shushatur nga dijenitë e mikut të vet se: “Mund të
thuash se kjo bëhet për të parandaluar arsyen tonë të vithiset. Pa dyshim. Po a nuk e
ka humbur ajo busullën prej kohësh në natën pa fund të greminave të thella?... A po
më ndjek?33” Në ato raste kur dramaturgu vë në lëvizje mendimin logjik të
personazheve, shpresa fundoset në gjeratoret e së pazgjidhshmes. Ajo del mbi ujë më
së shumti pikërisht atëherë kur ata zhyten në thellësitë e pamasa të irracionales.
Studiuesja Debora Gensbauer shkruan:
“Shumicës së audiencës dhe lexuesve të Beketit qysh nga koha e
premierës së “Duke pritur Godonë”, pjesët e tij, që rimerrnin përherë nga e
para të njëjtat tema, ato u ngjajnë edhe tërësisht të kuptueshme, edhe
tërësisht të pashpjegueshme.”34
Ke përshtypjen që njeriu beketian kërkon, por nuk është aspak e qartë nëse ai
gjen gjë. Edhe në qoftë se ai diçka gjen, ne nuk dimë se si t’ia vëmë emrin kësaj
gjetjeje. Veprimet (këtu e gjetkë ne do ta përdorim këtë fjalë në një kuptim të gjerë të
saj) e njeriut beketian të shpien drejt të menduarit, por edhe kjo, siç thotë njëri nga
personazhet e tij, “nuk është më e keqja”35. Në një gjendje ekzistence të papërcaktuar
të njeriut dhe të universit, në çdo rast logjika, për vetë natyrën e saj, nënkupton rend,
çka përfton një ndjesi sigurie, të cilën njeriu e aspiron. Kjo veti e veprimeve mendore
sistematike bëhet edhe më e dukshme në rastin e një ekzistence jo thjesht të
papërcaktuar, por rrënjëdalë, absurde. Krapi, duke dëgjuar kasetën e jetës së vet
tridhjetë vjet të shkuara, kërkon në mos të vërë rregull në jetën e vet, të paktën të kapë
një fill logjik në të. Pavarësisht nëse e gjen apo jo këtë fill, përpjekja është e dukshme.
Kjo përpjekje, qoftë edhe vetëm si e tillë, spikat edhe në vepra të tjera teatrore të
shkrimtarit, madje edhe të dramaturgëve të tjerë pararendës a bashkëkohës me të, që
nga Pirandeloja deri tek Adamovi. Te “Lojë” 36 gjithsecili nga të tre aktorët e
“trekëndëshit” tradicional predikon me bindje “të vërtetën” e vet. Autori shton të
vetën: nuk mund të ketë një të vërtetë për të gjithë. Nuk mund të thuhet me siguri se
kjo ide solipsiste, e cila – çuditërisht – e ka zanafillën te Dekarti e që përbën thelbin
ideor te “Lojë”, shpaloset në të gjithë dramat e Beketit. Sidoqoftë ajo na ndihmon që
të vërejmë më qartë subjektivizmin që dallon mendësinë e shkrimtarit.
Protagonistja e “Ditë të lumtura” mrekullohet sa herë që mëson diçka të re. Por
gjërat e reja që mëson ajo janë të parëndësishme si, bie fjala, “zgjerimi” i horizontit të
saj të dijes me njohjen e faktit se furça e dhëmbëve u përbëka nga ato qimet e forta që
mbulojnë lëkurën e derrit. Kjo nuk mund të merret aq si një tallje dosido e horizontit
të ngushtë intelektual të filistinit, sesa si një pikënisje për të vënë në lojë pikëpamjen e
ngurtësuar se dija është mëma e përparimit, besim që u lëkund së tepërmi nga përvojat
e hidhura të Luftës II Botërore dhe të periudhës pas saj, të cilat vunë në rend të ditës
rrezikun e asgjësimit të jetës, që, paradoksalisht, nxitej prej dijes. “Ditiramb” i saj
është monologu akademik i Lakit.
Në fillim njerëzit e kanë konceptuar përvojën që fitojnë nga jeta si burim të
njohjes së mjedisit përqark dhe të realitetit në përgjithësi. Përvoja i mësoi ata si të
siguronin mjetet e jetesës, si ta gatuanin ushqimin e vet, si të përgatisnin mjetet
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primitive të punës dhe armët e para për luftim. Më vonë dhe krahas saj, atij iu shtua
edhe një burim tjetër njohjeje, dituria, shkenca. Si e para, edhe e dyta i lindnin dhe ia
forconin besimin për rrokjen e botës në përgjithësi. Në kohët moderne, në një mënyrë
thuajse të papritur, ky shumëfishim i njohjes së sferave më të ndryshme të jetës u
shoqërua me mosbesimin e njohjes absolute të saj. Sa më i madh bëhej rrethi i
njohjes, aq më i madh bëhej perimetri i tij që binte në kontakt me të panjohurën.
Drama e Beketit dhe Teatri i Absurdes në tërësi gjejnë këtu një nga përligjjet e forta të
ekzistencës së vet. Beketi gjithmonë na përplas me të panjohurën, të mistershmen, e
cila, edhe në qoftë se do të kishte brenda vetes diçka përmbajtjesore, shpirtërore a
intelektuale, të paktën tani për tani na del përpara me cilësitë e Hiçit (Asgjësë). Po ta
vërejmë me vëmendje, edhe shkenca bashkëkohëse, me mohimin në thelb të njohjes
absolute, nuk qëndron aq larg kësaj pikëpamjeje. Në dramë, e përgjithësisht në letërsi,
Samuel Beketi është një nga mbështetësit e një qëndrimi të tillë.
Beketit i pëlqente të përsëriste thënien e Demokritit: “Asgjë nuk është më reale
se Asgjëja”. Mund të thuhej se, në këtë mënyrë, ai bie në një agnosticizëm absolut.
Siç do të përmendet më vonë në punim, ky del një përfundim i ngutur. Njohja relative,
e konsideruar në kohë, lë diçka për t’u njohur në të ardhmen, në mos plotësisht, të
paktën pjesërisht. Në qoftë se Beketi nuk e bën këtë çështje objekt kryesor të
mendimit të vet si artist, kjo nuk do të thotë se e hedh poshtë si të paqenë. Kjo është
një nga ndoshta-t e tij të nënkuptuara vazhdimisht. Ashtu siç thotë vetë, kjo është fjala
kyçe e epistemologjisë së tij – dhe e gjithë këndvështrimit të tij filozofik. Pa na
qetësuar me një ngazëllim të tipit viktorian, ai na bën ta mbledhim veten me një
stoicizëm modern, si një nga rrugët e pranimit të ekzistencës në kohën tonë, çka
Martin Eslini te “Teatri i Absurdes” do ta quante një përvojë mistike të thellë. Te
Beketi ky qëndrim të sjell ndër mend pikëpamjen e Zen-budizmit, sipas të cilit nuk
mund t’u afrohesh të vërtetave përfundimtare vetëm me anën e të menduarit
konceptual. Njohja e botës ashtu siç e praktikon atë mendimi shkencor modern dhe
njohja e thelbeve të saj të mistershme, në mos mistike, jo vetëm që nuk bien ndesh me
njëra-tjetrën, por, përkundrazi, secila prej tyre mbush atë zbrazëti që lë tjetra. Sipas
Eslinit, të dyja këto këndvështrime nuk përputhen me ato botëkuptime, të cilat as që e
vënë në diskutim t’u japin përgjigje përfundimtare të gjitha pyetjeve që u dalin
përpara, duke mëtuar kështu parajsën mbi tokë37 – kjo si konstruksion fetar në trajtën
e Edenit apo si konstruksion ideopolitik në trajtën e një shoqërie ideale.
Rëndësi të posaçme paraqet dialogu midis dy endacakëve te “Duke pritur
Godonë” fill pas largimit të Pocos dhe Lakit atëherë kur ata na paraqiten për herë të
parë (akti I), si dhe pasazhi me korrierin e Godosë. Të dy pasazhet na nxisin
mendimin se njohja vazhdimisht minohet nga harresa. Kur kalimtarët largohen,
personazhet kryesore këmbejnë këto replika:
VLADIMIRI: Po, ti i njeh ata.
ESTRAGONI: Jo, nuk i njoh.
VLADIMIRI: Ta them unë, i njohim. Ti i harron të gjitha.
(Pauzë. Me vete). Veç në mos qofshin të tjerë…
ESTRAGONI: Atëherë, pse nuk na njohën?
VLADIMIRI: Kjo s’do të thotë gjë. Edhe unë u shtira sikur nuk i njihja
ata. Pastaj, ne nuk na njeh asnjeri.38
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Ky minim i njohjes shpërthen më fort akoma në dialogun e tyre që pason largimin e
korrierit në aktin II të dramës. Ai mbështetet nga çobjektivizimi i objektit të njohjes,
nga mosnjohja, sipas gjasave jo e shtirë, e dy protagonistëve të pjesës prej korrierit të
vogël:
VLADIMIRI: Sa kanë ndryshuar (Pocoja dhe Laki – L.G.)!
ESTRAGONI: Kush?
VLADIMIRI: Ata të dy.
[...]
VLADIMIRI: A nuk kanë…?
ESTRAGONI: Ç’kanë?
VLADIMIRI: … Ndryshuar.
ESTRAGONI: Ka të ngjarë madje shumë. Të gjithë ata ndryshojnë. Vetëm
ne nuk mundemi.
VLADIMIRI: Ka të ngjarë! Është e sigurt. Nuk i pe vallë?
ESTRAGONI: Them se po…39
Kemi këtu një rikthim paradoksal, irracional, te mundësia e njohjes, që, sidoqoftë, po
të mbahen parasysh zigzaget e ecurisë së replikave gjatë këtij pasazhi e në vijim dhe
ndonjë frazë thënë pak më sipër (“Kjo bëri që koha të kalonte.”40), mbetet pezull e
mund ta mohojë vetveten në rastin më të parë pa ndonjë vështirësi e pa i ardhur zor se
po “blasfemon” ndaj asaj që sapo ka pohuar. Blasfemia kryhet pikërisht atëherë kur
nuk pritet dhe një nga elementet më reale – kur ata të dy sjellin ndër mend kontaktin
“empirik” me të sapolarguarit – në vend që ta sqarojë, e ngatërron edhe më tepër
lëmshin e njohjes për ta këputur atë fije që mezi e mbante për të mos u vithisur në
mosnjohje. Ca fjalë të hedhura shkëputurazi më poshtë:
ESTRAGONI: Harroje.
...
VLADIMIRI: (Me vete.) Veç në mos qofshin të tjerë...41
e mbyllin përfundimisht aventurën e rrethit me cen, nga e cila sofistika do të kishte
ç’të mësonte. Në aktin II, kur takohen sërishmi, të dyja palët tanimë nuk e njohin
përfundimisht njëra-tjetrën. Këto rrethana të kujtojnë katrahurën agnostike të fundit të
“Këngëtares së shogët” të Joneskos, ku bashkëshortët Marten “zbulojnë” se qenkan
nga të njëjtat vise, banuakan në të njëjtin qytet e, kështu me radhë, derisa më në fund
atyre u del se fjetkan në të njëjtin shtrat; por edhe kjo u del e pavërtetë!
Njëra prej mënyrave më të mira nëpërmjet të cilave njeriu mund të arrijë në një
njohje të botës është njohja e vetvetes dhe njohja e pozicionit të tij në botë. Kjo, siç u
përmend edhe më lart, përbën bazën e epistemologjisë fondacionaliste të Dekartit,
sipas së cilës fakti i ekzistencës së njeriut përbën edhe themelin për njohjen e botës.
Në këtë drejtim në dramat e Beketit minohet ideja fondacionaliste e njohjes së
vetvetes, njohje e cila do të shërbente si bazë për një identitet të unifikuar, i cili do të
mund t’i jepte koherencë qenieve njerëzore. Në realitetin e përftuar nga teatri i Beketit
nuk ka një bazë nga e cila do të mund të ndërtohej një sistem i qëndrueshëm
epistemologjik. Pikërisht për këtë arsye, shumë kritikë e quajnë veprën e tij
postmoderniste dhe shohin afri ndërmjet tij dhe teorive të Deridasë.
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Pamundësia për të arritur njohjen e vetes si premisë për njohjen e botës del
pothuajse në të gjitha veprat dramatike të autorit. Te “Atë herë” tri zërat, A-ja, B-ja
dhe C-ja, flasin për tri periudha të ndryshme në jetën e protagonistit, të cilit në skenë i
shohim vetëm kokën. Zërat alternohen me njëri-tjetrin dhe ngjan se përpiqen të
krijojnë një histori, historinë e jetës së tij. Në artikullin “Beketi dhe
postfondacionalizmi” Riçard Begami, kur flet për “Atë herë” dhe për njërin nga tri
zërat e asaj pjese, C-në, shprehet:
“Përpjekja për të ndjekur një vijimësi me veten e mëparshme, për të
integruar të tashmen dhe të shkuarën, prodhon një përvojë çrregullimi
dhe shpërbërjeje, një lloj antinjohjeje si në ... pjesën “Jo unë”. Në fund
të fundit, historia e C-së lidhet me paaftësinë për të vendosur një sens
identiteti ose integriteti te vetes.”42
Paaftësia e unit për të arritur një koherencë çon vetiu në një fragmentarizim të tij, gjë
për të cilën do të flitet më gjatë në kreun e katërt të punimit, ku do të hetohet më
hollësisht ndërtimi i personazhit të Beketit dhe psikologjia e tij. Këtu na intereson se
si kjo shkëputje e identitetit dhe “dështimi i unit për të kapur përbrendësinë dhe
identitetin e vet”43 përbëjnë ndoshta një nga elementet më thelbësore të
epistemologjisë së Beketit. Këtë e vërejmë qysh herët tek shkrimtari me trilogjinë e tij
dhe më pas me veprën e tij të parë (të botuar) dramatike, “Duke pritur Godonë”.
Pafuqia dhe paaftësia për të arritur njohjen e vetes çon në tëhuajtjen e
personazhit nga vetja si dhe nga bota që e rrethon. Kjo gjendje tëhuajtjeje është sa
shkak, aq edhe pasojë e absurditetit të gjendjes njerëzore. Në një nga pjesët më
antitradicionale të dramaturgut, “Jo unë”, së cilës do t’i referohemi jo pak herë në këtë
punim, Goja e një gruaje që shfaqet në skenë, e shkëputur nga koka dhe nga çdo
kontekst social, rrëfen një histori. Megjithatë, ndonëse kjo është historia e jetës së saj,
ajo kurrë nuk e përdor vetën e parë gjatë pjesës. Madje sa herë që lihet të kuptohet se
ajo vetë mund të jetë protagonistja e historisë, Goja me nxitim e hedh poshtë dhe e
mohon kategorikisht, duke folur gjithmonë në vetën e tretë.
Siç e përmendëm edhe pak më lart, edhe kujtesa nuk duket se u vjen në
ndihmë personazheve të Beketit për të ndërtuar një vijimësi dhe një përligjje
(ontologjike) të ekzistencës së tyre. “Kaseta e fundit e Krapit” dëshmon për
pamundësinë e rrokjes së këtij uni, të shkuarës së tij, madje edhe në këtë rast kur
protagonisti i kësaj pjese i drejtohet për ndihmë një mjeti të tillë mekanik regjistrues,
jonjerëzor, si magnetofoni. Mund të argumentohet, madje, se ndodh pikërisht e
kundërta dhe magnetofoni e largon më tepër Krapin nga e kaluara e vet, e tëhuajtëson
atë prej kujtimeve të veta. E shkuara kthehet në një varg episodesh të izoluara, të cilat
Krapi i përqesh, i shtrembëron apo thjesht i injoron duke e kaluar më shpejt kasetën
në ato pjesë të cilat nuk dëshiron t’i dëgjojë. Këto veprime të Krapit përfaqësojnë
mënyrën se si njerëzit i qasen të shkuarës së tyre: ata e copëzojnë atë pasi e kanë të
pamundur ta rrokin atë në tërësinë e vet dhe, me raste, e shtrembërojnë atë, duke u
përpjekur të kenë një kontroll mbi të, por gjithmonë duke e ditur, qoftë edhe në
mënyrë të pavetëdijshme, se ata janë duke e rishkruar historinë e jetës së tyre,
“riformatuar” dhe riinterpretuar atë në atë mënyrë që do të ishte më e përshtatshme
për ekzistencën e tyre. Ndërsa në disa prej veprave të skenës Beketi shpesh përdor
zërin e brendshëm – i cili në skenë merr forma të ndryshme – për të sjellë në plan të
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parë të shkuarën e personazheve të veta, te “Kaseta e fundit e Krapit” autori përdor
një aparat mekanik të riprodhimit e regjistrimit të zërit, çka e bën më të thekshme
ndjesinë e tëhuajtjes nga e shkuara dhe pamundësinë e integrimit të unëve që
paraqesin Krapin në periudha të ndryshme të jetës.
Mënyra e funksionimit të kujtesës si dhe aplikimet në rrafshin epistemologjik
të dy formave prustiane të kujtesës, kujtesa e vullnetshme dhe ajo e pavullnetshme,
kanë zënë një vend me peshë në mendimin e Beketit që kur ai ishte lektor në
Universitetin e Trinisë në fillim të viteve ’30. Në monografinë “Prusti” (1931) të
shkruar gjatë kësaj periudhe, një ese kritike e ndikuar edhe nga teoria bergsoniane e
kujtesës, kujtesa e vullnetshme është e lidhur me zakonin dhe të dy këta shihen si
“atributet e kancerit të Kohës.44” Beketi shkruan se për Prustin kujtesa e vullnetshme
nuk ka vlerë si një instrument evokimi dhe nuk jep gjë tjetër veçse një imazh të
largësuar nga realja. Gjithashtu, kjo formë e kujtesës e riprodhon të shkuarën
njëngjyrëshe; asaj nuk i intereson “elementi i mistershëm i pavëmendjes”, i cili i
“depoziton” përvojat tona të zakonshme në një “kthinë të nëndheshme të paarritshme
të qenies sonë”, çelësin e së cilës Zakoni nuk ka arritur ta sigurojë 45. Ai vend, për
Beketin, përfaqëson esencës e vetes sonë, “më të mirën e veteve tona të shumta.”46
Kujtesës së pavullnetshme Beketi, ashtu sikurse Prusti, i jep një vend të
privilegjuar dhe e quan “një magjistar të pashtruar” 47, por një magjistar të cilit nuk
duhet t’i kërkosh me ngulm që ta kryejë “magjinë” e vet, pasi ai e zgjedh vetë kohën
dhe vendin. Në ato raste fatlume kur një ndjesi e kaluar rikthehet në mendjen e njeriut
në mënyrë të pavullnetshme, atëherë ne përjetojmë “ndjesinë tërësore të ndjesisë së
shkuar, as jehonën e as kopjen e saj, por vetë ndjesinë” dhe çdo kufizim hapësinor dhe
kohor “asgjësohet”, gjë që kujtesa e vullnetshme nuk mund ta risjellë kurrë në jetë. Në
ato raste kur këto ndjesi rindërtohen pikërisht në mënyrë të pavullnetshme, “ne
përmbytemi nga një ajër i ri dhe një parfum i ri ... dhe ne thithim ajrin e vërtetë të
Parajsës, të së vetmes Parajsë që nuk është ëndërr e të marrit, Parajsa e humbur.” 48
Studiuesi i njohur i veprës së Beketit, Stenli E. Gontarski, vëren se kjo ndjesi “e (ri-)
krijon përvojën, të tërë dhe reale ... duke e kapërcyer në këtë mënyrë hendekun
ndërmjet së shkuarës dhe së tashmes, simbolit dhe substancës, perceptimit dhe të
kujtuarit, ideales dhe reales.”49 Ndërsa kur flet për kujtesën Gontarski thekson se për
Bergsonin ajo mundëson ekzistencën e vetëdijes, dhe kjo e fundit shërben si
mbështetje për ekzistencën e vetë unit50. Ndonëse duhet treguar kujdes kur flitet për
Beketin dhe u duhet shmangur përfundimeve të nxituara, të duket sikur në disa raste
shkrimtari e parodizon këtë nocion bergsonian, gjë që vihet re në disa nga dramat e tij.
“Melodia e vjetër” është një shembull i qartë i mënyrës se si Beketi tregon dështimin
epistemologjik të kujtesës, teksa dy protagonistët përpiqen t’ia mbushin mendjen
vetes dhe njëri-tjetrit për ngjarje të ndodhura më parë, ndonëse ne i marrin me rezerva
ato që thonë dy protagonistët e kësaj drame të përshtatur nga frëngjishtja. Siç e kemi
shprehur edhe në disa shembuj të mëparshëm në këtë pjesë të punimit, e gjithë
“Godoja” mund të shërbejë për të ilustruar idenë se kujtesa i luan gjithmonë rrengje
njeriut. Beketi, duke folur për veprën e Prustit, shprehet:
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“Krijesat e Prustit [...] janë viktima dhe të burgosur. [...] Nuk mund të
shpëtosh nga e djeshmja, sepse e djeshmja na ka deformuar, ose ne e
kemi deformuar atë. [...] Nuk është thjesht fakti që ne jemi më të
lodhur për shkak të së djeshmes; ne jemi tjetër, nuk jemi më ajo që
ishim përpara katastrofës së të djeshmes.”51
Sipas Beketit, Koha është kushti dhe rrethana e këtyre viktimave. Viktima, sepse ato u
ngjasojnë organizmave të ulëta, të cilat njohin vetëm dy dimensione dhe papritmas
përballen me misterin e lartësisë. Për të njeriu nuk ka shpëtim nga orët e nga ditët. E
djeshmja është pjesë e jona, ajo është brenda nesh.
Parë nga këndvështrimi epistemologjik, për Beketin intuita qëndron më lart se
inteligjenca. Në leksionet që Beketi mbante gjatë periudhës që jepte mësim në
Kolegjin e Trinisë në Dublin, materiali i të cilave është rindërtuar nga një libër
shënimesh i njërës prej studenteve të tij në kolegj, Rejçëll Bërouz, del se ai e
mbështeste idenë e Bergsonit se vetëm intuita mund ta rrokë kohëzgjatjen52.
Përfaqësimi i kësaj kohëzgjatjeje paraqet një çështje kyçe:
“Kohëzgjatja e pastër është e papërfaqësueshme, e parrëfyeshme, dhe
për Bergsonin (dhe për Beketin) përbën një problem qendror metafizik,
ontologjik, ekzistencial, dhe, rrjedhimisht, një problem letrar, përpjekjen
për të ... përfaqësuar, pra, edhe për ta segmentuar dhe spacializuar
rrjedhën e qenies.”53
Gontarski vëren se në këto leksione, Beketi e mbështeste idenë se intuita mund të
arrijë në një vizion tërësor, në një vizion të cilin inteligjenca nuk është e aftë ta
përftojë. Përveç kësaj, për Beketin, ndryshe nga inteligjenca, e cila për nga vetë
mënyra e funksionimit mundet vetëm të rrokë kalimin e kohës, intuita është në
gjendje ta ngërthejë çastin e tanishëm dhe ndjesitë e panumërta që mbart ai çast. Qysh
në fillim të monografisë “Prusti”, Beketi e quan kohën “përbindëshi me dy koka i
mallkimit dhe i shpëtimit”54. Beketit i interesonte koncepti i Bergsonit për kohën, si
dhe ideja se koha është progresive dhe e pandashme, çka binte ndesh me idenë e
shumë filozofëve – duke filluar me Zenonin – të cilët e kishin trajtuar kohën si një
trajektore lineare, të copëzueshme. Sipas Bergsonit, ata i qaseshin kohës në mënyrë
retrospektive, duke e trajtuar atë si një send. Arsyeja priret ta segmentojë dhe
spacializojë kohëzgjatjen me qëllim që ta bëjë më të kapshme për mendjen njerëzore.
Si për Bergsonin, ashtu edhe për Beketin intuita mbetet e vetmja metodë – nëse mund
të quhet e tillë – që arrin ta perceptojë kohëzgjatjen.
Mendimtarët gjermanë Maks Horkhajmeri dhe Teodor Adornoja janë të
mendimit se iluminizmi, i cili i premtoi shumë njerëzimit, në fakt e çoi atë drejt një
tjetër lloj barbarizmi. Progresi i mbështetur tërësisht te arsyeja e humbet përligjjen e
vet dhe kthehet në një mjet ndihmës të prirjeve shkatërrimtare të njerëzimit. Në
artikullin “Shtiza e Telefit”, studiuesja Irit Degani-Raz e krahason arsyen dhe
përdorimin e teknologjisë nga njerëzimi me shtizën e Telefit. Vetë Beketi e përmend
këtë figurë legjendare në paragrafin e parë të monografisë “Prusti”. Telefi, mbreti i
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Mizisë, mbeti i plagosur në këmbë nga shtiza e Akilit. I shqetësuar pasi plaga nuk po i
mbyllej, ai konsultoi një orakull, i cili i tha se shërimi do t’i vinte nga ai që e plagosi.
Në këtë mënyrë, ajo shtizë që e plagosi Telefin u bë edhe mjeti i shërimit të tij. Sipas
Degani-Razit, teknologjia dhe përdorimi i arsyes në shërbim të kësaj teknologjie janë
shtiza e Telefit e botës moderne. Këtu është për t’u theksuar se mendimtarët e
periudhës së pas Luftës II Botërore dhe të pas Holokaustit e sfidojnë – dhe jo pa baza
– idenë iluministe se arsyeja do ta bënte njeriun zot të natyrës, çka do të rriste
ndjeshëm lumturinë e njerëzimit. Ideja e kontrollit mbi natyrën nëpërmjet përdorimit
të arsyes e joshte njerëzimin dhe ia forconte shpresën për një botë më të mirë, më të
organizuar dhe më të qëndrueshme. Por ky kontroll që u ushtrua mbi natyrën dhe mbi
rrjedhën e saj pati një rezultat të paparashikuar nga ithtarët e kësaj ideje: tëhuajtjen e
njeriut nga natyra, gjë që shpuri në një tëhuajtje të tij nga të tjerët dhe, në fund, nga
vetja.
Ndonëse nuk përbën një nga çështjet themelore të botëkuptimit estetik të tij,
Beketi e trajton marrëdhënien e njeriut me teknologjinë. Ai pati një tërheqje të
menjëhershme nga mundësitë e reja që i hapeshin nga përdorimi i mediave të
ndryshme që mund të përdoreshin në realizimin dramaturgjik. Siç do ta vëmë re gjatë
punimit, ai i shkroi disa prej dramave të veta posaçërisht për radion dhe televizionin.
Megjithatë, te “Kaseta e fundit e Krapit” përdorimi i teknologjisë së re nga
protagonisti ka një efekt të dyfishtë. Degani-Razi shprehet:
“Magnetofoni ... ka aftësinë t’i kapë çastet e së shkuarës së Krapit dhe
mishëron premtimin e plotësimit të dëshirimit të tij për një parajsë të
humbur ... Teknologjia regjistruese i bën të mundur Krapit që të
evokojë herë pas here kujtimet e çka duket të jenë çastet më
domethënëse dhe të çmuara të gjithë jetës së vet... Megjithatë, në të
njëjtën kohë, [magnetofoni] është edhe aparati që e ndan Krapin nga
përvojat e tij të mëparshme dhe egot e tij të vjetra, duke i kthyer ato në
objekte të shkëputura mbi të cilat ai ushtron fuqinë që fiton nga makina.
Ai e ndez dhe e fik makinën, e ndërpret narracionin, dhe imponon një
rend të ri mbi të sipas dëshirës së vet. Duke e kthyer të shkuarën e vet
në një material të tëhuajtur, të manipulueshëm, ai e shkatërron lidhjen
thelbësore që e lidh atë me vetet e tij të shkuara.”55
Një numër kritikësh e kanë interpretuar “Krapin” në optikën e konceptit bergsonian
për kujtesën e vullnetshme dhe të pavullnetshme. Mund të thuhet se copëzat e jetës së
Krapit të regjistruara në kasetat që i mban nëpër sirtarë dhe të cilat i ka renditur me
kujdes në një regjistër janë diametralisht e kundërta e asaj që përfaqëson kujtesa e
pavullnetshme e Anri Bergsonit.
Kur flet për “Vepër në proces” të Xhojsit në esenë e vet “Danteja . . . Brunoja .
Vikoja . . Xhojsi”, Beketi e shpjegon aspektin – sipas tij – purgatorial të “Veprës”
nëpërmjet “mungesës absolute të Absolutes”.56 Beketi flet, në këtë mënyrë, për
skepticizmin e Xhojsit, por në të njëjtën mënyrë këtu gjendet edhe një prej premisave
kryesore të epistemologjisë dhe të estetikës së shkrimtarit. Po këtu, Beketi flet për
marrëdhënien ndërmjet botës dhe njohurive njerëzore dhe se si për Xhojsin, bota
“purgatoriale” e veprës së tij është sferike dhe e përjashton kulmimin, në dallim me
atë të Dantes, e cila është konike dhe “rrjedhimisht nënkupton kulmim”; lëvizja te
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Danteja ka vetëm një kahje, dhe se një hap përpara përfaqëson një avancim, teksa
lëvizja te Xhojsi nuk ka një kahje, dhe një hap përpara është edhe një hap pas 57. Siç
shprehet studiuesi Xhejms Ejkson, për Beketin “... artisti [...] është i kufizuar në atë që
mund të shpresojë të mësojë për botën rreth vetes. [...] Ai është i kufizuar nga fakti që
është njerëzor.” 58 Tharmi filozofik i opusit letrar të Beketit ngjizet nga kjo “mungesë
absolute e Absolutes”.
Dramat e Beketit u ngjajnë gjëegjëzave (angl. puzzle), të cilave u mungojnë
pjesë të veçanta. Ndoshta ky është shkaku që veprat e Beketit, ndonëse “të vështira”
për sa i përket interpretimit, megjithatë e joshin lexuesin që të japin interpretimet e
tyre për to. Ejksoni thotë se pjesë si “Fund loje” apo “Improvizimi i Ohajos” u
ngjasojnë figurave që përdoren në eksperimentet psikologjike që u kryen në fillim të
shekullit XX për të ilustruar parimin e mbylljes, sipas të cilit në një figurë në të cilën
mungojnë disa pjesë, njeriu priret që t’i shtojë vetë fragmentet që mungojnë, çka do të
sillte një mbyllje dhe plotësim të figurës. Duket se mendja njerëzore tenton gjithmonë
t’i afrohet dhe ta kërkojë plotësinë dhe kjo jo vetëm në drejtim të figurave gjeometrike
apo të zgjidhjes së formulave matematikore, por në çdo aspekt të jetës, përfshi këtu –
në mënyrë të pashmangshme – edhe në interpretimin e veprave të artit. Lexuesi
përpiqet ta nxjerrë kuptimin apo simbolikën e çdo objekti që sheh në skenë e çdo
dialogu që dëgjon, duke u rrekur që të gjejë se ç’vend zë ai në gjëegjëzën e madhe.
Cili është kuptimi i këpucës së Estragonit? Përse kryevepra e Beketit nis pikërisht me
këtë mjet skenik? Po pema, e cila në aktin I është e tharë, ndërsa në të dytin ka lëshuar
ca gjethe? Për të mos folur pastaj për orvatjet e panumërta që janë bërë në drejtim të
interpretimit të Godosë.
Megjithatë, fakti që shpeshherë pjesët e tij teatrore, si dhe ato në prozë, janë të
paplota dhe fragmentare nuk nënkupton që këto vepra janë të mangëta apo me cen.
Kjo prirje për të krijuar vepra që nuk arrijnë plotësinë nis të paktën me romantizmin, i
cili iu kundërvu letërsisë dhe teorisë klasiciste, e cila kërkonte nga shkrimtarët të
prodhonin vepra letrare të përsosura, duke u nisur nga një standard i përcaktuar qartë.
Përveç kësaj, ky fragmentarizëm përfaqëson – artistikisht – mendimin që kishte
shkrimtari për aftësinë e njerëzve për të njohur botën dhe thelbet e saj. Gjithashtu, ai
përfaqëson – parë në një këndvështrim filozofik – pikëpamjen e Beketit se ekzistenca
njerëzore mbetet një gjëegjëzë (puzzle) dhe përpjekjet e qenieve njerëzore për t’i
bashkuar të gjitha fragmentet e saj dhe për të arritur në një figurë të plotë janë të
destinuara të dështojnë. Kur flet për analogjinë ndërmjet filozofisë së Shopenhauerit
dhe veprave të Beketit, Ejksoni vëren se Beketi na paraqet gjëegjëza, të cilat janë
analoge me atë që Shopenhaueri e quan “rebusi” që na vë përballë bota jonë
pafundësisht komplekse:
“Kufijtë e njohurisë njerëzore janë të tilla që as gjëegjëza (puzzle) e as
rebusi nuk do të zgjidhen ndonjëherë përfundimisht: Improvizimi i
Ohajos u reziston përpjekjeve tona për ta interpretuar atë në mënyrë
përfundimtare, ashtu sikundër bën edhe bota vetë. Njohuria absolute
qëndron përtej mundësive njerëzore.”59
Paçka se një numër kritikësh janë shprehur se kjo qasje e Beketit çon detyrimisht në
solipsizëm apo skepticizëm absolut, neve na duket se ky qëndrim është ai i një
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shkrimtari, i cili i qëndron besnik vizionit të vet për botën dhe i cili nuk druhet të
dështojë. Siç shprehet ai vetë, “[t]ë jesh artist do të thotë të dështosh ashtu siç nuk
guxon të dështojë askush.”60

2.2. Veçantitë estetike të dramës beketiane
Samuel Beketi nuk i ka paraqitur në mënyrë sistematike pikëpamjet e veta
estetike. Gjatë punimit do t’u drejtohemi vazhdimisht atyre pak veprave të tij
“teorike”, si hyrjes së “Vepër në proces” të Xhojsit, “Danteja . .. . Brunoja . Vikoja . .
Xhojsi”, esesë mbi Prustin, “Dromcat”, si dhe ndonjë interviste që ai ka dhënë. Duhet
theksuar këtu se Beketi nuk ka krijuar një sistem estetik klasik, siç kanë bërë, për
shembull, romantikët apo edhe shkrimtarë të tillë të shekullit XX si Sartri e Kamyja.
Pikëpamjet e tij estetike lidhen aq ngushtë me anët e tjera të botëkuptimit të tij saqë
përgjatë punimit tonë do të rrokim gjithandej një osmozë të ndërsjellë midis tyre.
Ky kapitull përpiqet të paraqesë disa nga aspektet themelore të estetikës së
Beketit, çka është një detyrë jo e lehtë, aq më tepër po të kemi parasysh se, me gjithë
ato shkrime që përmendëm më lart, vetë shkrimtari mbetet hermetik në këtë drejtim.
Megjithatë, shumëkuptimësia që karakterizon krijimin artistik e shpërthen këtë guaskë
estetike dhe na jep dorë të arrijmë në disa përfundime, megjithëse jo përherë dhe jo
tërësisht të kristalizuara. Në ato trajta që përmendëm, estetika e Beketit i shtrin rrënjët
e veta në një truall të afërt, bashkëkohor ose gati bashkëkohor, si dhe në shtresa të
largëta, para fillimshekullit të njëzetë e deri në muzgjet e historisë e agun e kulturës e
të artit klasik. Orvatjet për të interpretuar pjesët e Beketit filluan qysh herët. Shumë
nga studimet e para e shqyrtuan veprën e tij nën shenjën e trashëgimisë letrare dhe
filozofike. Disa të tjera u përqendruan te (anti)heronjtë e tij. Gati të gjithë studiuesit
shikonin tek ai pikësëpari filozofin. Synimet e tij për të trajtuar problemet e gjendjes
njerëzore u interpretuan nga kritika në mënyra nga më të ndryshmet. Krijimet e tij
dramatike u quajtën pjesë me prirje të krishtera, ekzistencialiste, gnostike, mitike,
parodike, ironike, jungiane madje edhe me ndonjë prirje marksiste, dhe këtyre
interpretimeve përmbajtjesore iu nënshtruan edhe kategorizimet e tyre për sa u përket
formës dhe gjinisë. Komikja beketiane mori shpjegime nga më të ndryshmet, që nga
vodëvili te shpërthimet skatologjike, nga fantastikja te groteskja.
Ndoshta qysh në dhjetëvjetëshat e parë të shekullit XX ndodhemi përpara një
dukurie kureshtare. Nga njëra anë, zhvillimi i përshpejtuar i teknologjisë me të mirat
që solli ajo, por edhe me mbështetjen që gjetën në të forcat shoqërore e politike
shkatërruese; në anën tjetër, shumëfishimi i mundësive të përhapjes së kulturës e të
artit, por që shoqërohet me tejshtrirjen e kulturës masive, e cila i shqetësonte
intelektualët e vërtetë me cilësinë e saj tejet të rëndomtë. Beketi ishte një nga këta të
fundit. Te “Danteja . . . Brunoja . Vikoja . . Xhojsi”, ai i kundërvihet kërkesës së
publikut masiv për një letërsi limonadë lehtësisht të tretshme dhe shpall si detyrë të
artistit shprehjen e tërësisë së ndërlikuar të përvojës së tij. Ai krijon një art
“hermetik”, që nuk mund të kënaqte këdo, madje, si çdo dukuri novatore në art dhe jo
vetëm në art, në fillim nuk kapërdihej edhe nga një shtresë e gjerë e inteligjencies.
Kjo paraqiste një rrezik të prekshëm. Samuel Beketi e kupton dhe e pranon rrezikun
dhe qysh me krijimet e para, së bashku me shkrimtarë e artistë të tjerë, vendos ta
kalojë Rubikonin, çka do të thoshte ose fitore e afirmimit, ose dështim i moskuptimit
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dhe flakje në koshin e harresës, gjë që u ka ndodhur shumë talenteve origjinale. Për
Beketin rreziku bëhet edhe më i pranishëm nëse do të kujtojmë që, estetikisht, ai nuk
ka asnjërën nga këmbët mbi një truall të fortë. Pa hyrë në asnjë “klan” kulturor, të
pranuar në kohën e vet – as në atë të kulturës masive e as në atë të letërsisë me vlera
të mirëfillta tradicionale – shkrimtari mund të mos pranohej si prej njërit, ashtu edhe
prej tjetrit. Horizonti i pritjes ishte ende i zënë për të. I duhej ta çante me dhunën e
risisë kryeneçe.
Ndonëse Xhojsi ndikoi ndjeshëm në evoluimin e mendimit estetik të Beketit,
Beketi u nda nga mënyra se si e konceptonte artin Xhojsi. Ndonëse i gjithanshëm dhe
gjithëpërfshirës në veprën e vet dhe megjithëse teknikat e tij paraqesin vështirësi në
interpretim, Xhojsi-artist është në kontroll të krijimit të vet. Po të përdornim termin e
Xhojsit, universi është një “kaozmos”, një sintezë ndërmjet kaosit dhe rendit. Bota e
Beketit është një botë e kaosit dhe detyra e artistit është ta akomodojë (accommodate)
rrëmujën, ta pranojë atë, dhe të mos pretendojë se kaosi mund të kuptohet plotësisht 61.
Ky besim e ndan Beketin jo vetëm nga letërsia realiste e natyraliste, por edhe nga
shumë prej shkrimtarëve modernistë të shekullit XX. Kur flet për artin e Beketit,
studiuesi Dejvid H. Hesla thotë se arti që imiton një botë të paformë dhe të
pakuptueshme, duhet të jetë vetë i paformë dhe i pakuptueshëm. Që këtej vjen
kërkimi për një formë arti, e cila do ta akomodonte (accommodate) të paformën.
Hesla vijon të thotë se “forma e vetme që mund ta bëjë këtë është ajo në të cila vihet
në pyetje vetë forma.”62
Një shekull para Beketit, shkencëtari evolucionist Ernest Hekeli thoshte se
“Ontogjenia rikapitullon filogjeninë”. Një pohim i tillë do të kryente funksionin e një
maksime shkencore në atë kohë dhe në shumë dhjetëvjetësha që pasuan. Të duket se
Beketi e bën të vetën atë dhe, duke mbrujtur metodën e vet krijuese, shton: edhe
filogjenia rikapitullon ontogjeninë, si dy shkallaret e para të atij përshkallëzimi estetik
që përfshin njeriun te universi dhe anasjelltas. Shkrimtari ishte i bindur se një botë e
re – ajo që ndikoi në formimin e tij shpirtëror e artistik që, në fakt, ishte një nga
shtysat më të rëndësishme për krijimin e botës së tij artistike – kërkonte një estetikë të
re. Natyrisht, siç e provon, midis të tjerave, krijimi i disa kryeveprave madje edhe në
letërsinë e shekullit XX, kjo nuk është një conditio sine qua non. Sidoqoftë, një sistem
i ri estetik jepte dorë për një paraqitje të përshtatshme të thelbit dhe të dukurive të saj.
Siç ndodh me veprat e artistëve të mëdhenj, krijimtaria e Beketit na hap një dritare të
re prej nga marrim informacione të reja për botën, informacione me një natyrë të
mëvetësishme, që, tekefundit, e bëjnë më të lehtë të depërtojmë nën koren e dukjes së
saj dhe marrin pjesë në formësimin e mendësisë sonë. Mënyra konkrete e depërtimit
të shkrimtarit nën këtë kore të dukjes përbën specifikën e estetikës së tij.
Kjo estetikë, e cila ravijëzohet që me shkrimet e tij – të pakta – kritike, ato që
mbahen si korpusi i tij kritik apo “teorik”. Në këto shkrime bie në sy këmbëngulja e
Beketit për pandashmërinë e formës dhe përmbajtjes në veprën artistike, premisë e
cila do të ndihet në të gjitha veprat e tij në prozë apo ato dramatike në çdo nivel
makro- e mikro-estetik. Edhe në këtë drejtim, Beketi do të kishte ç’të përthithte prej
Xhojsit. Kur flet për veprën e “mjeshtrit”, Beketi i del në mbrojtje asaj duke shfaqur
një përçmim të hapur për pritshmëritë e publikut dhe kritikës, të cilët, sipas tij, nuk
ishin të kënaqur në qoftë se forma e një vepre letrare nuk ndahej qartë nga përmbajtja,
çka u krijonte atyre komoditetin e të kuptuarit të njërës pa u bezdisur për të rrokur
tjetrën. Këtu mishërohet thelbi i pikëpamjes së dramaturgut për raportin formë61
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përmbajtje si një përputhje e drejtpërdrejtë midis njërës dhe tjetrës. Letërsia
pararendëse gjente një mënyrë të përshtatshme të mishërimit të idesë në një formë
tanimë të kristalizuar nga tradita. Evoluimet brenda për brenda kësaj forme tanimë të
provuar e të pranuar janë të kuptueshme. Nuk mund të ketë formë të ngurtësuar
njëherë e mirë, sepse në një rast të tillë ajo do të zhvlerësohej. Gjithsesi, shpesh,
format e trashëguara nga e kaluara, e kanë paraqitur veten mjaft jetëgjata. Dikensi
operon me një formë që në vija të përgjithshme e kishte trashëguar nga Fildingu e
Smolleti, Dostojevski – nga Gogoli. Në letërsinë e shekullit XX, madje edhe
shkrimtarë të tillë si Sartri e Kamyja – edhe në dramat e veta – i kumtojnë lexuesit një
brendi bashkëkohore me mjete artistike tradicionale në bazë të të cilave qëndron
parimi logjik i të shprehurit të idesë.
Vepra e Beketit nuk përputhet me një metodë të tillë artistike. Ai kërkon që
idesë së re t’i lehtësohet depërtimi në vetëdijen e lexuesit përmes një forme po aq të re
sa edhe ajo vetë. Ai thotë se te “Vepër në proces” e Xhojsit “forma është përmbajtje,
përmbajtja është formë” dhe “[Xhojsi] nuk shkruan për diçka; ajo që shkruan ai është
ajo diçka vetë.”63 Kësaj pikëpamjeje estetike, të cilën ai e shpërfaqi në esenë e tij për
Xhojsin kur ishte ende në hapat e para si shkrimtar, do t’i drejtohemi në përpjekjet
tona për të kuptuar veprën e vetë Samuel Beketit. Ndonëse të kujdesshëm për të
arritur në një përfundim absolut, gjithëpërfshirës, veçanërisht kur bëhet fjalë për një
shkrimtar të tillë si Beketi, kjo pikëpamje estetike do të na bënte të vëmendshëm ndaj
një ndarjeje “të pastër”, aq të volitshme, formë-përmbajtje, gjatë studimit të veprës së
tij.
Theksimi që i bënte drejtuesi i organit me prirje surrealiste “tranzisjon”, Ëzhen
Zholasi, hegjemonisë së jetës së brendshme mbi atë të jashtme ka rëndësi për të
kuptuar përdorimin e shpeshtë që Beketi do t’u bënte në veprën e vet procedimeve të
të menduarit të pavetëdijshëm. Për shembull, në trilogjinë romanore shkrimtari krijon
një “unë transcendental”, por, në vend që të identifikojë një unë njësues, ai
përqendrohet te “shpërbërja përfundimtare” e këtij uni. Nga pikëpamjet e tyre
estetike, del se surrealistët ishin të bindur se pavetëdija e rikrijon realitetin e jashtëm,
ashtu sikurse bota e jashtme e furnizon vazhdimisht botën e brendshme. Ndikimi i
kësaj premise estetike mund të gjendet në çdo pjesë teatrore të shkrimtarit. Në
monografinë për Prustin, Beketi flet për cilësitë imersive (zhytëse) dhe emersive
(shfaqëse) të veprës së Prustit. Beketi favorizon lëvizjen nga jashtë brenda, pra
cilësinë depërtuese, te Prusti. Ndërsa lëvizja e kundërt, nga brenda jashtë, për të është
“një lëvizje e pavërtetë e shpirtit”, meqenëse “kërkimi i vetëm pjellor është gërmues,
depërtues, një tkurrje e shpirtit, një lëvizje zbritëse” dhe, si rrjedhojë, “zhvillimi i
vetëm i mundshëm është në drejtim të thellësisë. Artisti është aktiv, por në mënyrë
negative, dhe largohet nga pavlefshmëria e fenomeneve periferike, i tërhequr nga
zemra e vorbullës.”64
Po ashtu, estetika e Beketit në disa aspekte të saj të rëndësishme të sjell ndër
mend estetikën e piktorëve kubistë dhe ekspresionistë abstraktë, kuptohet duke
mbajtur parasysh dallimet midis mjeteve të shprehjes të llojeve të ndryshme të artit.
Brenda kuadrit të letërsisë, ai ndan me surrealistët magjepsjen nga bota e ëndrrave,
interesin e tyre për fuqinë e të menduarit të pavetëdijshëm, megjithëse nuk pranonte
shumë nga përfundimet në të cilat arrinin ata dhe synimet e tyre artistike. Ai mohonte
besimin e tyre se zbulesat e pavetëdijes universale do të krijonin një “mitologji
njësuese”, që do të krijonte një botë të re, mbi rrënojat e “qytetërimit kalbëzues” të
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“materializmit plutokratik.”65 Po ashtu, me gjithë risitë e shumta në ekzekutim, Beketi
do t’i shmangej errësimit të kufirit midis autorit dhe lexuesit a shikuesit, karakteristik
për pasmodernistët e mëvonshëm. Nga ana tjetër, Beketi, dhe përgjithësisht Teatri i
Absurdes, merr pjesë në formësimin e një estetike moderniste shumë më tepër sesa
letërsia ekzistencialiste me përfaqësuesit e saj të shquar, në një kohë kur prurjet e të
dyja këtyre drejtimeve letrare në formësimin e mendësisë moderne kanë një peshë gati
të njëllojtë. Pra, surrealizmi dhe piktura moderniste ushtruan një ndikim të dukshëm
në formësimin e estetikës beketiane, çka la gjurmët e veta deri në mënyrën e
strukturimit të pjesëve teatrore të shkrimtarit, siç dhe do të shtjellohet në kreun e pestë
të këtij punimi. Në udhëzimet skenike nuk ka imtësi detajesh skenike. Madje do të
thoshim se, përgjithësisht, të dhënat kronotopike janë ngjeshur në mënyrë të
tejskajshme. Dramaturgu i përdor ato në këtë formë për të shtrydhur prej tyre atë
lëndë që ato kanë të përbashkët me të përgjithshmen.
Kjo nuk do të thotë se në dramat e Beketit personazhi është i privuar nga
çfarëdolloj mjedisi. Një rrethanë estetike e këtillë mund të mishërohej me një lehtësi
relative në prozë, për shembull në romanin e Natali Sarrotit “Midis jetës dhe vdekjes”,
tema kryesore e të cilit mund të ishte shumëfarëshe dhe vetëm një indikim i
drejtpërdrejtë i autores e përcakton atë si ecurinë e procesit të krijimit. Për vetë
natyrën e saj, një vepër dramatike do të ketë disa piketa mjedisi. Vepra e Beketit nuk
bën përjashtim në këtë drejtim, madje as një krijim si “Frymëmarrje”. Kjo e fundit
fillon me këto udhëzime skenike: “Dritë e zbehtë mbi skenën e mbushur me plehra të
ndryshme66.” Mjediset e Beketit, jo aq rrallë sa mund të na duket, na kujtojnë mjedise
jetësore, madje shoqërore. Prapëseprapë, kjo nuk është domethënia estetike kryesore e
tyre, siç do të thoshim në rastin e një drame ose, në përgjithësi, të një vepre të
shkrimtarëve realistë. Shpirti i mjedisit beketian ka natyrë transcendentale. Mjedisi
skenik te Beketi merr atributet e një mjedisi simbolik, tejreal. Ai kthehet në një
projektim të gjendjes shpirtërore të shkretisë dhe absurditetit. Disa herë, ai është
ravijëzuar para syve tanë nga fjalët e autorit si, bie fjala, pirgu me rërë te “Ditë të
lumtura”. Herë të tjera ai i përcillet veshit të spektatorit përmes fjalëve të një
personazhi, si bie fjala: “nuk ka më dallgë (në det – L.G.)67”, te “Fund loje”.
Kur flet në monografinë e vet për mënyrën se si e ndërton Prusti subjektin e
romaneve të tij, si dhe për kronologjinë në këto romane, Beketi shkruan:
“Është jashtëzakonisht e vështirë të ndiqet kronologjia e Prustit,
vijimësia e ngjarjeve është spazmodike, dhe personazhet e temat e tij,
ndonëse duket sikur i binden një domosdoshmërie të brendshme
pothuajse të marrë, paraqiten dhe zhvillohen me një përçmim të hollë
dostojevskian për vulgaritetin e lidhjes së besueshme ndërmjet
ngjarjeve.”68
Këtë vështirësi në ndjekjen e kronologjisë e hasim rëndom në veprat e Beketit, madje
në disa prej veprave të tij skenike, si “Frymëmarrje”, shkrimtari e sfidon pikëpamjen
tradicionale për kronologjinë e një vepre letrare. Krijimet teatrore të Beketit, që nga
drama që mbahet si kryevepra e tij e deri te pjesët radiofonike e televizive,
karakterizohen nga mangësia, cungimi i subjektit në kuptimin tradicional të fjalës.
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Kënaqësia estetike që na fal çdo pjesë e Beketit qëndron jo në respektimin e çdonjërit
prej elementeve të piramidës së Frajtagut, por në valëzimet e buta të rrugëtimit që
ndjek subjekti, i cili në shumicën e rasteve nuk ka ndonjë zgjidhje të spikatur dhe të
cilit jo rrallë i mungon edhe pika kulmore. Prapëseprapë, kapim një strukturë që i
shpëton shpërbërjes dhe mbahet fort tek ekuilibri i përbërësve dhe te lajtmotivet e
përsëritura. Ndërkaq secila nga pjesët e tij na lë një mbresë estetike të plotë. Joshesh
po aq nga cungimi, sa edhe nga mundësia, po aq nga mungesa, sa edhe nga plotësia.
Në kreun e pestë të punimit jepen shembuj të mënyrës se si Beketi i shmanget
subjekteve “të ndërtuara mirë” në dramat e veta.
Po kështu, në dramat e veta, Beketi i kushton ngjarjes një vëmendje minimale
në krahasim me atë vend që i japin dramaturgët realistë, si për shembull, ndër të tjerë,
Bernard Shou. Kjo jo vetëm dhe jo aq në kuptimin e sasisë së fjalëve që përdor ai për
ta paraqitur sesa në atë ngarkesë estetike modeste që përçohet përmes saj. Teatri i
Beketit mund të karakterizohet më shumë si një teatër rrethanash ekzistenciale dhe, si
çdo teatër rrethanash, largësohet prerazi nga teatri i karaktereve, ashtu siç konceptohet
ai teorikisht qysh nga periudha e klasicizmit dhe një model të të cilit do ta
përfaqësonte “Koprraci” i Molierit apo komedia “Shkolla e thashethemeve” e
Sheridanit. Për Beketin, ngjarja përfaqëson një madhësi estetike më të vogël nga
ç’përfaqësonte ajo për Lope de Vegën apo për Shekspirin. Në këtë pikë, studiuesit
vënë re ngjasime të dukshme midis dramave të Beketit dhe dramave të Pedro
Kalderon de la Barkës, si “Jeta është ëndërr” dhe “Teatri i madh i botës”. Po kështu,
kur flet për mënyrën se si e arrin Beketi suspansën (gjendjen e pezullisë) në krahasim
me mënyrën se si e arrijnë këtë dramaturgët natyralistë e absurdistë, Eslini thotë se në
pjesën më të madhe të rasteve audienca që ndjek një vepër natyraliste a realiste bën
pyetjen “Ç’do të ndodhë më pas?” Edhe në një pjesë absurdiste audienca e bën këtë
pyetje, por, vazhdon Eslini, çdo gjë mund të ngjasë më pas në një vepër absurdiste,
ndaj edhe kësaj pyetjeje nuk mund t’i jepet përgjigje “sipas rregullave të probabilitetit
[…] të bazuara në motive dhe karakterizime që qëndrojnë të pandryshueshme gjatë
gjithë pjesës.” Pyetja që duhet bërë kur flasim për një dramë absurdiste nuk është aq
shumë ajo se çfarë do të ndodhë më pas, por çfarë po ndodh tani?, “çfarë përfaqëson
veprimi i pjesës?”69
Kur i shfletojmë ose i shikojmë veprat e Beketit të vëna në skenë, kemi një
përshtypje të atypëratyshme se ai nuk kujdeset t’i japë njeriut të vet atë që e hasim në
artin letrar shumë herët e që, të paktën qysh nga mesi i shekullit të nëntëmbëdhjetë
deri afërsisht në kohën e tij, ishte një fushë ku lëronin me ëndje shkrimtarët e
mëdhenj, duke nxjerrë së andejmi përfundime metafizike. Për të tilla përfundime, të
cilat përshkojnë nga kreu në fund të gjithë pëlhurën artistike të veprës së tij, në tekstin
dhe në nëntekstin e saj, dramaturgu përdor në mënyrë tepër të kursyer lëndë të parë
sociale dhe, akoma më pak, politike. Ajo që pa në Gjermani – përpjekja për ta
katandisur artin në një mbështetje të një politike të pamend – ka luajtur një rol të
padyshimtë në pikëpamjet e shkrimtarit për një art që i qëndron larg çdo lloj
ideologjie partiake.
Njeriu i Beketit të lë përshtypjen e një figure kubike, të ngrirë të Njeriut me
shkronjë të madhe, jo në kuptimin e madhështisë, por në atë të përgjithshmërisë së tij.
Tiparet e tij individuale dhe ato të përgjithshme vijnë e shtrëngohen në një nyje.
Variacione të natyrshme në lidhjet midis këtyre tipareve e shtrëngojnë më fort atë,
duke e bërë më të besueshëm imazhin e njeriut. Gjatë leximit a gjatë ecurisë së
veprimit në skenë vërejmë që arti i dramaturgut e ka pasuruar njeriun beketian me
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elemente të tjera, të cilat krijojnë nivele të reja, që, të gjitha së bashku, konvergojnë te
niveli metafizik, gjithsecili, pa e bjerrur assesi autonominë dhe rëndësinë e vet. Në një
nga “Tre dialogët” me Zhorzh Dytuinë, Beketi ngulmon në krijimin e “objektit
tërësor, të plotësuar me pjesët që i mungojnë (në jetësimin e tij në libër a për skenë –
L.G.), në vend të objektit të pjesshëm”, gjë që pak më poshtë e sheh jo si largim nga
jeta, por përkundrazi si “një shtytje drejt një shprehjeje më të saktë të përvojës
natyrore ... Rrjedhoja është një fitim në aspektin e natyrës”; dhe aty për aty i shpjegon
bashkëbiseduesit: “Këtu me natyrë, unë kuptoj... përzierjen e perceptuesit dhe të
perceptuarit dhe jo diçka të dhënë (drejtpërdrejt),70” çka, ndër të tjera, na sqaron edhe
konceptimin e tij të gjerë – thelbësisht estetik – për realizmin në art.
Beketi nuk u siguron një bazë të qëndrueshme racionale personazheve që
ndërton, rezultat ky edhe i faktit që ai nuk jep shpjegime mbi motivimin e
personazheve të veta. Këtë e shohim në të gjitha personazhet që popullojnë si dramat,
ashtu edhe veprat e tij në prozë, çka duket edhe në leksionet që ai mbajti mbi Andre
Zhidin dhe Zhan Rasinin në Kolegjin e Trinisë në Dublin në fillim të viteve ’30.
Beketi kishte mbajtur shënime gjatë kësaj periudhe mbi ato që kishte shkruar Zhidi
për Dostojevskin dhe për dallimin ndërmjet këtij të fundit dhe Balzakut:
“Personazhet e tij kryesore janë gjithmonë në ndërtim, pa dalë kurrë
mirë nga hija. Vërej këtu se sa thellësisht ndryshon ai në këtë drejtim
nga Balzaku, preokupimi i të cilit duket të jetë krijimi i përsosur i
personazhit.”71
Ky koment do të mund të bëhej edhe për Vladimirin dhe Estragonin te “Duke pritur
Godonë”, Uillin e Uinin te “Ditë të lumtura”, tri protagonistët e pjesës “Lojë” dhe, në
fakt, për të gjithë personazhet e Beketit. Ai i largohet qysh herët, që me veprat e tij të
para në prozë, “krijimit të përsosur të personazhit”, ndërtimit të një personazhi i cili
do të ishte “i plotë”, i karakterizuar qartë dhe shumëdimensional, siç bën Balzaku në
veprën e tij. Në shënimet e njërës prej studenteve lexojmë edhe një shënim
përmbledhës teksa flitet për analizën që i bën Zhidi Dostojevskit: “Nuk ka shpjegime
te Dostojevski”72. Po ashtu, kur flet për Prustin, Beketi thotë se, ndonëse duket sikur
Prusti i shpjegon personazhet që krijon, në fakt këto shpjegime janë eksperimentale
dhe jo demonstrative dhe ai i shpjegon ata në mënyrë që të duken ashtu siç janë në të
vërtetë – të pashpjegueshëm. Studiuesja Meri Brajdën shkruan se kjo prirje për të mos
ofruar shpjegime, madje edhe mungesa e motivimit për të shpjeguar, shërben
pjesërisht si bazë për lidhjen që bën Beketi ndërmjet Dostojevskit, Zhidit dhe Marsel
Prustit73. Pikërisht kjo prirje për të mos ofruar shpjegime e lidh vetë Beketin me këta
tre shkrimtarë madhorë. Jo pak është folur për karakterin “e pashpjegueshëm” të
veprës së Beketit.
Në këto shënime lexojmë edhe se Beketi flet për “shprehjen momentale të
përkohshme të personazhit” që realizohet nga Prusti, gjë që e lidh këtë shkrimtar me
relativizmin. Ndërtimi i personazhit nuk mbështetet më në të dhëna absolute dhe si
rrjedhojë personazhi, ashtu sikundër koha, relativizohet. Beketi shprehet se koha
“[p]ër Prustin është një funksion i shumë gjërave – një realitet lokal, por jo absolut 74”.
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Kur krahason Beketin me Prustin, shkrimtari amerikan Uilliam Barouzi, i cili
favorizon të dytin, shprehet: “Beketi, në fakt, është i pakohë. [...] Te Beketi nuk ka
kohë. Shikoni Duke pritur Godonë. Personazhet mund të presin përgjithmonë. Godoja
nuk vjen kurrë. [...] Prusti është plot me emra dhe kohë.” 75 Dhe, vërtet, nuk ka
indikime kohësie te “Duke pritur Godonë”. Ne nuk arrijmë ta kuptojmë ditën e javës,
muajin apo edhe vitin në të cilin zhvillohen ngjarjet që shpërfaqen në skenë.
Gjithashtu nuk jemi të sigurt nëse nga akti i parë në të dytin ka kaluar një ditë, një vit,
ndoshta edhe më shumë. Në veprën e dytë dramatike të Beketit, “Fund loje”, kur
Hemi e pyet Klovin se sa është ora, ky i fundit i përgjigjet: “Si gjithmonë. 76” Nga ana
tjetër, mund të thuhet se në pjesët e Beketit koha përbën një prej shqetësimeve
primare të dramaturgut. Nën ndikimin, siç u përmend edhe në sythin paraprijës të këtij
kreu, të Prustit dhe të Bergsonit, Beketi përpiqet të kapë përvojën njerëzore, gjendjen
njerëzore, në marrëdhënien e saj me kohën. Ky mendim mbështetet edhe nga Meri
Brajdën, e cila, kur komenton thënien e sipërcituar të Barouzit në lidhje me
“pakohësinë” në veprën e Beketit, shkruan: “Megjithatë mund të argumentohet se
personazhet e Godosë janë tërësisht ‘të ngopur’ me kohë, se drama s’është gjë tjetër
veçse koha me shpejtësimet e ngadalësimet e saj.” 77 E njëjta gjë mund të thuhet edhe
për “Ditë të lumtura”, në të cilën, ndonëse referencat kohore mungojnë, prapëseprapë
Uini përpiqet të krijojë një kronologji kohore që do t’u jepte kuptim përpjekjeve të
veta.
Çelësi i kuptimit të artit, si dhe i çdo gjëje tjetër, thoshte Harold Pinteri, është se
“verifikimi mbetet i pamundur”. Ndërkaq një shkrimtar absurdist si Beketi nuk ka si
qëllim të verifikojë njëmendësinë e objekteve, njerëzve apo hapësirave të tjera
estetike që prek pena e tij. Që këndej rrjedh ajo “grindje” midis mendimit dhe objektit
që në vetvete kanë mënyra të ndryshme të të ekzistuarit, në mos paçin sfera të
ndryshme të veprimit. Duket sikur mendimi dhe objekti i ngrenë grackë njëri-tjetrit
dhe e pengojnë njëri-tjetrin në çdo hap, në vend që ta mbështesin atë. Rezultati është i
ndryshëm nga ç’do të mund të parashikohej. Nuk ndodh as çoroditja e njërit, as
shkatërrimi i tjetrit. Edhe njëri, edhe tjetri vijojnë të ekzistojnë, të japin e të marrin,
secili duke e tërhequr tjetrin në shtjellën e vet – i pari duke rrahur ta identifikojë, ta
verifikojë palcën e tjetrit, i dyti duke e ruajtur fort guaskën që e ndryn brenda. Vepra e
Beketit shpërfaq afri me krijime të piktorëve modernistë bashkëkohës me të, të cilët,
edhe ata, rreken dhe ia dalin, që, në një mënyrë të posaçme, përmes figurave të
objekteve të veçanta, të arrijnë në përgjithësime me karakter transcendental.
Eksperimentimi i piktorëve të avangardës me padepërtueshmërinë dhe zbutjen e linjës
së ravijëzuar qartë u projektuan në stilin e Beketit në ato sfumatura të muzgëta të
imazheve të personazheve, siç i vëmë re ato te “Ditë të lumtura”, pjesa radiofonike
“Prushi”, në dy pantomimat “Akt pa fjalë”, apo në atë përshtypje të papërcaktuar, tejet
befasuese, që i lë shikuesit fillim-mbarimi i pjesës “Frymëmarrje”, “veprimi” i së cilës
zgjat gjithë-gjithë tridhjetë sekonda.
***
Në Sen-Lonë e thërrmuar nga veprimet e egra luftarake në kohën e zbarkimit të
trupave aleate në Francë, Beketi u ndodh përpara një paradoksi marramendës. Banorët
e Sen-Losë kishin mbetur si të shushatur nga një pushtim relativisht paqësor, ndonëse
poshtërues, i ndjekur nga një fitore rrënimtare, ndonëse çliruese. Lois Gordoni thotë
75

William Burroughs, “Beckett and Proust”, Review of Contemporary Fiction, Vol. 7,
No. 2, Summer 1987, f. 29.
76
Samuel Beckett, Endgame, vep. cit., f. 94.
77
Mary Bryden, Beckett’s Proust/Deleuze’s Proust, vep. cit., f. 18.

45

se fitorja e arritur përkundër një dëshpërimi të paimagjinueshëm do të nxiste një nga
motivet e tragjikomedisë së ardhshme të Beketit, ndoshta një kuptim të dytë të
marrëdhënieve Poco-Laki te “Duke pritur Godonë”78 dhe, do të thoshim, jo vetëm në
këtë vepër. Po aty, Gordoni thotë se në këtë pikë e zë fillin alternimi me ngjyrat e një
komizmi të zi të euforisë dhe dëshpërimit, që është fati i individit, si edhe natyra e
historisë79. Ndoshta kjo është një nga premisat që shpjegon atë rezonancë estetike
universale që fiton drama e Beketit, sido që subjektet e pjesëve të tij do t’i dukeshin
lexuesit a shikuesit të papërvojë mjaft banale. Shfaqjet e panumërta të pjesës “Duke
pritur Godonë” në aq metropole kulturore, shtete e qytete të mbarë botës (dhe, siç
dihet, kjo ishte një ndër dramat më “të pagëlltitshme” për publikun gati nga të gjitha
pikëpamjet) nuk ishin rastësi, po ashtu sikurse nuk mund të merren për të tilla as
inskenimet gjithandej të kryeveprave të tjera të tij.
Në përcaktimin e fjalës “absurde” në fjalorin e Uebsterit na tërheq vëmendjen
shpjegimi i parë: “i pakuptimtë, jologjik ose i pavërtetë në mënyrë qesharake.” 80 Nga
njëra anë, bie në sy përdorimi i tri fjalëve me parashtesa mohuese, me kuptim negativ.
Nga ana tjetër, vëmë re se që të trija fjalët “vihen në emërues të përbashkët” nga
mbiemri qesharake. Shpërngulur në një rrafsh estetik, letrar, kjo parakupton një botë
plot cene, e cila rrjedhimisht meriton të vihet në lojë. Kjo është një aksiomë e lashtë e
artit të të shkruarit, dhe jo vetëm e tij. Beketi e trashëgon këtë tipar me thelb estetik
dhe e mishëron në krijimtarinë e vet, kryesisht në dramë. Jemi në rrafshin e komedisë.
Elementet e saj dalin në shesh në sjelljen, në gjestet e në mimikën e personazheve.
Ato i gjejmë në dialogët e Didisë dhe Gogosë te “Duke pritur Godonë”, te dy koka
groteske të cilat zgjaten që brenda koshave të plehrave te “Fund loje”, madje edhe te
kohëzgjatja e vetëtimtë e pjesës “Frymëmarrje”, që tingëllon si një qesëndi ndaj
shikuesit të shushatur – thërrmijë e këtij kozmosi – i cili kur ulet perdja pret me
kërshëri të shohë vazhdimin e pjesës. Por Beketit “të patrazuar”, në ndërgjegjen e
artistit i shpërthen një stuhi shqetësimi që nxitet nga vetëdija e humanitetit të
nëpërkëmbur, e cila është më tronditëse sesa ai shkelm që merr Estragoni si shpërblim
për gjestin e vet bujar. Komikja shndërrohet aty për aty në një dramatizëm të thellë.
Tragjikomedia e Beketit, siç e emëron ai vetë dramën e vet më gjithëpërfshirëse
në nëntitullin e saj, i largohet atij zhanri tradicional që kemi parasysh kur sjellim ndër
mend tragjikomeditë e Shekspirit, pra, një vepër skenike që fillon me një gjendje
ankthi të fortë e që mbaron në mënyrë gazmore. Ajo nuk është as një tragjedi “e
ndrequr” me erëza komike, as një komedi me ca kokrriza tragjedie brenda, por është
sa tragjedi aq edhe komedi. Madje edhe një dramë si “Ditë të lumtura” do të dilte si
një mishërim skenik, sido që dukshëm më i largësuar, i tezës që sapo përmendëm.
Këtu, njësia tragjikomike shfaqet në një mënyrë të veçantë. Lexuesi e shikuesi do të
shqyheshin gazit kur dëgjojnë ato thirrje ngazëllimi që lëshon Uini për t’i bindur se
ajo po shijon ditë të lumtura, nëse aty për aty ata nuk do ta ndienin veten mirë kur u
del para syve “parajsa” prej nga Uini i lëshon ato thirrje. Atyre u ngec e qeshura në
grykë dhe çdo fjalë tjetër që dëgjojnë u tingëllon sikur i përqesh ata vetë, çdo thirrje
gazmendi u buçet në vesh si çirrmë makthi. Përshkallëzimi i përshtypjes zemërbrerëse
që të lënë pjesët e Beketit ilustrohet nga ky këmbim replikash midis Klovit dhe Hemit
te “Fund loje”:
KLOVI: Nuk ka më natyrë.
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.....
HEMI: I gjithë vendi qelbet nga kufomat.
KLOVI: I gjithë universi.81
Ndërkohë që, ngjitur me të në mënyrë të pashqitshme, ndodh procesi i
rrokullimës nga lartësitë e universit përmes një katastrofe tokësore të përgjithshme
përmes përmendjes së Ardeneve, ku u zhvillua një nga betejat më të përgjakshme të
Luftës I Botërore, deri te koshat brenda të cilëve Negu e Nelli klloçitin kalbëzimin si
shkallë zbritëse të vithisjes në honin e Boshit. Ky përshkallëzim është një përbërës
karakteristik i sistemit estetik të Beketit.
Në dramën e vet, Beketi ndjek parimet që parashtron Artoja në “Le Théatre et
son double”, i cili thotë se duhet kapërcyer teatri realist për t’u zëvendësuar me një
“Teatër të egërsisë”. Megjithëse edhe teatri realist vinte gishtin në plagët sociale,
prapëseprapë, si rregull, veprat teatrore realiste kishin karakterin e dramës ashtu siç u
konceptua ajo që nga shekulli XVIII e këndej. Teatri i Beketit, duke u shpalosur para
syve të shikuesit si komedi, ka një thelb tragjik, të cilin nuk e tret dot ajo e qeshura që
na provokon aty për aty. Në të njëjtën kohë me të, ai shpërngul nga skena në sallë një
ndjenjë ankthi që na përndjek këmba-këmbës që nga udhëzimet e para autoriale dhe
nga fjalët e para që shqiptohen në skenë e deri te fjalët e fundit apo udhëzimi i fundit
autorial përpara se të bjerë perdja.
Ka një mendim në psikologjinë tradicionale sipas të cilit njeriu mund të arrijë të
çlirohet nga një gjendje shpirtërore që i shkakton shqetësime duke risjellë nëpër mend
tërë ecurinë e atij procesi që e ka shpënë në atë gjendje. Duke e modifikuar këtë
pikëpamje, do mund të thuhej se Beketi e bën të vetëdijshëm lexuesin dhe shikuesin e
vet për gjendjen në të cilën ndodhet ky i fundit duke e formuluar këtë gjendje dhe, në
këtë mënyrë, ia del që “pacienti” i tij të mos përndiqet në mënyrë të skajshme nga
ankthi i të pathënës së panjohur dhe, së fundi, të arrijë të çlirohet nga mbipesha e saj.
Ky është thelbi i “humorit të zi” në letërsinë e pasluftës, disa shembuj të spikatur të të
cilit janë krijimtaria e Ivlin Vosë në prozë dhe ajo e Samuel Beketit në dramë. Kur flet
për këtë zhanër dhe për lidhjen e tij me Teatrin e Absurdes, Martin Eslini shprehet:
“Ky është shqetësimi që shkakton prania e iluzioneve, të cilat, në
mënyrë të dukshme, nuk janë në harmoni me realitetin, shqetësim që
shpërbëhet dhe shkarkohet nëpërmjet të qeshurës çliruese, që vjen si
rrjedhojë e njohjes së absurditetit thelbësor të universit [...] që këndej
rrjedh suksesi i “Duke pritur Godonë” në burgun e San Kuentinit. Ishte
një çlirim për të dënuarit [...] pikërisht pse njohën në rrethanën
tragjikomike të endacakëve [të Beketit] gjendjen e tyre të pashpresë të
pritjes së mrekullisë.”82
Këtu do të shtonim diçka. Prej kohësh ka ekzistuar një pikëpamje filistinësh për
artistin si një njeri i çuditshëm, i cili vështrohet me bisht të syrit, sido që brendia e
veprës së tij mund të mos binte ndesh me të vërteta të pranuara. Më parë, kjo
pikëpamje bazohej në ca mënyra të jashtme të sjelljes së artistit. Tani ai ka mundësi
më të mëdha për t’u mbështetur, sidomos kur përdoret për shkrimtarë si Samuel
Beketi, mundësi që ia jep jo vetëm dhe jo aq (në rastin e Beketit aspak) paraqitja e
artistit sesa brendia tronditëse e veprave të tij: një botë absurde, e marrë. Filistini
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modern, pa një pa dy, do ta shpallte skizofren një autor veprash të tilla. Në të vërtetë,
siç vë re Jungu në një ese për romanin “Uliksi” të Xhojsit, “tek artisti modern kjo
tendencë nuk është pasojë e ndonjë sëmundjeje të individit, por është një shfaqje e
kohës sonë83”, në të cilën ai, artisti, është një ndër elementet më normale, të paktën
falë aftësisë për të parë esëll botën përqark tij, çka e vë atë dhe qytetarin e “më së
mirës prej botëve” në pozitën e analistit ndaj pacientit të vet. Këtë lidhje ndërmjet
dramave të Beketit dhe disa patologjive klinike – lexim që ka joshur jo pak kritikë e
specialistë – do ta ndjekim në pjesën e dytë të kreut të katërt.
Është vënë re, me të drejtë, që Teatri i Absurdes, ashtu si teatri antik, dhe, më
pas, misteret apo autos sacramentales, mundohet ta vetëdijesojë njeriun për
pozicionin e tij të brishtë dhe të papërcaktuar në botë. Në qoftë se Niçeja shpall, sikur
edhe në mënyrë deklarative, vdekjen e perëndisë, Artoja thotë se në këtë botë ku
njeriu nuk është i lirë dhe ku “qielli ende mund të na bjerë në kokë” funksioni i teatrit
“është pikësëpari të na e mësojë këtë gjë.” 84 Paradoksalisht do të thoshim se
mosbesimi i Niçes u kthye në një besim të kohës. Beketi nuk shqiptohet hapur: nuk
mundet apo nuk do. Ka që thonë se kjo kërkesë e Artosë nuk është aq një qëndrim
mesianik sesa një përpjekje për të rifutur misterin në teatër. Këtij qëllimi i
nënshtrohen edhe përçmimi i tij ndaj gjuhës skenike logjike.
Ajo që thamë për Teatrin e Absurdes në përgjithësi do të mund të thuhej
plotësisht edhe për Beketin në veçanti. Madje, këtu e gjetiu, duhet të mbajmë parasysh
përherë se drama e Beketit përfaqëson thelbin e kësaj lëvizjeje letrare, “rrugën
mbretërore” të saj, siç do të shprehen studiuesit, aq sa mund të pohonim me bindje se,
pa të në qendër, ajo do të shkokëlohej e nuk do të mund të cilësohej si e tillë as edhe
teorikisht. Por teatri i Beketit, krahas afrive me ata pararendës që përmendëm më lart,
na paraqet edhe disa dallime që bien në sy. Edhe këto të fundit marrin një brendi po aq
metafizike e thuajse fetare sa edhe të parat. Në qoftë se tragjeditë e komeditë antike
apo pjesët teatrore mesjetare vinin në skenë një brendi fetare të mirëfilltë, kryesisht
subjekte mitike, biblike apo evangjelike, tanimë të njohura e të pranuara prej
shikuesit, pjesët e Beketit ngjitin në skenë subjekte të panjohura, në vështrimin e parë
jomitike, sido që në synimet e autorit të konceptuara si zëvendësime të mitit edhe si
subjekt, edhe, pjesërisht, si brendi. Para tij, përveç rrezikut që paraqiste një horizont
pritjeje i zënë, dilte një rrezik tjetër jo më pak serioz. Nëse krijimet e mëparshme
teatrore i mblidhnin një pjesë të duartrokitjeve falë mirëbesimit të besimtarit, pjesët e
Beketit në fillim duhej ta krijonin këtë mirëbesim – tanimë mirëbesim skeptikësh –
gjë që nuk ishte aq e lehtë. Skeptiku nuk është detyrimisht ateist. Por, për nga natyra e
vet, ai vë në pikëpyetje edhe ato që i thuhen, edhe mënyrën se si i thuhen. Me një
fjalë, mbi gjitha të tjerat, Samuel Beketit i duhej ta bindte të pabindurin duke iu
drejtuar me vepra që e nënshtronin pikësëpari me cilësinë e vet artistike.
Duke e përqeshur njeriun, duke e vënë në pikëpyetje mënyrën e tij të të
menduarit, si edhe besimin e tij, në një kuptim të gjerë të fjalës, shkrimtari absurdist e
bën lexuesin ose studiuesin t’i përsjellë herë pas here në mendjen e vet ato që ai ia ka
pohuar apo mohuar. Pohimet që ai i kumton, por, më shumë akoma, mohimet me të
cilat ai e bombardon për të asgjësuar edhe ato rrënoja besimi të kahershëm që i kanë
mbetur, e acarojnë lexuesin pasi, në atë situatë ku ndodhet njeriu modern, ato bëhen
mjaft të shtrenjta për të. I vetëdijshëm për këtë pozitë në të cilën ndodhet objektivisht
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dhe ku, akoma më shumë, e ka vënë vetveten, dramaturgu, ky predikues pa shpresë
për t’u shuguruar ndonjëherë, e që ngjan se nuk ka gjë për të na predikuar,
prapëseprapë të lë të kapësh me intuitë se diçka kërkon të na japë të kuptojmë. Beketi,
me atë status që kishte objektivisht, mund ta thoshte të vërtetën e vet vetëm si ai
Eremiti i pyllit të egër te Niçeja, por assesi me sigurinë e tij. Është ky një predikim në
surdinë që u drejtohet njerëzve të pyllit të egër të jetës për atë shkreti që ndodhet
brenda tyre e që i rrethon me gjithsej.
Teodor Adornoja, ashtu si edhe kritiku i Absurdes, Martin Eslini, vëren një
dallim thelbësor ndërmjet Beketit dhe e Sartrit e ekzistencialistëve të tjerë:
“Vepra e Beketit ka shumë gjëra të përbashkëta me ekzistencializmin
parizian [...] Por, ndërsa te Sartri forma – ajo e një pièce à thèse – është
paksa tradicionale, aspak e guximshme, dhe që ka si qëllim të arrijë një
efekt, forma del mbi atë që shprehet dhe e ndryshon atë... Për Beketin
absurditeti nuk është më një ‘situatë ekzistenciale’ e tëholluar në një
ide dhe e ilustruar.”85
Pra, te Sartri absurdja del si një temë e caktuar, të cilën mund ta interpretojmë, dhe
drama e Sartrit ta lejon këtë duke qenë se është e ndërtuar në mënyrë tradicionale.
Forma e dramës është “tradicionale” dhe “aspak e guximshme”, ndonëse ajo trajton
një tematikë aspak tradicionale në letërsi. Në veprën e Beketit, në të kundërt,
përballemi me “mohimin e vendosur të përmbajtjes”, gjë që kthehet në “parimin
formal86” të kësaj vepre. Beketi, sipas Adornos, ia del që, ndryshe nga Sartri, të mos e
kthejë “pakuptimësinë” në një “kuptim” pozitiv, i cili mund të identifikohet. Metoda
letrare te Beketi “i dorëzohet absurditetit pa qëllime të paramenduara.” 87 Ndonëse
është e vërtetë që te Beketi forma del mbi atë që shprehet duke e ndryshuar atë,
prapëseprapë nuk do të ishim të një mendjeje me disa studiues të cilët shprehen se
vepra e Beketit nuk ka kuptim. Në një rast të tillë, vepra nuk do të mund të kishte
rezonancë me lexuesin a spektatorin. Absurdja nuk qëndron në faktin se veprat e
Beketit janë të pakuptimta, por në atë,
“se[pse] ato e vënë në provë kuptimin; ato shpalosin historinë e tij.
Vepra e [Beketit] udhëhiqet po aq nga obsesioni me pakuptimësinë, sa
edhe nga obsesioni me asgjënë (nothingness) pozitive [...]
[E]emancipimi i veprave të artit nga kuptimi i tyre bëhet estetikisht
kuptimplotë atëherë kur ky emancipim realizohet në materialin estetik.
[...] [Veprat e artit] e shpallin pakuptimësinë e tyre me të njëjtën
vendosmëri që veprat tradicionale të artit e shpallin kuptimin e tyre
pozitiv. [...] Kështu që veprat e nivelit më të lartë të formës, të cilat
janë të pakuptimta ose që janë të huaja për kuptimin janë më tepër sesa
thjesht të pakuptimta, pasi ato e fitojnë përmbajtjen e tyre nëpërmjet
mohimit të kuptimit.”88
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Në këtë mënyrë, pakuptimësia në veprat e Beketit kthehet në një “kuptim estetik”89, i
cili realizohet nëpërmjet parimit formal të veprës. Kuptohet, shumë prej kritikëve dhe
studiuesve tundohen nga dëshira për ta deshifruar dhe zbuluar “kuptimin” e veprave
të Beketit, të joshur nga mundësitë e panumërta që ofron vepra e Beketit në këtë
drejtim. Vetë Beketi nuk na thotë gjë dhe, për më tepër, sa herë i jepej rasti, ai e
mohonte në mënyrë kategorike se vepra e tij ishte simboliste. Në çdo rast, sa herë që
bëhet fjalë për interpretimin e veprës së Beketit, studiuesi duhet të jetë i vëmendshëm
pikërisht ndaj “kuptimit estetik” të veprës së tij më tepër se sa kuptimit, siç është
përdorur ky term tradicionalisht.
Nga ç’lexojmë në veprën e tij, ngjan se çështjet e moralit nuk e shqetësojnë
shumë Beketin. Rreth kësaj çështjeje zhvilloheshin debate të gjalla. Pa marrë pjesë
drejtpërdrejt në këto debate, shkrimtari, sidoqoftë, i ndiqte ato me vëmendje. Beketi
dukej se ishte kundër idesë së një arti didaktik dhe e shihte atë si diçka të vjetruar.
Prapëseprapë, çdo vepër arti objektivisht na sugjeron, në mos një moral, së paku një a
disa përfundime, midis të tjerash edhe të kësaj natyre. Askush nuk i shpëton kimerës
së kushteve njerëzore, askush nuk i shpëton kimerës së karakterit të shumëfishtë të
natyrës njerëzore. Ne nuk e dimë se ku na çon rrjedha e jetës. Ka çaste kur, edhe pa
pasur besim në një zgjidhje të atij problemi që quhet jetë, ne hidhemi në veprime
altruiste. Pse? As ne s’e dimë. As Beketi nuk na sugjeron ndonjë përgjigje të kësaj
pyetjeje. Ndërkaq, ai na sugjeron një përgjigje që duket sikur nuk ka asnjë lidhje me
pyetjen. Vepra e tij na bën të vetëdijshëm për kufijtë e mundësive tona dhe të botës
sonë. “Paqtohu, o njeri krenar” sikur do të donte të na përsëriste ai maksimën e
famshme të Dostojevskit.
Relativizmi, karakteristik për Beketin, del si një argument jo pa peshë në favor
të pikëpamjes se absurdizmi i tij nuk është i barabartë me një pesimizëm të zi, i cili,
nga çdo anë që ta marrësh, do të të përplaste në një qorrsokak. Me opusin e vet
teatror, Beketi, krahas shkrimtarëve të tjerë modernë – jo vetëm absurdistë – duke i
injektuar njeriut dinjitetin e përballimit stoik të kushteve njerëzore e pengon atë të
humbasë mendjen në ëndërritje false, pasoja të praktikimit të drogës apo të iluzionit.
Optimizmi i lirë është i huaj për Beketin, ashtu siç është i huaj për çdo artist të madh.
Veprat e Beketit e bëjnë lexuesin a spektatorin të përballen me kushtet njerëzore, me
të jetuarin në një botë pa Absolute, në një botë, që lëkundet ndërmjet “mërzisë së të
jetuarit dhe vuajtjes së të qenit.” Çka thamë më sipër na bën të mendojmë se ky nuk
është thjesht pajtim për pajtim, thjesht pajtim me vetveten. Shkrimtari ka parë shumë
në këtë botë dhe ka lënguar shumë prej saj. Del pyetja: A është absolute kjo botë?
Relativizmi karakteristik për Beketin nuk lejon shumë gjasa për t’i dhënë kësaj
pyetjeje një përgjigje pozitive. Rrjedhimisht nuk do të mund të absolutizoheshin edhe
të këqijat e kësaj bote. Ashtu si Volteri në kohën e vet, Beketi do ta qesëndiste
optimizmin e Lajbnicit, që e cilësonte botën tonë si më të mirën e botëve të
mundshme.
Gjatë shtegtimit të vet të gjatë nëpër histori, njerëzimi ka grumbulluar pirgje të
pamasa skoriesh. Me kalimin e kohës, ato rrezikojnë të përmbytin fushat, detrat dhe
t’ia zënë rrugën. Ngjan që intuita e dramaturgut, – të cilën Dekarti e quante si një
pamje me një qartësi që nuk le për të dyshuar, ndërkohë që të dhënat e mjegullta të
shqisave dhe pasaktësia e imagjinatës na i errin sytë – e bën Beketin ta mbajë
mohimin gati tërësor të botës një proces katarsisi mbarënjerëzor çka për një artist,
përbën edhe përligjjen etike të ekzistencës së artit, qoftë edhe kur ai na bën të
gajasemi (në kohën e vet Molieri thoshte se komedia të mëson duke argëtuar), e aq më
tepër për një dramaturg si Samuel Beketi, që nuk para të argëton aq shumë. Shkrimtari
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hap një të çarë midis atyre pirgjeve udhëzënëse të botës së tanishme, nga ku vjen vetiu
një dritë, qoftë edhe e mekur. Të ishte ky qëllimi i Beketit kur krijoi opusin e dramave
të veta? Nuk do ta thoshim me siguri, ndërkaq logjika e brendshme e veprës nuk e
përjashton këtë përfundim.
Qysh së lashti, shikuesit e një tragjedie, dhe më vonë të një pjese të “zhanrit
serioz”, vetvetiu hynin në atmosferën e pjesëve teatrore që shikonin. Gradualisht,
gjatë shfaqjes ata provonin përjetime bashkëpërkuese. Për vetë idenë e saj, që nxitej
nga qëllimi i autorit për të fshikulluar vese shoqërore a njerëzore, komedia i largohej
këtij rregulli. Kjo ndodh në të gjitha zhanret letrare komike, kur vizatohen personazhe
me vese. Lexuesi nuk mund ta ndiejë veten të afërt as me një batakçi hileqar dhe t’i
bëjë të vetat përjetimet e tij (mjafton të sjellim ndër mend qëndrimin e lexuesit ndaj
personazheve të këtij lloji tek Dikensi), as me një personazh si Estragoni te “Duke
pritur Godonë” atëherë kur këtij të gjori i bien pantallonat para syve tanë. Ne qeshim
me të, megjithëse pa të keq, por harrojmë t’ia qajmë hallin për atë gjendje të vështirë
në të cilën ndodhet. Ndoshta vetinë estetike të distancimit të audiencës nga
personazhi, pjesëve të Beketit ua jep pikërisht përbërësi komik i shumë prej tyre.
Pastaj, sa më jologjike a të mistershme të jenë veprimet që shpalosen në skenë, pra, sa
më pak njerëzore e të zakonshme që të jenë personazhet a situatat që i dalin shikuesit
para syve, aq më pak i ndien ai së brendshmi ato si të vetat. Në këtë mënyrë bëhet
edhe më i pamundur njëjtësimi me to.
Në teoritë letrare shprehet mendimi se një personazh me të cilin nuk mund të
njëjtësohesh është komik në mënyrë të pashmangshme 90. Ky mendim ia vlen të
mbahet parasysh edhe në qoftë se nuk do ta merrnim si një deklaratë estetike të
padiskutueshme. Do të ishte më e kuptueshme, sido që pas arsyetimeve që janë bërë
më sipër ky mendim na vjen i papritur, që edhe absurditeti i qenies të merrej si një nga
premisat që mbështet efektin tëhuajtës të veprës së Beketit mbi lexuesin. I trullosur në
një botë trullosëse, absurde, lexuesi nuk do t’i dorëzohej tërësisht idesë se edhe ai
merr pjesë, si i barabartë midis të barabartëve, në sajimin e një bote të marrë si një
përfaqësues i saj shembullor. Ky është një motivim që buron nga një psikologji
kolektive – sido që jo detyrimisht – që nuk mund të mos merret parasysh.
Nëse është folur pak për një ndikim të Brehtit jo vetëm te Beketi, por edhe në
Teatrin e Absurdes në tërësi, ndoshta shkaku i kësaj stepjeje është se në thelbin e
mendësisë estetike të studiuesve të tij qëndrojnë konsiderata përmbajtjesore, çka, edhe
po të na befasonte fillimisht, nuk do të rezultonte absurd: sido që ta shihnim, mbetet
fakti që estetika, si metodë që qëndron në bazë të mbrujtjes së një vepre letrare a të
një vepre arti në përgjithësi, është një degë e filozofisë. Dhe, megjithëse filozofia nuk
e përjashton formën e lëndës me të cilën vepron, kjo mbetet gjithsesi lëndë, e cila nuk
do të mund të konceptohej dot pa brendi, që, prapëseprapë, nga ana e vet, nuk do të
mund të ekzistonte jashtë një forme të dhënë. Siç duket, një studim paralel i këtyre dy
aspekteve do të ishte me dobi, për të mos thënë i detyruar nga procesi gradual i
hulumtimit të thelbeve estetike të dukurive letrare të kësaj natyre.
Gjatë gjithë krijimtarisë së vet – jo vetëm gjatë periudhës kur ishte i angazhuar
gati si tribun politik – Brehti mban qëndrim politik të padyshimtë. Prapëseprapë, ai e
sheh jetën, të paktën, si problematike. Këtu, mbase kur nuk e priste, ai takohet me
absurdistët. Por, në dallim nga “teatri epik” i Brehtit, Beketi as na parashtron ndonjë
teori teatrore e as nuk do të na japë ndonjë mësim të vlefshëm, duke u distancuar prej
shikuesit. Ai është distancuar prej nesh qysh kur janë fikur dritat e sallës dhe është
ngritur perdja para syve tanë. Shikuesi, i vetëkënaqur si gati të gjithë dykëmbëshit që
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çapiten mbi këtë dhe, menjëherë e ka distancuar veten nga ajo që i del përpara. Nga
rrjedhojat, kjo të ngjan e njëvlershme me distancimin e teatrit epik, të arritur duke u
nisur nga një pikë tjetër, madje realizuar në një mënyrë më të vetvetishme se në rastin
e teatrit epik. Edhe te Beketi, megjithëse në mënyrë mjaft të tërthortë, ky distancim ka
në vetvete elementin e kritikës së shoqërisë. Veçse, ndryshe nga ç’ndodh te Brehti i
vonë, kjo nuk është kritikë ndaj një rendi shoqëror të caktuar, por kritikë ndaj vetisë
shpërbërëse që karakterizon shoqërinë bashkëkohëse dhe, sipas gjasave, jo thjesht atë
bashkëkohëse. Përballja e papritur e shikuesit me shoqërinë përqark, aq të njohur për
të nga jashtë, por tanimë të paraqitur në brendësinë e saj jologjike, e bën të mos e
njohë atë si mjedisin e vet, ta shohë atë si të huaj dhe, për pasojë, të bëhet e tëhuajtur
prej tij. Pa iluzione çudibërëse, duke e mbajtur fort parasysh atë vetinë filistine të
shumicës së audiencës së vet, shkrimtari e shfrytëzon atë me mprehtësi për të arritur
pikërisht këtë gjendje tëhuajtjeje, si një premisë, në mos të vetmen, që do t’i shërbente
si gur themeli për ta penguar këtë audiencë të njëjtësohej me brendësinë reale të
mjedisit, çka do të fikte çdo shpresë të mundshme për ta bërë të vetëdijshme për
gjendjen e vet. Do të vëmë re se, për Beketin ky vetëdijesim nuk mbetet krejt një
qëndrim solipsist. Ai mbetet një hallkë në arsyetimin artistik të dramaturgut.
Në studimet për Beketin hasim në ndonjë rast në pikëpamjen se ai e arrin këtë
qëllim në një kohë që Brehti vetëm sa e parashtron teorikisht91, hamendësim që duket
sikur bëhet jo aq në bazë të hetimit të veprave artistike të mirëfillta të Brehtit sesa
nisur nga qëndrimet tij ideologjike të shpallura. Për shembull, kur flet për një nga
dramat e veta më të njohura, “Nëna Kurajë dhe fëmijët e saj”, ideja kryesore e së cilës
është vetëdijesimi i njeriut për atë haraç gjaku që duhet t’i paguajë luftës në një kohë
kur ushqen iluzionin se ai mund të shtrydhë fitime prej saj, Brehti thotë se ai nuk
kishte synuar që më në fund Nëna Kurajë të kuptojë të vërtetën (në fund të dramës ajo
shfaqet para nesh me karrocën e boshatisur, të cilën e tërheq gati duke u thyer në dysh
e me mendje të mpirë nga humbja e të tre fëmijëve udhëve të luftës). Ajo nuk ka për
të kuptuar kurrë ndonjë gjë. Qëllimi i tij, thotë Brehti, ishte që jo ajo, por publiku ta
rrokte atë të vërtetë të hidhur që nënkupton fati i saj. Ndonjë kundërshtim se humbjet
e njëpasnjëshme të Kurajës e bëjnë audiencën të njëjtësohet me të nuk është një
argument i mjaftueshëm për të hedhur poshtë atë që sapo pohuam. Ajo është një
rezonancë shpirtërore e përkohshme, që nuk arrin ta fshijë atë pozicion tëhuajtjeje ku
autori e ka vendosur përfundimisht shikuesin e dramës së vet, duke e nxitur të mbajë
një qëndrim aktiv ndaj asaj hiene që ushqehet me kufoma të rinjsh të pafajshëm.
Një qëndrim të ngjashëm, megjithëse thënë në një mënyrë më të tërthortë, na
nxit edhe drama e Beketit. Nëse Brehti e arrin efektin e tëhuajtjes duke ngjallur një
qëndrim kritik të audiencës me karakter kryesisht intelektual, Beketi ngacmon
shtresëzime psikike të nënvetëdijes së saj, të cilat prodhojnë jo vetëm ankth dhe
ngurtësim nga ato shpalosje tablosh shpërbërëse që i dalin para syve shikuesit që është
duke ndjekur një pjesë të tij apo lexuesit që sjell ndër mend opusin e veprave të tij
teatrore, por edhe ndjesi të atilla që nxisin një reagim të kundërt, një prirje të
brendshme me karakter riunifikimi 92. Pa paragjykim, do të thoshim se të dy
shkrimtarët, secili në mënyrën e vet, ia arrijnë qëllimit dhe kjo është një nga vetitë e
çmuara të artistit. Ai ia lë politikanit detyrën pragmatike për të “zgjidhur” ca probleme
të diskutueshme – të diskutueshme edhe nga pikëpamja e vërtetësisë së vet – ndërsa
vetë zgjidh ato probleme të qenësishme që na interesojnë si Njerëz. Dhe për fat të
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mirë, kjo veti kaq e çmuar e njeriut-artist e pasuron muzeun e kulturës njerëzore me
monumente të larmishme, që gëzojnë privilegjin e pavdekësisë.
Drama e Beketit shpesh është quajtur dramë me karakter minimalist. Beketi
prirej nga reduksionizmi në çdo aspekt të ndërtimit dramatik. Drama, për nga vetë
etimologjia e fjalës, nënkupton veprim. Sikundër do ta shqyrtojmë edhe më tej në
sythin e parë të kreut të pestë, veprimi dhe, krahas tij, subjekti pësojnë tkurrje në
dramën absurdiste. Këtu estetika e Beketit dallon rrënjësisht nga estetika e dramës
realiste apo e asaj natyraliste jo vetëm për sa i përket ndërtimit të subjektit, por edhe
në lidhje me karakterizimin dhe numrin e personazheve që shohim në skenë. “Duke
pritur Godonë” me pesë personazhe në skenë dhe një tjetër, ndoshta më i rëndësishmi,
jashtë skene – po të mos marrim parasysh veprën e pabotuar të tij “Eleuteria” – është
drama që ka numrin më të madh të personazheve. Në pjesët e tjera, sidomos në ato të
mëvonshmet, shpeshherë shohim vetëm një personazh, si te “Kaseta e fundit e
Krapit”, “E, Xho” apo “Ninullë përkundëse” e, madje, në disa prej tyre personazhi
reduktohet në tri koka që dalin nga tri urna apo edhe vetëm një gojë gruaje, e cila zë
qendrën e skenës.
Natyralizmi synonte që të arrinte vërtetësinë e paraqitjes duke akumuluar detaje
dhe imtësi, të cilat do të mund të jepnin një pasqyrim më të plotë e gjithëpërfshirës të
realitetit. Në dramat e Beketit detajet eliminohen. Dekorit të “Godosë” i mungojnë
shumë nga detajet që mbushin skenën natyraliste dhe ai përbëhet vetëm një rrugë e
shkretë, një pemë dhe një gur. Te “Ditë të lumtura” shohim vetëm një pirg dheu që
mban të mbërthyer protagonisten e kësaj pjese. Mizanskena beketiane është bazike e
në të gjejmë vetëm objektet më themelore. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për
subjektin, i cili shpesh është pa “ngjarje” dhe në të shumtën e herëve ndërtohet duke
përdorur procedime të tilla si përsëritjet e fjalëve apo të situatave, të cilat kthehen në
lajtmotive.
Kur flet për reduksionizmin si metodë shkencore, studiuesi Gerhard Hauk
shkruan:
“‘Reduksionizmi’ ... shënon procesin nëpërmjet të cilit konceptet, idetë,
strukturat ose fenomenet shqyrtohen në bazë të përbërësve të tyre më
elementarë, në përgjithësi duke e eliminuar atë që konsiderohet
jothelbësore dhe duke e përpunuar atë që është e domosdoshme. Ndryshe
nga ato metodologji investigative, të cilat kanë një orientim empirik ose
fenomenologjik, parimi i nëntëshëm i reduksionizmit është se njohja që
kemi për një send ose fenomen të caktuar mund të rritet nga njohja e
elementeve të pareduktueshme ose nga cilësitë rudimentare nga të cilat
përbëhet ai send ose fenomen.”93
Ky citim mund të përdorej për të përshkruar veprën e Beketit, e cila e redukton atë që
është “jothelbësore” dhe “e përpunon atë që është e domosdoshme”. Motoja e
arkitektit të njohur minimalist Ludvig Mis van der Rohe “Më pak është më shumë”
qëndron në bazë të metodës artistike të Samuel Beketit. Termi minimalizëm në
arkitekturë i referohet asaj teknike nëpërmjet së cilës objekti reduktohet në elementet
e tij më thelbësore. Mis van der Rohe i projektonte pjesët e ndërtesës në atë mënyrë
që secila prej tyre të kishte një shumësi funksionesh. Përveç kësaj, arkitektët që
ndjekin këtë metodë i kushtojnë rëndësi hapësirave boshe që krijohen.
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Në pjesën “Monolog” lexojmë: “Gjithmonë më pak” 94, një thënie që i ngjan
motos së arkitektit minimalist. Dhe vërtet, arkitektura e dramave të Beketit përputhet
me shumë nga teknikat dhe objektivat estetike të stilit minimalist. Në dramat e
Beketit, sikurse në konstruksionet arkitekturore minimaliste, hapësirat boshe që
krijohen kanë një peshë estetike të konsiderueshme. Beketi, i cili u bë bashkëregjisor i
shumë prej vënieve në skenë të dramave të veta, u kushtonte një vëmendje të posaçme
marrëdhënieve ndërmjet objekteve dhe dekorit nga njëra anë dhe hapësirave boshe që
krijohen mes tyre nga ana tjetër, si edhe marrëdhënieve ndërmjet lëvizjes dhe
palëvizshmërisë, ndërmjet fjalës dhe heshtjes. Madje, në shumë raste, kufiza e dytë e
këtyre marrëdhënieve dualiste në skenë fiton epërsi ndaj kufizës së parë, e cila, në
dramën tradicionale ka një peshë shumë herë më të madhe.
Ka raste te Beketi, si te pjesa “Frymëmarrje”, që objekti e dëbon personazhin
nga skena. Ai ka shkuar deri aty sa të shkruajë një pjesë të cilës i mungojnë jo vetëm
fjalët, por edhe personazhet. E vetmja gjë që shihet në skenë janë “mbeturina të
shumëllojshme” dhe tingujt e vetëm që dëgjohen janë një çirrmë, një frymëmarrje dhe
një çirrmë finale. Frymëmarrja shoqërohet nga një intensifikim i dritës në skenë,
ndërsa frymënxjerrja nga zbehja e kësaj drite. E gjitha jeta e njeriut jepet minimalisht
në diçka rreth tridhjetë sekonda. “Frymëmarrje” ngjan si një psherëtimë. Siç duket kjo
e shpjegon përdorimin e saj si prolog në shfaqjen e komedisë muzikore të Keneth
Tajnën “O, Kalkuta”, së cilës në këtë simbiozë i shton një nënkuptim serioz.
Dramat e Beketit priren drejt thjeshtësisë së ndërtimit skenik. Megjithatë, fakti
është se lexuesve a shikuesve këto drama nuk u duken edhe aq “të thjeshta”. Në
dramat e Beketit, objektet, fjalët dhe personazhet vijnë duke u pakësuar. Konflikti
social dhe psikologjik që përbënte bazën tematike të dramës realiste, në dramat e
absurdes mungon dhe po të përdornim standardet estetike të dramës realiste, dramat e
Samuel Beketit nuk do ta kalonin “provën”. Por estetika e Beketit dhe ajo e
dramaturgëve të tjerë të absurdes e fiton forcën pikërisht nga ky reduktim i të gjitha
elementeve të produksioni teatror. Objektet, fjalët, lëvizjet, ndriçimi dhe çdo element
tjetër fitojnë një shprehshmëri më të madhe, ndaj edhe spektatori duhet të jetë tepër i
vëmendshëm ndaj atyre detajeve që përzgjedh dramaturgu. Pikërisht për këtë arsye,
kur këto drama u shfaqën për herë të parë në skenat e vendeve europiane, shumë nga
kritikët shpreheshin se ato nuk mund të emërtoheshin drama.
Në kreun e pestë të punimit do të trajtohet fakti që dramat e Beketit bëhen
përherë e më të shkurtra. Megjithatë, edhe pjesë të tilla si “Frymëmarrje”, në të cilën
nuk ka asnjë personazh (të dallueshëm), kanë një plotësi estetike dhe një pavarësi
ekzistence të pagabueshme. Alan Shnajderi, regjisori i shumë prej dramave të Beketit
dhe bashkëpunëtor i tij i ngushtë, shprehet: “[T]ë gjitha dramat e Beketit janë të plota
për sa i përket kohëzgjatjes. Disa zgjasin më shumë sesa të tjerat, kjo është e gjitha,
por ato janë të gjitha të plota.”95 Më tepër sesa proza, teatri i jepte shkrimtarit dorë që
ta vinte në praktikë parimin “më pak është më shumë”. Skena i jepte mundësi atij t’i
shmangej inflacionit të fjalëve dhe Beketi gjatë gjithë krijimtarisë së vet u përpoq të
vinte në funksion çdo mjet të shprehjes teatrore, duke i çuar deri në kufij mundësitë e
produksionit skenik. Është fakt i njohur që shumë prozatorë – përmendim këtu Franc
Kafkën – janë tërhequr nga mundësitë që paraqet teatri dhe kanë pasur një ndjenjë
çlirimi – qoftë edhe të përkohshëm – kur kanë kaluar nga proza në dramë. Përpjekja
për të gjetur mjete sa më të efektshme dhe më ekonomike të paraqitjes e shtyu
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Beketin që të eksperimentonte me mjete të tjera të shprehjes dramatike, si me radion
dhe televizionin.
Beketi i redukton gjithmonë e më tepër gjuhën, objektet skenike dhe
personazhin. Sikurse do të shtjellohet më hollësisht në kreun e fundit të punimit, kur
bënte dallimin midis estetikës së vet dhe asaj të Xhojsit, Beketi shprehej se arti i vet
ishte një art i pafuqisë dhe i injorancës, në dallim nga arti ekspansiv dhe
gjithëpërfshirës i Xhojsit. Ndonëse i ndikuar nga metoda artistike e mentorit të vet,
Beketi shumë shpejt i largohet metodës krijuese të tij, duke trajtësuar një metodë
origjinale, e cila do të dallonte jo vetëm nga ajo e Xhojsit, por edhe nga ajo e shumë
autorëve pararendës e bashkëkohës me të. Gerhard Hauku e krahason artin e Beketit
me atë të disa piktorëve e muzikantëve të avangardës:
“Beketi lidhet me ata piktorë, të cilët, të pakënaqur nga teprimet e stilit,
përfundonin duke krijuar piktura të cilat përbëheshin nga telajo të
zbrazëta, ose me ata muzikantë të cilët, duke kërkuar origjinën e artit të
vet, kthehen te format primitive të shprehjes tonale dhe ritmike, si për
shembull tingulli i rrahjes së zemrës.”96
E më tej, Hauku citon një thënie të Beketit në një bashkëbisedim të tij me Martin
Eslinin, në të cilën dramaturgu i shprehej se ai po përpiqej “të bëhej gjithmonë e më i
thukët” dhe se “ndoshta në fund, ai do të prodhonte vetëm një faqe të bardhë”97.
Duket se kërkimi për një formë sa më të ngjeshur, sa më ekonomike do ta
çonte Beketin drejt një shprehjeje sa më të përshtatshme të konceptit filozofik të Hiçit,
koncept i cili i ka interesuar qysh herët Beketit e për të cilin do të flitet në kreun
vijues. Përveç kësaj, reduktimi i fjalëve paraqet edhe mosbesimin që kishte ai ndaj
aftësive të fjalëve për të shprehur botën që na rrethon, e ca më shumë botën e
brendshme të njeriut. Beketi rrëmon në botën e brendshme dhe, në esenë “Prusti”, e
quan “gërmimin poetik” si një kërkim për të arritur “zemrën e lulelakrës apo thelbin
ideal të qepës”98. Me këtë metaforë, ironia e së cilës është e dukshme, Beketi duket
sikur thotë që rezultati i këtij zhbirimi epistemologjik e filozofik do të ishte i kotë,
pasi një zemër apo një thelb i tillë nuk ekzistojnë.
Heshtja është rezultati i përpjekjes së shkrimtarit për t’i vënë në provë të gjitha
burimet që ka në dispozicion gjuha dhe për të arritur kufijtë e asaj që mund të arrihet
nëpërmjet fjalës. Shpeshherë te Beketi, kuptimi dhe pesha estetike gjenden te heshtjet,
pauzat, tek e pathëna më tepër sesa tek ato që thuhen në skenë. Kur flet për mënyrën
se si “sforcimi” që i bëhet gjuhës çon pashmangshmërisht drejt heshtjes, Zhil Delëzi
thotë:
“Kur sistemi i gjuhës tendoset së tepërmi, gjuha pëson një trysni që e
çon atë drejt heshtjes. Stili – sistemi i gjuhës së huaj brenda gjuhës –
përbëhet nga këto dy operacione ... Stili është kursimi i gjuhës. ... [T]a
bësh gjuhën të belbëzojë, dhe, në të njëjtën kohë, ta çosh atë në kufijtë
e saj, në zonën jashtë dhe në heshtje ...”99
96

Gerhard Hauck, Reductionism in Drama and the Theatre. The Case of Samuel Beckett, vep. cit., f. 74.
Martin Esslin, “A Poetry of Moving Images”, në Beckett Translating/Translating Beckett, eds. Alan
Warren Friedman, Charles Rossman, and Dina Sherzer, The University of Pennsylvania Press,
University Park and London, 1987, f. 76.
98
Samuel Beckett, Proust, vep. cit., f. 16-17.
99
Gilles Deleuze, “He Stuttered”, trans. Constantine Boundas, në Gilles Deleuze and the Theater of
Philosophy, eds Constantine Boundas and Dorothea Olkowski, Routledge, New York, 1994, f. 28.
97

55

Te “Ëndërr grash pak a shumë të bukura” Beketi, nëpërmjet protagonistit të këtij
romani, Belakuas, thotë se “përvoja e lexuesit tim do të jetë ndërmjet frazave, te
heshtja, e komunikuar nga intervalet.” 100 Në këtë mënyrë edhe lexuesi ftohet që të
marrë pjesë në ndërtimin e kuptimit të veprës, pa i lënë atij mundësi të “çlodhet”, por
duke kërkuar prej tij vëmendje dhe përpjekje të pareshtura.
Pjesët radiofonike i ofruan mundësinë Beketit që ta gjurmonte më tej aftësinë
e heshtjes për të përcjellë një mesazh. Për nga vetë karakteristikat, dramat radiofonike
i theksojnë edhe më tepër pauzat dhe marrëdhënien e tyre me fjalët e tingujt.
Xhonathan Kalbi jep këtë vlerësim për arsyet pse Beketi iu drejtua radios si një mjet
më i përshtatshëm i shprehjes teatrore:
“Zërat e shtrupëzuar, veçanërisht ata zëra që shërbejnë si hostenë për
imagjinatën, për vite me radhë përbënin një tipar të rëndësishëm të
prozës së tij, dhe, në retrospektivë, ngjan e natyrshme që ai në fund të
fundit do të përdorte një mjet në të cilin dramat do të mund të
populloheshin tërësisht nga personazhe të padukshme.”101
Ndonëse Beketi e përdor me mjeshtëri pauzën në pjesët skenike, heshtja në pjesët
radiofonike, si “Të gjithë ata që bien” apo “Prushi” fiton një forcë më të madhe
estetike. Në dramën për skenë “Ninullë përkundëse”, në të cilën shohim një grua të
shkuar në moshë, e cila lëkundet në karrigen përkundëse, imazhi i gruas alternohet
ndërmjet dritës që i bie mbi kokë dhe trup dhe hijes në të cilën ajo zhytet sa herë që
karrigia përkundet pas. Ndërsa te “Hapa” prania e Meit në skenë i vihet përballë
mungesës fizike të nënës së saj. Lojën e Beketit me praninë dhe mungesën e
personazheve në skenë e vërejmë që në dramën e tij të parë të vënë në skenë, “Duke
pritur Godonë”, në të cilën Godoja i shumëpritur nuk shfaqet ndonjëherë. Në pjesët
radiofonike alternimi bëhet ndërmjet asaj që dëgjohet dhe asaj që nuk dëgjohet,
ndërmjet fjalëve e tingujve dhe heshtjes.
***
Vihet re se realizmi, që nga Balzaku te Dostojevski, madje deri te realizmi
magjik i një Gabriel Garsia Markesi – duke pasur parasysh në këtë rastin e fundit
modifikime tejet të dukshme të metodës artistike – me gjithë veçantitë themelore në
lëmin e estetikës, ka dalë duke çarë membranën e romantizmit për të jetuar
ekzistencën e vet të mëvetësishme si drejtim letrar. Natyralizmi u orvat t’i vinte një
mbështetje rreptësisht shkencore prirjes mimetike të realizmit. Në studimet përkatëse
kjo është konsideruar si një realitet letrar që e merr shtysën nga doktrinat filozofike të
Lokut e të Kantit, të cilët, duke kapërcyer besimin platonian te esencat e
pandryshueshme, e bazonin realitetin në perceptim dhe në strukturën e brendshme të
mendjes njerëzore. Do të thoshim se, më shumë akoma, baza e drejtpërdrejtë
filozofike e natyralizmit është pozitivizmi, gjë që shpjegon atë imitim të tepruar të
detajeve të jetës reale që haset në veprat e shkrimtarëve natyralistë. Me kalimin e
kohës u pa se ky realitet empirik nuk përputhej me një cilësi të brendshme të artit
letrar, atë të përgjithësimit, që, kuptohet, rryma, drejtime e lëvizje letrare të ndryshme
e mishërojnë në mënyra të ndryshme. Për rrjedhojë, natyralizmi nuk mund ta jetësonte
figurën artistike në mënyrë të kënaqshme. Realiteti nuk u fshi nga vëmendja e
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krijuesve, por tanimë ai filloi të realizohej prej shkrimtarëve jo si një paraqitje e
realitetit fizik, por si hetim i një realiteti mendor. Ky evoluim i mënyrës së shqyrtimit
të jetës projektohet në ecurinë e metodës krijuese të Xhojsit nga tregimet e para, ku
zotëron gati plotësisht një “realizëm detajesh”, deri te struktura e ndërlikuar e romanit
“Uliksi” dhe, akoma më shumë, te “Zgjimi i Fineganëve” 102. Në dramë, ai shfaqet në
periudhën e fundit të krijimtarisë së Henrik Ibsenit dhe, më shumë akoma, në atë të
August Strindbergut. Vepra e Samuel Beketit, sikurse ajo e dramaturgëve absurdistë
në përgjithësi, vazhdon të lërojë në po këtë hulli, duke e shumuar numrin e pyetjeve
ekzistenciale, në të shumtën e rasteve pa u dhënë përgjigje të drejtpërdrejtë. Si rregull,
përgjigjen e madhe e jep tërë opusi i krijimtarisë së Beketit-dramaturg.
Beketi shprehet se realiteti mbetet “një sipërfaqe, mbetet hermetik” dhe se nuk
mund të ketë një kontakt ndërmjet subjektit dhe objektit, “pasi ata janë automatikisht
të ndarë nga vetëdija e perceptimit të subjektit.103” Për këtë arsye, Beketi dilte kundër
një arti përshkrues, për realistët dhe natyralistët, të cilët “adhurojnë jashtëqitjet e
realitetit, të gjunjëzuar përpara epidermës [...] dhe që kënaqen duke regjistruar
sipërfaqen, fasadën, pas së cilës qëndron e burgosur Ideja.”104 Për më tepër, Beketi u
largohet parimeve natyraliste e pozitiviste, të cilat bazoheshin te arsyeja dhe tek lidhja
shkak-pasojë. Ai flet për idenë e Shopenhauerit – të cilin ai e kishte lexuar dhe të cilin
e vlerësonte – për procedurën artistike si “soditja e botës në mënyrë të pavarur nga
parimi i arsyes.105” Teatri i Beketit zë një vend të ndryshëm nga teatri realist jo vetëm,
bie fjala, i Emil Ozhjesë, por edhe nga ai i Gerhart Hauptmanit. Kur e krahasojmë
Beketin me këtë të fundit, kemi parasysh jo vetëm një dramë realiste-natyraliste si
“Endësit” (1892), por edhe një dramë simbolike si “Kambana e mbytur” (1896).
Sidoqoftë, kjo e fundit afrohet me dramën e Beketit për nga elementi poetik që e
përshkon tejembanë, si edhe për nga ai rol “i ndrojtur” që ka elementi logjik në të.
Veprimi i një drame absurdiste, shprehet Eslini,
“nuk ka si qëllim të tregojë një histori, por të komunikojë një model
imazhesh poetike. Te “Duke pritur Godonë” ndodhin ngjarje, por ato
nuk përbëjnë një subjekt apo histori; ato janë një imazh i intuitës së
Beketit se asgjë nuk ndodh në të vërtetë në ekzistencën e njeriut. E
gjithë pjesa është një imazh poetik kompleks i përbërë nga një
strukturë e ndërlikuar imazhesh e temash suplementare, të cilat janë të
ndërthurura si temat e një kompozicioni muzikor, jo [...] për të
paraqitur një linjë zhvillimi, por për të krijuar një mbresë komplekse të
një situate themelore dhe statike në mendjen e spektatorëve. [...] Në
këtë drejtim, Teatri i Absurdes është i ngjashëm me një poezi
simboliste ose imazhiste. [...] [Ai] synon përqendrim dhe thellësi në
një model thelbësisht lirik, poetik.”106
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Sipas Eslinit, drama absurdiste duhet të rroket nga spektatori a lexuesi “në një çast të
vetëm” dhe, ngaqë praktikisht është e pamundur që të jepet një imazh i tillë i
ndërlikuar në një çast fare të shkurtër kohor, ajo duhet të shtrihet në një periudhë
kohore.107 Mund të argumentohet se kjo dramë arrin ta paraqesë më me vërtetësi
gjendjen njerëzore, të japë në terma skenikë mënyrën se si e percepton njeriu qenien e
tij në botë, kushtet e tij njerëzore. Imazhi poetik – nëpërmjet shprehjes jashtëzakonisht
të përqendruar – arrin ta japë këtë perceptim të ekzistencës njerëzore në një mënyrë që
zhanret e tjera nuk mund ta bëjnë kurrë. Siç shprehet edhe një prej teoricienëve më të
hershëm të poezisë moderniste, Tomas Ernest Hjumi, imazhet poetike synojnë t’ia
përcjellin lexuesit intensitetin e përvojës së poetit në një mënyrë sa më të
drejtpërdrejtë që të jetë e mundur dhe, në këtë mënyrë, ajo është “gjuhë e
drejtpërdrejtë”, sepse ajo arrin ta tërheqë, “ta bëjë për vete mendjen me një tablo”. 108
Situata e “Godosë”, në të cilën shohim dy endacakë që presin në anë të rrugës;
frymëmarrja, çirrma dhe frymënxjerrja në pjesën “Frymëmarrje”; protagonistja e
pjesës “Ninullë përkundëse”, të cilën e shohim duke u lëkundur në karrigen e vet, deri
në vdekje; tri gratë e pjesës “Ecejake”, të cilat i shohim tek i vijnë rrotull skenës, në
formë rrethore; Uini, të cilën e shohim të zhytur deri në mes e më pas deri në fyt në
tokën e zhuritur; e sa e sa imazhe të tjera nga drama e Beketit, të gjitha këto imazhe
skenike operojnë me të njëjtin intensitet në mendjen e spektatorit a lexuesit sikurse
dhe imazhet poetike, dhe, pikërisht për këtë arsye, dramat absurdiste kanë një shkallë
më të lartë poeticiteti sesa dramat realiste a natyraliste.
Në një kuptim të përgjithshëm të fjalës, estetika e Beketit nuk bie ndesh me
vërtetësinë, e cila shfaqet në mënyrë të spikatur në teatrin realist. Së pari, ajo
mishëron të vërtetën e vizionit të botës ashtu siç i fanitet ajo shkrimtarit para syve. Së
dyti, edhe vepra e Beketit kërkon të shpallë një të vërtetë – transcendentale. Pastaj ai
rrëmim i mëvetësishëm në realitetin psikologjik, në nënshtresat e tij, që bën Beketi,
nuk mund të quhet shmangie nga e vërteta, por një ndihmesë e vyer që rreh të
përmbushë synimin e artit për të krijuar tablonë tërësore të jetës. Për t’ia arritur kësaj
nuk është e domosdoshme që të paraqitet jeta në format e vetë jetës. Shkrimtarët dhe
artistët modernistë, si edhe studiuesit që e mbështesin modernizmin, pohojnë se tek
esencat e jetës mund të depërtohet në mënyrë më të plotë duke përftuar vizione
shumëpërfshirëse. Madje të bën përshtypje vërejtja e një shkrimtari realist si Floberi.
Duke studiuar romanin “Don Kishoti”, ai arrin në një përfundim të papritur: lexuesi i
shikon rrugët tërë gurë e të përvëluara nga dielli nëpër të cilat shtegtojnë të dy
heronjtë e Servantesit, por këto rrugë nuk janë përshkruar asnjëherë në roman.
Ndoshta prandaj ato të dalin aq reale përpara syve?
E njëjta gjë ndodh edhe me personazhin. Të duket sikur Servantesi dhe, krahas
tij, Floberi, duke iu shmangur përshkrimit të hollësive, kërkojnë t’i lënë më shumë
mundësi veprimi fantazisë së lexuesit dhe të krijojnë një vizion artistik më të
qëndrueshëm, i cili nuk tëhollohet nga detajet. Nga pikëpamja e vërtetësisë estetike,
një imazh beketian e sfidon një imazh natyralist, i cili ngulmonte të arrinte vërtetësinë
e konceptit shkencor pikërisht përmes paraqitjes së përpiktë të imtësive. Edhe një
krijim i “realizmit objektiv”, për shembull një vepër e Shout, edhe një krijim i
“realizmit subjektiv”, si për shembull, një vepër e Floberit, edhe një krijim i Teatrit të
Absurdes, si, për shembull, një vepër e Beketit, nuk mund të quhen krejtësisht “të
vërteta” apo krejtësisht “të pavërteta”. Në këtë kuptim, shkalla e vërtetësisë do të
shkonte krah për krah me shkallën e vlerës artistike të një vepre të dhënë, të
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konceptuar si shkallë e autenticitetit apo e falsitetit të saj. Vërtetësia e një pjese do të
përkonte kështu me atë që Eslini e quan realiteti i saj i brendshëm 109 apo, thënë
ndryshe, aftësia e saj për të komunikuar realitetin e përvojës së personazheve të saj –
të dyja së bashku si shprehje e aftësisë krijuese, e imagjinatës krijuese të shkrimtarit.
Ky fakt bën që, estetikisht, kufiri midis një drame me frymë ekzistenciale dhe një
tjetre me frymë politike të kapërcehet shumë më lehtë sesa do ta përfytyronte një
studiues a një lexues i indoktrinuar. Kjo “frymë” nuk është kurrsesi një kriter estetik.
E shumta, ajo do të mund të mbahej si një nga nënshtresat e dorës së dytë a të tretë
kur vepra shqyrtohet në imtësi.
Qoftë edhe kur kemi njohuri të përgjithshme pak a shumë sistematike për
historinë e artit, vëmë re se shkolla, rryma, drejtime e lëvizje letrare të ndryshme,
përtej emërtimeve të tyre në historinë shumëshekullore të artit, e posaçërisht të
letërsisë, mund të grupohen në dy stile të mëdha me karakter diakronik. Në të parin
mbizotëron vetia mimetike, në të dytin mbizotëron vetia përfytyruese. Ose, pa iu
përmbajtur në mënyrë të ngurtë disa përcaktimeve që japin manualet teoriko-letrare,
do të thoshim se në rastin e parë është figura artistike që na del para syve; në të dytin
vezullon imazhi. Do të ishte një objektiv larg temës sonë po të karakterizonim
shpërfaqjet konkrete të mjeteve shprehëse që dallojnë njërin grupim a tjetrin apo të
përpiqeshim të renditnim rrymat, drejtimet e lëvizjet letrare që përfshihen brenda
secilit prej tyre. Në rastin tonë do të mjaftonte të pohonim se, bie fjala, në këtë rrafsh
ka afri të dukshme në metodën artistike të stilit barok dhe asaj të romantizmit, të cilat
mbërrijnë deri tek modernizmi, ku do të integrohej edhe Teatri i Absurdes. Baroku,
për nga thelbi i vet, na jep një njohje të botës të përthyer në prizmin e imazhit
vizionar. Kjo cilësi shtegton te romantizmi, epistemologjia e të cilit vë përballë arsyes,
dhe si rregull mbi të, imagjinatën dhe kjo jo për të përjashtuar mundësinë njohëse të
artit, por, përkundrazi, për të shpallur se, përveç njohjes shkencore, ka një mënyrë apo
më saktë, shumë mënyra të tjera njohjeje, karakteristike këto për artin, i cili e
transfiguron përvojën që na japin shkencat reale për botën në një poliedër, faqet e të
cilët përvijohen pikësëpari emocionalisht, pra, në mënyrë subjektive dhe, pikërisht për
këtë arsye, janë të panumërta. Të gjitha këto cilësi të artit romantik i përthith
modernizmi si pjesë përbërëse të estetikës së vet, duke i modifikuar me relativizmin e
vet, që, së bashku, vijnë e ngulen përfundimisht në thelb të Teatrit të Absurdes. Vepra
e Beketit do të ishte pohimi shembullor i kësaj vetie të një lëvizjeje të gjallë në
historinë e artit në shekullin XX. Kuptohet që kjo afri me natyrë makroestetike nuk do
të thotë afri në rrafshin e mikroestetikës. Beketi dhe absurdistë të tjerë na paraqesin
një mori mjetesh shprehëse të freskëta, ashtu sikurse ravijëzojnë një mendësi me
piketa ndarëse që bien në sy pa shumë vështirësi.
Për kushtet specifike të krijimtarisë artistike të gjysmës së dytë të shekullit XX
bëhej gjithmonë e më e vështirë që produksioni artistik, ashtu sikurse produksioni
teknologjik bashkëkohor, të jetësohej nga artistë vetmitarë, qoftë edhe me talent të
rrallë. Erik Hobsbaumi thotë:
“E vetmja lidhje e tyre (e artistëve bashkëkohës – L.G.) e drejtpërdrejtë
me pararendësit e vet klasikë bëhej nëpërmjet atij sektori të kufizuar të
arteve të bukura klasike që kishte vepruar gjithmonë përmes kolektivave –
skena. Sikur Akira Kurosava, Lukino Viskonti apo Sergej Eizenshteini –
për të përmendur vetëm tre artistë me të vërtetë të mëdhenj të shekullit, të
gjithë të ardhur nga përvoja teatrore – të dëshironin të krijonin sipas
109

Martin Esslin, The Theatre of the Absurd, vep. cit., f. 312.

59

mënyrës së Floberit, të Kurbesë apo edhe të Dikensit, asnjëri prej tyre nuk
do të kishte shkuar dot shumë larg.”110
A mund të thuhej e njëjta gjë për Beketin? Një fakt kuptimplotë – ai përfaqëson një
nga vlerat më të shquara në letërsinë e gjysmës së dytë të shekullit XX pikësëpari falë
krijimeve të tij teatrore – na bën të mos i japim një përgjigje negative pyetjes,
megjithëse ai nuk ishte regjisor, por shkrimtar, ndonëse është e njohur përpikëria e tij
këmbëngulëse që e njëjtësonte atë me një bashkëregjisor të shumë shfaqjeve të
pjesëve të veta në disa skena të famshme në vende të ndryshme të botës. Kjo dëshmon
për një palcë estetike me gjallëri të pashtershme.

KREU III
BOTA E PARË ME SYRIN E BEKETIT
3.1. Orvatje për të zhbiruar kuintesencën e Gjithësisë
Kur regjisori i inskenimit të parë amerikan të “Duke pritur Godonë”, Alan
Shnajderi, e pyeti shkrimtarin se kush ose çfarë nënkuptohej me Godonë, ai ia ktheu:
“Po ta dija, do ta kisha thënë në dramë. 111” Kjo na bën të jemi të kujdesshëm kur
merremi me krijimtarinë e tij. Në vend që të na japë dorën për të na përçuar nëpër të,
shkrimtari na lë në mes të udhës. Në këtë mënyrë, duket sikur ai na vë në pozicionin e
personazheve të veta, në pozicionin e atij vetë, në gjendjen tonë njerëzore dhe na
thotë: Ky është kryqi yt, mbaje vetë – mua më mjafton dhe më tepron i imi. Kur
sjellim ndër mend se madje edhe më “i qarti” midis shkrimtarëve realistë na thotë me
veprën e vet të vërteta që edhe ai nuk i ka parashikuar, e kuptojmë menjëherë se sa
delikate është detyra jonë kur merremi me krijimtarinë e Beketit. Në çdo rresht, në
çdo dialog, ai na vë përpara një rebus tejet të vështirë. I vetmi inkurajim për të mos
hequr dorë prej zgjidhjes së tij është se, duke synuar të krijojë një vepër të artit të
fjalës, ai nuk mban dot një heshtje të përhershme. Do s’do, ai do të flasë, do ta
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përdorë fjalën. Këtu vjen çasti i lumtur për ne – e kapim në fjalë. Dhe fjala, sado
mosbesues të jetë Beketi ndaj saj, ide e cila do të shtjellohet në pjesën e parë të kreut
përmbyllës, në fund të fundit diçka do të thotë, qoftë edhe të pasaktë, të shformuar
nga shpërdorimi i saj. Duke ndjekur rrugën e kundërt, retrospektive, ne, hap pas hapi,
e bëjmë orakullin të na përgjigjet dhe mbajmë gjallë besimin se do ta kuptojmë
enigmën që na fsheh përgjigjja e tij e vagullt me karakter njëherësh alegorik e
metafizik. Në këtë mënyrë, kjo do të ishte njëherësh edhe analizë e mirëfilltë e vetë
veprës së Beketit, edhe shmangie nga ajo mënyrë studimi që, duke ngecur në
hulumtimin e veprës letrare nga pozita teoriko-letrare abstrakte ose gjuhësore, në fakt
e “harron” objektin e hulumtimit dhe nga vepër për veprën kthehet në vepër për vepër,
pra, në një solipsizëm akademik, çka nuk është aq e rrallë, megjithëse nuk do të mund
të cilësohej si prirja themelore në studimet letrare e artistike të periudhës së pasLuftës II Botërore.
Ndonëse Beketi disa herë është shprehur se ai nuk ishte filozof, në dramën e
vet Beketi u bën jehonë interesave filozofike të mendimtarëve të mëdhenj të kohës së
vet, që nga Huserli e Hajdegeri deri tek Fukoja e Deridaja. Kësisoj ai krijon një
idiomë dramatike të vetën, që projektohet jo vetëm në atë vizion të botës që endet në
pëlhurën artistike të veprës së tij, nga mënyra e tij e të kuptuarit të saj, nga
domethënia dhe psikika e personazheve të tij, që, të gjitha së bashku, formësojnë një
koncept estetik/metafizik të mëvetësishëm dhe, duke kërkuar mjete shprehëse të
përshtatshme e një ekzekutim novator gjuhësor e skenik, shkojnë deri atje sa të
ridimensionojnë zhanret tradicionale të gjinisë dramatike. Ndryshe nga Sartri që
përpunon një sistem filozofik të plotë, madje edhe nga Kamyja, i cili ka krijuar ndonjë
vepër me karakter filozofik të mirëfilltë, Beketi u largohet joshjeve të këtij lloji. E
prapëseprapë, në veprën e tij, si në veprën e çdo mendimtari a shkrimtari, gjejmë një
filozofi ose, nëse e përdorur për Beketin kjo fjalë sikur do të na e vriste veshin, le të
thoshim një mendësi, një pikë vështrimi për Botën në një kuptim të gjerë të shprehjes.
Po ashtu, Beketi nuk para e kishte qejf prirjen për teorizime të tepruara.
Relativist në një shekull relativiteti, ai nuk beson se teorizimet filozofike për botën
materiale dhe shpirtërore – në përgjithësi apo në degë të veçanta të dijes – mund t’i
zgjidhin problemet që na dalin përpara në këto fusha. Prandaj, ndoshta, nuk i pëlqente
që ta mbanin për filozof. Po të përdornim një replikë të Sem Uelërit të Dikensit, do të
thoshim se teoritë e panumërta që gjallojnë gjithandej kërcejnë përpjetë dhe, ashtu të
panumërta siç janë, përplasnin kryet me njëra-tjetrën. Duket sikur “ligjërata
shkencore” e Lakit është ilustrim i drejtpërdrejtë i asaj që thamë më sipër:
“Duke pasur parasysh ekzistencën siç shpaloset ajo në veprat publike të
Pançerit dhe Uotmanit të një zoti vetjak kuakuakuakua […] si rezultat i
përpjekjeve të papërfunduara të kurorëzuara nga Akakakakademia e
Antropopopometrisë në Esi-në-Posi të Testjusë dhe Kjunardit është
provuar pa asnjë dyshim [...] si rezultat i përpjekjeve të papërfunduara
të Testjusë dhe Kjunardit është provuar si vijon më poshtë por të mos
lashtojmë s’dihet përse që pas punimeve të Pançerit dhe Uotmanit përtej
çdo dyshimi duket që duke pasur parasysh përpjekjet e Fartovit dhe
Belçerit të papërfunduara për arsye të panjohura të Testjusë dhe
Kjunardit të papërfunduara është përcaktuar çka shumë e mohojnë se
njeriu në kundërshtim me opinionin e kundërt se njeriu në Posi të
Testjusë dhe Kjunardit se njeriu në Esi që njeriu shkurt që me një fjalë
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njeriu me gjithë hapat e bëra në sferën e ushqimit dhe të eliminimit të
mbeturinave po dobësohet dhe tretet dobësohet dhe tretet...”112
Kuptohet që njeriu gjithmonë ka qenë i prirë t’u gjejë shkaqet dukurive të
ndryshme, duke filluar nga ato me të cilat ai është orë e çast në kontakt fizik tek ato
që i zbulon gjatë jetës e deri tek ato që i ka gjetur kur vjen në jetë e do t’i lërë pas kur
ikën prej saj. Kësisoj është krijuar një mendësi sa praktike, aq edhe metafizike. Që të
dyja aspektet e saj gjejnë vendin e vet në veprat e artit. Madje edhe figurat primitive
të bizonëve në faqet shkëmbore të shpellave-vendbanime të para të njerëzve mbajnë
brenda tyre elemente të shkakësisë. Me të ndeshet edhe teatri i Samuel Beketit. Por,
do të thoshim se pikërisht ndeshet, pa shkuar më tej. Madje edhe kjo ndeshje zvarget
në debate të ngathëta, si te “Duke pritur Godonë”, në mjegullinën e së
pashpjegueshmes, si te “Jo unë” apo zvetënohet në një mllef ogurzi, si te “Fund loje”.
Çdo ndodhi ose intrigë teatrore që na shpaloset nëpër pjesët e Samuel Beketit do të
ishte një shkak potencial. Veçse ne bëhemi të vetëdijshëm se ashtu, përmes subjektesh
që mezi do të mund të merreshin për të tilla, përmes personazhesh që mezi do të
mbaheshin në këmbë si karaktere, përmes replikash ku herë pas here këputet filli i
gjykimit, është duke u diskutuar fati i Gjithësisë. Po kuptimi i saj? Për t’i dhënë
përgjigje kësaj pyetjeje lipset që diskutimi (bëhet fjalë gjithmonë për një diskutim që
jetësohet përmes pëlhurës artistike të një vepre apo, në rastin tonë, të veprave të
shkrimtarit) t’i kapërcejë kufijtë e diktimit të shkakut: të rrokë motivet dhe pasojat. Te
Beketi të parat janë jologjike, të dytat – më shumë akoma – janë absurde. Shkakësia
pëlcet si flluskë sapuni. Mbahet në këmbë vetëm rastësia.
Si rregull, në sistemet filozofike deterministe, rasti dhe domosdoshmëria vihen
në raportin e pjesës me të tërën. Te Beketi, së jashtmi, ky raport nuk kundërshtohet,
por në pjesën më të madhe të veprimeve dhe përsiatjeve të personazheve të tij e dyta
merr përmasat e të parit, zhduket si e tillë dhe del si një vazhdë rastesh që
zëvendësojnë njëri-tjetrin pa ndonjë rend të përcaktuar. Njëri nga hajdutët e parabolës
evangjelike shpëtoi, por, po të kemi parasysh vështirësinë skëterrore të momentit, do
të thoshim se atij i shpëtoi fjala e duhur, ndërsa ai tjetri rastësisht nuk e pati këtë fat.
Për ca arsye që nuk shpjegohen, në aktin I të “Duke pritur Godonë” këpuca ia merr
shpirtin Estragonit, kurse në aktin II i shkon për bukuri. Duke pasur parasysh Lakin,
vetë Pocoja thotë: “Vër re se unë fare mirë mund të kisha qenë në vendin e tij dhe ai
në vendin tim. Po ta donte rasti. 113” Por rasti është po aq i verbër sa ai vetë në aktin e
dytë. Prandaj Pocoja nxjerr një përfundim absurd nga fjalët që sapo cituam:
“Gjithsecili pjesën e vet.114” (!) Për më tepër, rasti kthehet në Fat, një Fat po aq i egër e
i padrejtë sa edhe ai që i përhihet sa imagjinatës, aq edhe arsyes së një romantiku të
ngrysët si Xhakomo Leopardi. Nga ana e vet, Beketi nuk na bën të nënkuptojmë këtu
ndonjë qëndrim të tij emocional.
Beketi afrohet me një këndvështrim filozofik relativisht të vonë të skepticizmit
dhe indeterminizmit. Bota e personazheve të Beketit nuk ka piketa fikse. Citimi i
mëposhtëm nga “Mendime” të Paskalit duket si një koment për mungesën e Absolutes
në universin beketian:
“Ne lundrojmë në një sferë të pamasë, duke u endur përherë në
pasiguri [...] Atëherë kur mendojmë që të lidhemi me ndonjë pikë dhe
t’i ngjitemi asaj, ajo lëkundet dhe largohet prej nesh; dhe nëse e
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ndjekim, ajo i shpëton rrokjes sonë, na rreshket, dhe zhduket
përgjithmonë. Asgjë nuk qëndron për ne. Këto janë kushtet tona të
natyrshme, ndonëse ato janë kryekëput kundër preferencës sonë; ne
digjemi nga dëshira për të gjetur një [...] bazament të fundmë të sigurt
mbi të cilin të ndërtojmë një kullë që i drejtohet Së përjetshmes. Por i
gjithë bazamenti ynë kriset, dhe toka hapet mbi honet.115”
Këtu jemi duke lëvizur në atë zonë që përcakton palcën e metafizikës së shkrimtarit.
“Fjala kyçe është… ndoshta”, thotë Beketi. Me këto fjalë ai sikur do të na thotë:
Mbase do të ishte mirë, por ç’e do që nuk ka një kyç a disa kyçe që do të na lejonin që
t’i hapnim me lehtësi të gjitha dyert. Në punimin tonë, duke analizuar veprën e
Beketit, jemi të detyruar ta përdorim herë pas here këtë “kyç”, të vetmin që na lë në
dorë Beketi.
Teoria e Ainshtainit vulosi relativitetin e gjithçkaje në Gjithësi. Vërtet ajo ishte
një teori e bazuar në shkencat e sakta, por jehona e saj u ndie në të gjitha drejtimet e
mendimit njerëzor. Përmes estetikës së tij ajo peshon edhe në atë filozofi të Beketit që
mishërohet në krijimtarinë e tij. Vetëm se, si përherë, ai nuk orvatet të shpalosë ndonjë
filozofi të përcaktuar, e aq më pak ta kthejë veprën e vet në një ilustrim të saj.
Relativizmi i Beketit ka mëvetësinë e vet. Universi i Beketit është mistik dhe real, i
rrëshqitshëm dhe i qëndrueshëm, i kalbur dhe i ripërtërirë, kalbëzues dhe ripërtëritës.
Të tillë mund ta përcaktonim edhe njeriun beketian. Po të flisnim me gjuhën e Hegelit
– dhe filozofia e Hegelit del si një nga shumë rrënjët ushqyese të mendimit të
shkrimtarit – këto përcaktime kundërshtuese do të përkonin me dy kufizat e para të
trinomit të tij të famshëm: me tezën dhe antitezën. Hëpërhë, shkrimtari ruhet të kalojë
te sinteza. Ndoshta do që t’ia lërë intuitës së lexuesit për të arritur deri atje, ndoshta,
në kuadrin e botëkuptimit të tij, ajo nuk i intereson.
Në tragjedinë antike, hyjnitë luanin një rol vendimtar në zhvillimin dhe,
sidomos, në zgjidhjen e intrigës. Te Beketi, për shkaqe që janë përmendur, hyjnitë a
Hyjnia nuk mund të luanin në mënyrë të besueshme një rol të ngjashëm. Edhe te
shkrimtarët e lashtë roli i hyjnive ishte, në fund të fundit, një deus ex machina, por, po
të kujtojmë se mitologjia ishte feja e popujve antikë, atëherë na del se artificialiteti i
këtij mekanizmi ishte gati i pandjeshëm për shikuesin e asaj kohe dhe kësisoj nuk e
acaronte vetëdijen estetike të tij. Nga ç’është thënë më parë në këtë punim lidhur me
mendësinë e njeriut bashkëkohës, te Beketi ky acarim do të ishte i pashmangshëm.
Dhe prandaj ai as që e përdor atë mekanizëm artificial. Por mungesa e tij do të linte
një zbrazëti që bie në sy menjëherë jo vetëm në vizionin e autorit për jetën, por edhe
në sistemin estetik të tij.
Dramaturgu e mbush këtë zbrazëti të sistemit estetik me elemente të
botëkuptimit të njeriut modern, që vijnë si pasojë e vdekjes së Hyjnisë, e cila, mirë apo
keq, luante rolin e patriarkut rregullator të harmonisë në Gjithësi dhe në shpirtin
njerëzor. Mungesa e tij nxit një reaksion zinxhir, i cili i ngjan atij që solli hapja e
kutisë së Pandorës. Edhe më parë, madje jo vetëm në rastet e mosbesimit te Hyjnia,
mendimin njerëzor e kishin shqetësuar reaksione zinxhir të tilla, të cilave ai u gjente
shtysa nga më të ndryshmet. Tani ai duhet të përballojë një tension herkulian, që më të
shumtën e rasteve ka rrjedhoja sizifiane. Me gjithë indiferencën në dukje, Samuel
Beketi merr pjesë aktivisht në këtë punë herkuliano-sizifiane. Pandora moderne i
shumëfishoi pasojat e asaj hapjeje të pakujdesshme të kutisë së saj. Njëra prej tyre
është: Ç’është koha? Tjetra: Ç’është hapësira? Pyetjet janë të drejtpërdrejta. Beketi,
dhe jo vetëm ai, i shkërmoq pyetjet pjesë-pjesë, saqë ato nuk ngjajnë më si të tilla.
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Madje nuk orvatet të përgjigjet drejtpërsëdrejti. Ai thjesht shkruan, madje, siç do ta
shtjellojmë në kreun e fundit, duke mos i zënë besë lëndës së parë që përdor – fjalës.
Mohimi i një perëndie me prerrogativa jo vetëm të gjithëpushtetshme por edhe
gjithëkrijuese e bën Sartrin ta mohojë edhe pikëpamjen se çdo njeri është një rast i
veçantë i konceptit të përgjithshëm të Njeriut. Ndryshe madje edhe nga filozofëtshkrimtarë të epokës së iluminizmit, si Volteri apo ndonjë filozof i mirëfilltë i së
njëjtës kohë, të cilët vazhdonin të mbaheshin fort pas idesë së një natyre njerëzore
universale, Sartri, konsekuent në ateizmin e vet, e quan të pakuptimtë këtë ide. Ajo do
të parakuptonte një kryemjeshtër me një projekt paraprak të menduar në të gjitha
imtësitë, po ashtu sikurse, për shembull, një artizan që bën thika e di mirë se çfarë do
të duhet për të arritur të nxjerrë në dritë atë artikull prodhimi. Kryemjeshtri mungon –
mungon edhe projekti paraprak116. Rrjedhimisht, njeriu jo vetëm që është hedhur në
botë pa ia marrë kush miratimin, por, në një botë ku “ferri janë Të tjerët” 117, ai i
shfaqet Sartrit si një ishull i përkohshëm ekzistence me tipare të mëvetësishme për
çdo model të llojit. Ashtu siç na paraqitet në veprat e tij, edhe njeriu i Beketit e ndien
bezdinë e pranisë së tjetrit, madje ka raste që edhe prania e botës së jashtme e
tjetërson prej saj aq sa e armiqëson me të. Por traumën më të rëndë atij ia shkakton
“prania” e vetes, e ferrit në shpirt. “Ferri jam unë”118 do të kumbojë thekshëm si një
zë në shkretëtirë një maksimë karakteristike për Teatrin e Absurdes.
Në atë botim të fjalorit të Uebsterit të cilit i jemi referuar, fill pas shpjegimit të
fjalës “absurd” që kemi cituar më parë, vijon përkufizimi: “në kundërshtim me arsyen
ose gjykimin e shëndoshë.”119 Ndërsa Joneskoja, në citimin e tij që është dhënë në
kreun e parë të punimit, e përkufizon si absurde ekzistencën e njeriut, i cili është i
shkëputur nga rrënjët e veta fetare e metafizike. Joneskoja vë në plan të parë
domethënien metafizike e fetare të fjalës “absurde”, ashtu siç konceptohet ajo prej
shkrimtarëve absurdistë. Në përcaktimin e parë, në fjalor, pa e mohuar këtë
domethënie, bie në sy kryesisht brendia e saj epistemologjike. Nga ç’del nga vepra e
tij, Beketi nuk e shpërfill asnjërin nga të dy përcaktimet. Ato janë pjesë përbërëse të
filozofisë së tij.
E mbështjellë gjithandej nga ai boshllëk që krijon mungesa e besimit në një
kuptim të gjerë, mendja rreh e përpiqet që të sigurojë një vlerë të qëndrueshme. Kjo
orvatje bëhet edhe më dramatike kur personazhi beketian sjell ndër mend se, siç
thuhet tek Ekleziasti, “nuk ka asgjë të re nën diell”, duke parakuptuar këtu mbarë
Gjithësinë. Me gjithë paraqitjen e saj modeste, gjithësia e Beketit mundohet të gjejë
ndonjë pikë orientimi, gjithaq të papërcaktuar sa edhe ekzistenca e saj rastësore.
Heshtja e universit na çorodit. Njeriu dhe universi zhvillojnë midis tyre një dialog
shurdhësh. Do të thoshim se Beketi këtu hyn në rezonancë me Kamynë kur ky i fundit
e përcakton absurden me këto fjalë: “Absurdi varet sa nga njeriu, aq edhe nga bota...
ai është e vetmja lidhje midis tyre.” 120 Veçse Beketi nuk vazhdon të ecë krah për krah
me Kamynë kur ky i fundit propozon rrugëdalje nga gjendja absurde. Duke hedhur
poshtë vetëvrasjen si një zgjidhje të rreme, prej burracaku, si edhe atë që ai e quan
“vetëvrasje filozofike”, besimin fetar, Kamyja pranon si zgjidhje autentike ta
vështrosh të vërtetën drejt në sy, pra, sipas tij, ta pranosh absurditetin. Kjo është edhe
zgjidhja që i jep Beketi çështjes dhe njëherësh, me orvatjet e ngrata të Vladimirit dhe
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Estragonit për t’u varur, që në të njëjtën masë mund të cilësoheshin si orvatje për të
vrarë limontinë e pritjes, sikur e vë në lojë edhe këtë zgjidhje. Çështjen e “vetëvrasjes
filozofike” Beketi nuk e zë në gojë, gjë që ende nuk do të thotë se e mohon. Sizifi
është një shembull klasik i zgjidhjes së vërtetë që sugjeron Kamyja për çështjen,
shembull klasik i “njeriut të revoltuar” që sfidon absurditetin, siç do të thoshim duke
përdorur titullin e një eseje të njohur të tij. Te Beketi Sizifi mungon. Në rastin më të
mirë, bota e tij e rrok absurden në mënyrë të pavetëdijshme. Kjo “sfidë” arrin pikën
optimale në luajtje rolesh, kur detyrimet që ka njeriu ndaj vetes zvogëlohen deri në
minimum, ndërsa as që bëhet fjalë për detyrime të çfarëdolloji ndaj Botës. Nga çka
thamë duke trajtuar estetikën e shkrimtarit, ai thjesht e përfaqëson atë në mënyrë
pasive në të gjitha hallkat e saj.
Mënyra e konceptimit të Botës prej Beketit ka një karakter subjektivist të
dukshëm. Vetvetiu, për të vetëdija luan një rol parësor jo vetëm në njohjen e botës,
por edhe në ndërtimin e saj, gjë që na duket si një jehonë kulturore prej Barklit. Me
gjithë mbizotërimin e dukshëm të elementit subjektiv, sidoqoftë, raporti midis
subjektives dhe objektives në krijimtarinë e Beketit del mjaft i lëkundshëm. Gjithësia
përthyhet vazhdimisht në optikën e subjektit, ndërkohë që ajo nuk mohohet, madje –
çka është aksiomatike për filozofitë subjektiviste – pikërisht në këtë optikë mund të
arrihet në zhbirimin e kuptimit të saj më të thellë e të plotë. Ky mendim vërtitet në
nëntekstin e dramës së Beketit në përsiatjet me zë të lartë të personazheve, që shpesh
të duket se flasin në tym ndërsa përpiqen që të përvijojnë tiparet e jetës, Gjithësisë apo
të përkufizojnë mënyrën më të mirë të njohjes së “më të mirës së botëve”.
Beketi e njihte dhe e çmonte filozofinë e Barklit. Në shumë nga personazhet e
tij gjen shprehje koncepti barklian Esse est percipi121. Jo më kot në dramat e Beketit
ndriçimi luan një rol më vete. Edhe vetë personazhi e ndien dëshirën për të qenë i
perceptuar. “Të paktën … a më sheh njeri?” thotë B (Burri) tek pjesa “Lojë”, gjë që na
bën të mendojmë se ai e sheh veten edhe si një aktor që po luan një rol në teatër, për të
mos ngrirë si i tillë në vështrimin tonë. Ai nuk e humbet statusin e personazhit të një
vepre letrare. “Filmi” është shembull i qartë i ndikimit të Barklit te Beketi. Në të,
protagonisti, i quajtur O (duke nënkuptuar se ai është një objekt) ndiqet nga E (syri i
kamerës). Thënia Esse est percipi e Barklit qëndron si epigraf i filmit të vetëm të
Beketit. Filmi hapet me O-në që përpiqet t’i shmanget shikimit të njerëzve në rrugë.
Ai kthehet me fytyrë nga muri dhe fillon të ecë me të shpejtë. Kur futet në dhomë, ai
vijon të mbyllë dritaret, gjithmonë duke u munduar që të mos pikaset nga njeri; më
pas, në një seri lëvizjesh që të kujtojnë cirkun dhe komedinë pa zë, vijon të largojë
macen dhe qenin, shikimi i të cilëve e bezdis; e pastaj vijon të mbulojë me pallto
papagallin dhe peshkun e akuariumit. Edhe shikimi i “Zotit” në fotografinë e varur në
mur e bezdis, kështu që e gris atë. Pasi gris disa foto që mban në një çantë dore, e
kaplon gjumi. Në këtë çast, E (syri), që gjithë kësaj kohe ka qëndruar nga pas, duke u
fshehur, kalon përpara dhe, kur O-ja i tmerruar hap sytë, ai sheh aty kopjen e vet, pak
më të mjegullt.
Ky film paraqet veten njerëzore, e cila përpiqet të shmangë të perceptuarit. I
perceptuari rreket që ta shmangë shikimin e perceptuesit, duke u mbyllur në dhomën e
vet dhe duke shmangur kontaktin me çdo qenie, qoftë edhe jonjerëzore. Duket se në
fund gjithçka është e kotë. Esse est percipi, thotë Barkli dhe, ndonëse ai arrin t’i
shmanget kontaktit dhe perceptimit të të tjerëve, protagonisti, në fund të fundit, duhet
të përballet me perceptuesin e fundmë e të pashmangshëm – vetveten. Nga ana tjetër
shumë nga personazhet e Beketit përpiqen që ta faktojnë ekzistencën e vet, kërkojnë
që të jenë të perceptuar, në mënyrë që ta kuptojnë dhe të binden se janë gjallë. Uini te
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“Ditë të lumtura” bën çmos që ta ketë vëmendjen e të shoqit, prania e të cilit i jep
sigurinë e nevojshme. Kurse te “Duke pritur Godonë” lexojmë:
ESTRAGONI: Nuk ia dalim edhe aq keq ne të dy, ë Didi, me njëritjetrin?
VLADIMIRI: Po po. Hë tani, provojmë në fillim të majtën.
ESTRAGONI: Gjithmonë gjejmë ndonjë gjë, ë Didi, që na jep
përshtypjen se ekzistojmë?
VLADIMIRI: (Me padurim.) Po po, jemi magjistarë. Po tani të bëjmë
atë që kemi vendosur, para se të harrojmë.122
Apo, në të njëjtën vepër, kur Djali – emisari i Godosë – e pyet Vladimirin se çfarë
duhet t’i thotë padronit, Didija përgjigjet:
Thuaji . . . (Ngurron) . . . thuaji që më ke takuar dhe që . . . (Ngurron)
. . . që më ke takuar. (Pauzë. VLADIMIRI bën përpara, DJALI prapset.
VLADIMIRI ndalon, DJALI ndalon. Papritur dhunshëm.) I sigurt që me
ke takuar, nuk do të vish nesër të më thuash që nuk më ke parë kurrë!123
Në një bisedë për radion të përgatitur nën përshtypjet e Sen-Losë, shkrimtari
deklaron se, ndërsa universi material është i përkohshëm dhe kalimtar, veprat e
bujarisë njerëzore nuk janë të tilla. Këtu na vijnë ndër mend teza të ndryshme nga
filozofia – që nga Platoni te Dekarti – lidhur me ndarjen dhe bashkëmarrëdhëniet
midis shpirtit dhe lëndës, mendjes dhe trupit. Por, sido që Dekarti është një nga
filozofët që e ka tërhequr më shumë vëmendjen e shkrimtarit, edhe ndaj tij ai mban
një qëndrim të përmbajtur, sikundër dhe e sqaruam në kreun e mëparshëm të punimit.
Diku ai qesëndis një nga pikat e dobëta të filozofit, kur ky i fundit është i shtrënguar
të gjejë një seli për shpirtin brenda lëndës trupore në formën e një gjëndre në tru, gjë
që bie në kundërshtim me ndarjen e prerë që bën ai midis mendjes dhe trupit.
Te Beketi e gjejmë shpesh dyzimin e dukurive gnoseologjike, psikike apo të
personazheve të ndryshme me karakter kontradiktor. Në rastin e fundit, shembull
klasik i tij janë marrëdhëniet midis Pocos dhe Lakit. Ky procedim merr përmasa mjaft
të përgjithshme, deri në abstraksion, në dyshen antitetike të veprimit të qëllimshëm
dhe pakuptimësisë finale. Vladimiri dhe Estragoni kanë ardhur përmes një rruge ku
s’pipëtin gjë e gjallë tek ajo pemë e thatë, gati e tharë, me një qëllim që fillimisht na
duket i qartë: të presin Godonë. Tani le të sjellim ndër mend fundin e pjesës, deri në
replikat dhe shënimet e fundit të autorit: as ne e as personazhet jo vetëm që nuk e
hasim Godonë, por nuk marrim vesh as gjeneralitetet e tij. Nuk mund t’i quajmë të
tilla as flokët e tij të bardhë si dëborë që përmenden diku, as korrierin e tij. Në raste të
tilla, te Beketi konkretja përplaset me abstrakten dhe, fillimisht, duke mos ia dalë të
shkrihen midis tyre, ato mbeten të huaja me njëra-tjetrën. E para, në thjeshtësinë e saj,
i druhet sofistikimit të së dytës. Abstraktja, gjatë veprimit skenik, falë polivalencës që
e karakterizon, më në fund ia del t’ua nënshtrojë konkreten qëllimeve të veta. Në
pamjen e parë një dukuri me natyrë estetike, ajo na shpërfaqet aty për aty në një
dukuri me karakter filozofik të mirëfilltë.
Ekzistencialistët i preokupon kryesisht situata e gjendjes njerëzore, duke vënë
kështu, po t’i përmbaheshim terminologjisë së Zhan-Pol Sartrit, ekzistencën para
122
123

(Përkthimi im) Samuel Beckett, “Waiting for Godot”, vep. cit, f. 64.
(Përkthimi im) Po aty, f. 86.

66

esencës. Kështu, Sartri bën një përmbysje në filozofinë shekullore, e cila qysh me
karakterizimin e botës sonë si hije të botës së ideve (Platoni), pohonte të kundërtën.
Te Beketi ky binom metafizik tradicional nuk shtrohet si i tillë. Beketi nuk e gjurmon
ekzistencën si një varg “situatash që variojnë” (Sartri), për të dalë tek esenca. Ai e
sheh ekzistencën si një rrethanë në të cilën shtjellohet ajo që Eslini e sheh si temën e
vërtetë të “Duke pritur Godonë”, temën e pritjes124.
Megjithatë, ndonëse ekzistencialistët thonë se ne nuk kemi lindur me ndonjë
natyrë morale ose psikologjike të paracaktuar, ata deklarojnë se ne lindim në një botë
të dhënë, nga ku rrjedhin vetmia dhe ankthi i pashmangshëm, që na përcjellin gjatë
gjithë jetës. Te Beketi ky ankth i përhershëm që karakterizon reagimin e njeriut ndaj
botës u jep kushteve ekzistenciale përmasa metafizike; ai nuk është thjesht një
qëndrim psikologjik por, tekefundit, shkallë-shkallë vjen e shndërrohet në ankthin e
Universit që mbetet pezull duke u lëkundur mbi honin e Hiçit dhe të Absurdes.
Metoda e tij krijuese i jep dorë Beketit, më shumë se çdo absurdisti tjetër, për të
realizuar këtë përgjithësim të tipit universalist. Tek ai, mungesa e një rendi a
Rendbërësi të verifikueshëm nga njëra anë, dhe paaftësia e gjuhës, intelektit dhe
arsyes për t’i dhënë vlerë realitetit nga ana tjetër, nxitin çrregullim psikik po aq sa
edhe çoroditje të Gjithësisë.
Koncepti i Beketit për njeriun nuk përputhet me atë ndarje të prerë që i bën
Sartri këtij të fundit në l’en-soi dhe le pour-soi. Sidoqoftë, ai nuk i kundërvihet kësaj
ndarjeje. Siç ndodh zakonisht në këmbimet ndërkulturore, sidomos kur ato zhvillohen
në rrafsh sinkronik, në këtë rast, si edhe në raste të tjera, këndvështrimi i Beketit
ndërpritet në një pikë me atë të Sartrit, prej ku përthith lëndë që i nevojitet për t’u
përcaktuar në nivelet e veta konceptuale dhe estetike. Dhe, po ashtu siç ndodh përherë
kur kemi të bëjmë me sisteme filozofike ose estetike apo me mendimtarë dhe artistë
me vlera të spikatura, edhe në këtë rast këmbime të tilla janë të vetvetishme, janë
rrjedhoja të formimit kulturor dhe jo huazime të drejtpërdrejta. Një dukuri e njëjtë
duket edhe në marrëdhëniet e njeriut me elementet e natyrës. Atëherë kur ngulet në
një vend, personazhi i Beketit u ngjan atyre drurëve e gurëve në mes të cilëve e
vendos krijuesi i tij. Atëherë kur synon të lëvizë, sido që shënimet e autorit e bëjnë të
mos shkulet vendit, të ngrijë i zhgënjyer apo të mbetet në mëdyshje, ai të shtyn të
besosh se është duke u orvatur të bëhet një le pour soi, por veç pa qenë i gatshëm për
të mbajtur ato përgjegjësi që i ngarkon të mbajë mbi supe ky status. Në rastin më të
mirë, të qenit përpara së ardhmes e mban lidhur me këtë status. Përsëri mbetet pezull
pyetja: Vallë a vepron ai për krijimin e vetvetes? Dhe më shumë akoma: Po vetë
Kozmosi anekënd tij, a vepron për ta mbajtur në këmbë vetveten në të gjithë
elementet e pafundme që e përbëjnë?
Njeriu i Beketit e shfaq ekzistencën e vet jo thjesht si një gjallesë që herë
ngjason me vetveten e herë u ngjan gjallesave të tjera, por disa herë përmes
aluzioneve historike e biblike e më shumë, si rrjedhojë e asaj vetie universalizuese të
metodës krijuese të Beketit, shndërrohet në model të një mikrobote a një antibote të
këtushme dhe njëherësh kozmike. As që mund të mendohej që kjo antibotë, ky Hiç pa
anë e fund të mbushej nga ato elemente të rekuizitës që i dalin shikuesit para syve jo
vetëm te “Duke pritur Godonë”, por në të gjitha pjesët e tij të marra së bashku. E
prapëseprapë, në secilën nga pjesët e veta teatrore, shkrimtari ia del që, nëpërmjet një
mjeti që do ta quanim procedimi i shumëfishimit progresiv – si mekanizëm i
brendshëm i metodës universaliste të Beketit – pema e tij e thatë fillimisht të nxjerrë
dy bisqe të gjelbra që në mendjen tonë bëhen një pyll, dhe, së bashku me një sop këtu,
një kthinë të mbyllur atje, a me dy kosha plehrash diku tjetër, me një rrugë të shkretë,
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së cilës nuk i dihet as fillimi as fundi, me një botë efemere që na i sjellin përpara sytë
e ndonjërit nga personazhet, me një popullsi tejet të rrallë, kthehen në një copë të
planetit tonë e – në vijimësi – në Gjithësi.
Ndonjëherë në dramat e Beketit përmendet drejtpërsëdrejti dielli, por rrezet e
tij pak e ngrohin botën e tij. Ai më shumë sikur e fik këtë burim drite dhe fton në
skenë errësirën. Më shumë se një errësirë e gjithëpushtetshme, kjo ngjan me atë
synimin e përhershëm njerëzor për të hyrë në misteret e botës, “për të ditur të mirën
dhe të ligën”, siç na ka thënë Uliksi te “Ferri” i Dantes. Ky synim është mjaft i
mundimshëm. Megjithëse shprehimisht Danteja e ndryn Uliksin në rrethin e tetë të
Ferrit si ndëshkim për mëkatin e dinakërisë së tij proverbiale, duke lexuar me
vëmendje deri në fund këngën e njëzetegjashtë të pjesës së parë të veprës, na bëhet të
hamendësojmë përherë e më tepër se, po aq, ai është duke u djegur nga ajo flakë e
bigëzuar që e mbështjell të tërin dhe e fsheh nga sytë e të dy poetëve, edhe nga gulçi i
kuturisjes së tij, e cila shfryn drejt tyre me gjuhë flakësh, që
Ata të nderojmë që na bënë kokën
jo për të jetuar në padituri,
po për të njohur qiellin, detin, tokën.125
Kjo do të shpjegonte edhe atë përshtatje mjaft të çlirët të vargut nga poezia e Sharl
Bodlerit “Prehje shpirtërore”:
E kërkoje Mbrëmjen; ajo zbret: ja ku e ke126
në: QAVE për natën ... ERDHI: qaj tani në errësirë”127 te “Fund loje”. Ky kërkim
blasfemues e sfidon amullinë e pritjes duke u shpalosur si një nga përmasat e
mundshme të përtej-pritjes, sido që pak shpresëdhënëse. Në një mënyrë tjetër, kjo
përmasë do të karakterizohej me fjalët e Paskalit: “Jezusi ka për të qenë në agoni deri
në fund të botës.”128
Në një ese mbi pikturën dhe te “Fund loje” shkrimtari përsërit të njëjtën
anekdotë, që, duke mbajtur parasysh gjëmën e holokaustit, përfaqësuesi i Shkollës së
Frankfurtit Teodor Adornoja e emëron anekdotë hebraike. Është kjo historia e një
rrobaqepësi që punon muaj me radhë për të qepur një palë pantallona. Në fund, klienti
i xhindosur i shkrehet:
“Në gjashtë ditë, a më dëgjon, në gjashtë ditë e bëri zoti botën. Po
zotëri, as më pak e as më shumë, BOTËN! Kurse ti nuk je i aftë të më
bësh një palë pantallona për tre muaj!”
Rrobaqepësi, i skandalizuar, ia pret: “Por zotëri i dashur, i dashur zotëri, pa shih…
botën… pa shih edhe… PANTALLONAT e mia!”129 Kështu foli rrobaqepësi
mendjehollë. Këto pasazhe, gati episodike (po sa gjëra gati episodike ka në veprën e
Beketit!), klloçitin pyetjen: Po Beketi si do të fliste vallë? Si përherë, edhe kësaj
radhe, Beketi nuk flet. Edhe këtë herë do të orvatemi ta nxisim të flasë heshtjen e tij.
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Absurdja me pakuptimësinë e vet mbretëron në shpirtin e njeriut të Beketit dhe
njëherësh e rrethon nga çdo anë, duke i shkaktuar mundime të përhershme. Atëherë
ç’e pengon të mos i japë fund këtij “ferri”? Ai e ka në dorë. Ndoshta është tensioni i
pritjes, tanimë i konceptuar si tension i Kozmosit. Më shumë akoma, magjia e përtejpritjes. Le të përpiqemi ta shpjegojmë poliseminë e togfjalëshit të parë. Kemi thënë se
kjo nuk është pritje e një Godoje apo e dikujt a diçkaje tjetër. Veçse, pritja e kësaj
gjithçka-asgjëje ende nuk është një shpjegim. Është Magjia e përtej-pritjes ai qetim
moral që synon të na ngjallë Beketi duke na i davaritur iluzionet – yje që ndizen e
shuhen orë e çast në qiellin e pafund – përmes hetimit të paprerë të natyrës së vërtetë
të ekzistencës së Botës, hetim që në dramat e tij realizohet artistikisht në disa mënyra.
“Duke pritur Godonë” fillon me fjalët e Estragonit “S’ke ç’i bën fare”130, të
cilat Vladimiri i kap flur për t’i përdorur si pikënisje të një përsiatjeje përfundimtare
për karakterin e Botës. Kjo botë nuk t’i lëbyr sytë me xixëllima universale. E
shtrydhur në një mënyrë pakrahasimisht të thukët: dy frymorë, një rrugë e një sop i
pajetë, një dhomë ku të zihet fryma, një pemë ku thuajse nuk lëvrin lëngu i jetës, ajo
jep e merr të arrijë përmasa kozmike. Dramaturgu nuk na e thotë hapur këtë (dhe
pikërisht kështu nuk do të na e mbushte mendjen); ne nuk jemi të vetëdijshëm për të,
por forca shprehëse e fjalës së tij na e ngulit metodikisht idenë e saj. Por sa ngushtë e
ndien veten njeriu beketian në këtë Gjithësi, ku jo vetëm nuk ia arrin ta takojë hyjninë
e vërtetë a të sajuar, por nuk ia del që të gjejë as një degë të shëndoshë për të hedhur
litarin që të varet, e jo më për të bërë më shumë. Ndërkaq, gjethet e pemëve me atë
fëshfërimën e tyre të butë, poetike, sinestezike, i ngjajnë një puhize që freskon atë
Gjithësi apo ata dy-tre banorë të saj që rrinë e presin nën pemën e jetës. Dhe, sido që
ka mendime se Beketi e shihte heshtjen si pasojë ekskluzive të vdekjes, kushedi pse
këto fëshfërima të mallëngjyera duken si dihatje të brishta të jetës.
Heshtja e gjatë i bën jehonë pritjes së gjatë apo të përzgjatur nga një tension në
thelb metafizik. Kjo heshtje mbush fillimin e pjesës “Fund loje”, duke i shtyrë zërat e
jetës gati deri në skajet e së mundshmes. Ne i presim ata me padurim. Kur fillojnë të
dëgjohen, ata duket sikur janë “ngjirur” prej kësaj heshtjeje të akullt, të stërzgjatur.
Hyrja në atmosferën ku zhvillohet i gjithë “veprimi” është kryer me një nuhatje prej
mjeshtri. Tanimë ne jemi magnetizuar prej saj. Fjalët e para që shqiptohen në skenë,
fjalët e Klovit: “Marrë fund, ka marrë fund, gati marrë fund, duhet thuajse të ketë
marrë fund”131, ngjajnë sikur afirmojnë pohimet e heshtjes. Ato vijojnë të afirmohen
më pas, gjatë zhvillimit të pjesës, si nga fjalët e personazheve, ashtu dhe nga shënimet
e autorit në kllapa, ndërkohë që fjalët e porsacituara sikur e kanë futur këtë zhvillim
në qorrsokak: përsëritja ngulmuese e fjalëve që tregojnë se, në rastin më të mirë, diçka
është në të mbaruar. Nga ç’mësojmë më tej – nënkuptimi i një katastrofe të
përgjithshme – kjo diçka tanimë tingëllon si gjithçka. Ndoshta fundi i pjesës diç
premton, por fjalët e autorit me të cilat mbyllet pjesa: “Për disa çaste – një tablo e
ngrirë”132, së bashku me mëdyshjen e Klovit për të dalë nga kjo atmosferë me ajër të
helmuar, e ngrijnë këtë grimë shprese, që kur Hemi ka thënë: “Fundi është te fillimi, e
prapëseprapë ti vazhdon.”133 Ekzistenca jonë, ekzistenca e Universit vërtitet në
mënyrë të plogët brenda një rrethi me cen. Të jetë ky përfundimi i Beketit? Ndoshta
po. Apo ndoshta...
Në fundin e pjesës, teleskopi i Klovit rrok atë djalin e vogël në rrafshinën e
shkretuar. Dhe përsëri na kujtohen fjalët: “Fundi është te fillimi...”, gjë që, në
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kontekstin e dhënë, të bën t’i konceptosh katër figurat e skenës si simbolizime të
tejdukshme të fundit, ndërsa atë krijesë të tej-skenës, si simbol të fillimit. Në
zemërimin fillestar të Hemit ndaj djalit fillojnë e ziejnë kontradiktat brenda një uniteti
të largësuar. Shuarja e zemërimit pas pak replikash, në nëntekst, përmban dobësinë e
aktorëve të dramës së fundit dhe moskuptimin e vitalitetit të tej-aktorit të fillimit.
Gjatë gjithë kohës njerëzimi është përpjekur që t’u gjejë fundin dukurive të
jetës dhe vetë jetës. Për Beketin kjo prirje gjithëpërfshirëse është e pamundur. Ai nuk
mohon prirjen ne vetvete. Nuk e vë në lojë as atë, as ndoshta arritjet e saj të pjesshme.
Por ai e quan të pamundshme arritjen e plotësisë së jetës si te Gjithësia, ashtu edhe te
secili nga elementet që e përbëjnë atë. Dhe kjo na duket si një nga premisat e
absurdes, çka Beketi e ilustron te “Fund loje” duke iu drejtuar tërthorazi dy herë
paradoksit të njohur të Zenonit, i cili thoshte se kur një njeri niset drejt një pike të
dhënë, në fillim përshkon gjysmën e distancës. Pastaj ai përshkon gjysmën e largësisë
së mbetur; tani ai është në tri të katërtat e rrugës. Pastaj përshkon edhe gjysmën e
distancës së mbetur, dhe, tanimë, ai është në shtatë të tetat e rrugës së vet. Duke
arsyetuar kështu, kuptohet që fundi nuk mund të mbërrihet kurrë. Herën e parë,
dramaturgu vetëm sa aludon për këtë paradoks në fjalët e Klovit: “Kokrrizë pas
kokrrize, një nga një, dhe një ditë, papritmas, ke përpara një kapicë, një kapicë të
vogël – kapicën e pamundshme.”134 Herën e dytë, ai përdor një perifrazë, të
kuptueshme vetëm për të iniciuarit, kur Hemi thotë:
“Çast pas çasti, me trokitje të shpejta, ashtu si ato kokrrat… e atij
grekut të lashtë, dhe gjithë jetën ti pret që kjo të vijë e të bëhet një
jetë.”135
Qysh në tregime e poezi të hershme të shkrimtarit, të duket sikur shtegtarët e tij kanë
një dëshirë të zjarrtë për t’u ngritur drejt Qëllimit dhe Plotësisë në një botë pa pika
orientimi absolut. Ndryshe nga heronjtë e Xhojsit – modestë, por që megjithatë
synojnë drejt një qëllimi – apo të Eliotit, të cilët vënë në provë hipoteza të vjetra dhe
mbajnë rezervë fragmente për t’i rikuperuar për përdorim të mëvonshëm, kërkuesi i
Beketit përherë “mbërrin” në pikën e nisjes, gjë që mishërohet edhe në ndërtimin e
subjekteve të pjesëve të tij dramatike. Duke folur për pjesën “Duke pritur Godonë”,
Vivian Mersie ka vërejtur se “… [Beketi] ka shkruar një pjesë në të cilën asgjë nuk
ndodh, dy herë”. Po ta marrim hollë-hollë, kjo thënie mund të shtrihej për të gjithë
veprën teatrore të Beketit. Në përgjithësi, në pjesët e tij fundi përsërit fillimin dhe ne
kuptojmë se ndërkohë nuk ka ndodhur ndonjë gjë.
***
Duke filluar që me fiset e lashtësisë, të zbuluara ndaj një ekzistence me shumë
të panjohura, që bëheshin edhe më të shumta në kushtet e një jete në kufi të egërsisë,
njerëzit e ndjenë nevojën e ngutshme që të mbështeteshin diku, fillimisht te njëritjetri. Kjo i detyroi të mblidheshin në bashkësi primitive. Kjo nevojë ishte shumë më e
ndjeshme sesa në kohën moderne, kur ajo mbulohet nga një sistem i ndërlikuar
mekanizmash shoqërorë, politikë, kulturorë etj. Sidoqoftë, kjo mbështetje e ndërsjellë
te njëri-tjetri doli se ishte e pamjaftueshme. Ata ishin të shtrënguar të ballafaqoheshin
me rrebeshet e natyrës dhe me mizorinë e fiseve të tjera. Ishte kjo një përleshje për
jetë a vdekje që jo rrallë, në ato kohë dhe më vonë, përfundonte me shfarosje
individësh dhe bashkësish të tëra. Vetvetiu njeriu mundohej t’i kuptonte dukuritë e një
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ekzistence të tillë, gjë që nuk mund të merrte dot një përgjigje logjike. Ndërkaq, qysh
nga fillimet e qenies së vet, homo sapiens-in e dallonin dy cilësi themelore, të cilat do
të përmblidheshin në dy fjalë: të dish dhe të mundësh (të kesh mundësi). Janë dy cilësi
që shoqërojnë njëra-tjetrën në mënyrë të vazhdueshme, herë si bashkëveprim e herë si
kundërvënie. Të diturit i lehtësonte mundësitë e veprimit njerëzor dhe, në të njëjtën
kohë, u vinte disa kufij të dukshëm mundësive të tij. Kështu vazhdojnë të ecin përkrah
njëri-tjetrit këta dy bashkudhëtarë të ngahershëm.
Përvoja shumëshekullore e historisë njerëzore tregoi se deri më sot, problemet e
ekzistencës mbetën pikërisht të tilla, probleme. Evoluimi i vazhdueshëm i jetës
shoqërore gjatë shekujve solli me vete ndërlikime të reja në shumë sfera të saj.
Ironikisht, në mënyrë djallëzore, përgjigjja e një pyetjeje kthehej aty për aty në një
pyetje të re, e kështu me radhë. Qysh nga ato kohëra kur historia i shtrinte dorën
legjendës, nevoja për të ditur thelbin e jetës së njeriut dhe të jetës në përgjithësi vjen e
sajon disa parabola që më vonë do të pleksen në mite. Në një kohë kur shkrimi ishte
një luks për njerëzimin, miti, që kalonte gojë më gojë nga brezi në brez, e ruante këtë
urtësi njerëzore, e plotësonte atë dhe, pak nga pak, kthehej në një filozofi të jetës. Dhe
filozofia, midis të tjerave, shtron pyetjen: Cili është impulsi shtytës i jetës? Përgjigjja
e kësaj pyetjeje do të shndërrohet në një ndër postulatet e çdo sistemi filozofik.
Menjëherë parakuptohen dy përgjigje. Përgjigjja e parë është: ky impuls është një
forcë a disa forca, të cilave deri para erës së re njerëzit u jepnin trajta antropomorfike
e që më pas përfytyrohen në trajta më të ndërlikuara. Përgjigjja e dytë e mohon
ekzistencën e tyre, duke e zëvendësuar më së shumti me Natyrën. Pa dashur të marrim
pjesë në këtë debat të lashtë, do të vërenim se përgjigjja e parë është më e volitshme.
Ajo ia lehtëson jetën njeriut, duke ia ngarkuar përgjegjësinë perëndisë a perëndive, të
cilat, si rregull, përfytyrohen prej besimtarëve të drejta e dashamirëse. Pra, filozofimi i
pastër tanimë është kthyer në fe, në besim (apo në mosbesim) te Qenia Supreme.
Që nga koha kur Zarathustra ngjiti shpalljen e vet mortore të patenzonë,
njerëzimi kaloi në kalvarin e dy luftërave botërore dhe të sa e sa të tjerave “më të
vogla”, që duket se i bënin jehonë kredos së tij. Kryesorja nuk ishte shtimi i numrit të
jobesimtarëve. Ndodhi diçka më shumë sesa një bjerrje numerike. U thërrmua besimi
në atë çka përfaqësonte perëndia për besimtarët në rrafshin etik dhe në vlerat
bashkëpërkuese të jobesimtarëve në të njëjtin rrafsh. Në rrethana kur, për arsye të
njohura, u krijua një Bosh i madh, njerëzit filluan të kërkonin mënyrën për ta
përballuar gjendjen që ishte krijuar, për të rivendosur, qoftë edhe me përafërsi,
drejtpeshimin e prishur të botës, të shpirtit njerëzor dhe, përmes tij, të Universit. Këtë
synon, në thelb, edhe dramat e Beketit dhe Teatri i Absurdes në përgjithësi. Pranimi i
njëmendësisë së Boshit solli si pasojë rrogomisjen në vithimën e tij të shumë vlerave e
parimeve dikur të shenjtëruara a të pranuara si të padiskutueshme. Për ta përballuar
situatën e krijuar, Beketi vërtet nuk krijon vlera që do t’i zëvendësonin ato
drejtpërsëdrejti, por gjen një sistem parimesh – jologjik në përbërësit, kompensues në
të tërën. Qëndrimi ndaj doktrinës fetare, ashtu siç del ai prej vizionit të jetës që
kristalizohet përmes veprës së Beketit, është pjesë organike e këtij sistemi
pikëpamjesh të shkrimtarit.
Sipas dy nga të katër ungjijtë e pranuar prej kishës si autentikë (te Mateu 27:46
dhe te Marku 15:34), duke vuajtur torturën e një vdekjeje të ngadaltë, i gozhduar në
kryq, Jezusi kishte thërritur: “O Zot, o Zoti im, pse vallë më ke braktisur?” Ndonjë
studiues hedh mendimin se, mbase, në këtë gjendje agonie, atij do t’i ketë shkuar ndër
mend ai mendim blasfemues që, te “Fund loje”, Hemi, pasi pret më kot përgjigje për
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lutjen që ai dhe Klovi i kanë drejtuar perëndisë, e shfryn me fjalët: “Bastardi! Ai as që
ekziston!”136 A ekziston Perëndia sipas Beketit? Pyetje e vështirë.
Në veprën dramatike të Beketit vijnë e derdhen rrëke të ndryshme të formimit të
tij kulturor të shumanshëm. Një pjesë e këtij formimi vjen nga burime fetare të
ndryshme, që nga budizmi deri te teizmi e ateizmi modern. A mund të thuhet se
Beketi nuk kishte një qëndrim të vetin edhe në këtë fushë? Ai thjesht edhe këtu, si
përherë, nuk ka dëshirë të na hapet. Me gjithë stratagjemat që përdor edhe në këtë
rast, ai hedh disa ide të vagullta. Ashtu të vagullta siç janë, ato, në mënyrë të
vetëdijshme a të pavetëdijshme, lënë gjurmët e veta në mendjen e lexuesit. Le t’i
rikthehemi fillimit të breshërisë së filozofimeve shkencore gjithëpërfshirëse të Lakit:
“Duke pasur parasysh ekzistencën siç shpaloset ajo në veprat publike të
Pançerit dhe Uotmanit të një zoti vetjak kuakuakuakua mjekërbardhë
kuakuakuakua jashtë kohës jashtë hapësirës i cili që nga lartësitë e
apatisë hyjnore atambisë hyjnore afazisë hyjnore na do të gjithëve me
gjithë zemër me disa përjashtime për arsye të panjohura…”137
Kuptohet që ky zot i Lakit, apatik, mospërfillës (atambik), i pagojë (afazik) nuk ka
punë me njeriun, nuk ndien ndonjë detyrim që t’i shpjegohet atij dhe as mund/do që
t’i flasë atij. Në këto fjalë të Lakit trupëzohet ai që studiues të ndryshëm e quajnë
“agnosticizëm apatik” në çështjet e besimit, kuptimin e të cilit ai e shpjegon si një
pikëpamje sipas së cilës nuk ka prova as për ekzistencën e Zotit, as për
mosekzistencën e tij, por, meqenëse Zoti (nëse ka një të tillë) duket i painteresuar për
botën dhe banorët e saj, çështja paraqitet si një diskutim abstrakt, pa ndonjë vlerë
pragmatike. Duke e përfshirë këtë pikëpamje në abrakadabrën “shkencore”,
gjithëpërfshirëse të Lakit, autori duket se e vë në lojë atë. Gjatë shtegtimit të vet,
Zarathustra i Niçes has Eremitin e pyjeve të shkreta, i cili i thotë: “Këngë bëj e i
këndoj ato; dhe kur i bëj qesh, qaj e belbëzoj. Kështu lëvdoj Zotin.”138 Pasi dëgjon
këto fjalë, heroi i Niçes nuk pranon të qëndrojë në pyll me bashkëbiseduesin dhe
vazhdon udhëtimin e vet për në qytetet e njerëzve. Në rrugë e sipër, ai thotë me vete:
“Ky shenjt plak në pyllin e tij akoma s’paska dëgjuar se Zoti ka vdekur!”139 Edhe
Beketi e kishte lexuar këtë parabolë dhe e kishte dëgjuar fundin e saj që të përsëritej si
refren në të gjitha tonet. Po a e kishte besuar vallë?..
Ndonjë rreze që çan zymtësinë në Universin e Beketit nuk ia del ta ndryshojë
tonalitetin e përgjithshëm të veprës së tij dramatike. Për këtë çështje janë dhënë
shumë shpjegime, për shembull, me frymë fetare. Disa gjejnë rrethana të ngjashme
me ato që përshkruhen në Bibël lidhur me Mëkatin Fillestar dhe pasojat e tij. Njeriu
nuk vuan pasojat e ligësisë së vet, por pakujdesinë e Adamit dhe Evës kur ngjëruan
mollën e mëkatit. Dhe në dramat e Beketit hasim fjalë, shprehje a parabola biblike e
ungjillore të dukshme. Sikurse në Ungjill, kopetë e Godosë përbëhen prej dhish e
dhensh. Mjekra e tij është e bardhë si dëbora, ashtu si ajo e patriarkëve evangjelikë.
Pema në të cilën duan të varen Vladimiri dhe Estragoni ndoshta është emblema e
Golgotës, ku, sipas Dhiatës së Re, është kryqëzuar Krishti, dhe e kryqëzimit që i bie
në pjesë çdo të vdekshmi në këtë botë. Një interpretim i këtillë nënvizohet edhe nga
asociacione të tjera me situata ungjillore, të cilat evokohen nga disa replika që
këmbejnë personazhet me njëri-tjetrin te “Godoja” e gjetiu. Kjo mund të na shtynte që
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të mjaftoheshim me këtë interpretim. Si përherë, dramaturgu nuk na lë ta mbledhim
mendjen përfundimisht. Vërtet, thuhet se kopetë e Godosë përbëhen prej dhensh e
dhish, por këtu, në kundërshtim me atë që shkruhet në Bibël: “Dhe ai (Jezusi – L.G.)
do t’i vendosë delet në krah të djathtë, por dhitë në krah të majtë”, del se Godoja e
rreh ruajtësin e dhenve dhe ka me sy të mirë ruajtësin e dhive. Po ashtu, shkrimtari e
vë në diskutim vërtetësinë e parabolës së dy hajdutëve të kryqëzuar në të njëjtën kohë
me Krishtin, kur në fillim vë në gojën e Vladimirit një thënie që e mban gjallë
shpresën për një rregullim mjaft të kënaqshëm të botës: “Njëri prej hajdutëve u
shpëtua… Është një përqindje e arsyeshme”140, kurse më poshtë, duke ia shtjelluar
Estragonit këtë ndodhi, e shndërron këtë shpresë në një fraksion vlerë- e shpresëpaktë
të të parit:
“Dy hajdutë... supozohet që njëri ka shpëtuar dhe tjetri... është
dënuar...
...
Megjithatë si ka mundësi që ndër katër ungjillorët vetëm njëri flet për
një hajdut të shpëtuar. Që të katër ishin aty ose atypari dhe vetëm njëri
flet për një hajdut të shpëtuar...
...
Nga tre të tjerët, dy prej tyre nuk zënë në gojë fare hajdutë dhe i treti
thotë se që të dy e fyen atë (Jezusin – L.G.).”141
Veçse ky është “i vetmi version që dinë”142 njerëzit. Ndoshta sepse duan të shpresojnë.
Ndoshta. Por tanimë kjo mënyrë interpretimi mezi mbahet në këmbë. Njeriu do të
vazhdojë kalvarin e iluzioneve dhe zhgënjimeve shumëfarëshe.
Në interpretimet me karakter fetar të “Duke pritur Godonë”, pritja
këmbëngulëse e Vladimirit dhe Estragonit del si shprehje e shpresës së tyre të
palëkundur tek Ai, kurse dashamirësia në qëndrimin e Vladimirit ndaj Estragonit
vështrohet si simbol i mëshirës kristiane. Komente të tjera vënë re jokonsekuenca në
këtë drejtim. Përherë nuk ke asnjë siguri për takimin e dy protagonistëve me Godonë,
qoftë ai edhe i largët, shumë i largët; është a s’është ky Godo; edhe nëse është, ai del
tejet i pasigurt.
Një nga postulatet e fesë – jo vetëm të asaj kristiane – është ndarja e të
vdekshmëve në ata që do ta gjejnë strehën e përjetshme në parajsë dhe në ata që do të
digjen përjetësisht në flakët e ferrit. Ngaherë është bërë objekt diskutimi se pse vallë
dy pjellave të Adamit dhe Evës u caktohen perspektiva të kundërta. Do të thoshim se
shkarazi diskutimi vazhdon edhe nëpër faqet e “Godosë”. Nuk ka ndonjë shpjegim të
qartë të arsyes pse Kaini u parashënua me damkën e të keqit dhe Abeli me atë të të
mirit, përveç ndëshkimit për mosbindje ndaj çdo fjale a veprimi të Perëndisë dhe
mospranimit të përuljes së plotë, besimplotë. Siç duket, prandaj Pocoja e gjen veten
më lehtë jo atëherë kur e thërrasin me emrin e vet, por kur e thërrasin me dy emrat
biblikë që ngjajnë se nuk i lidh asgjë përveç gjakut – të përbashkët dhe të derdhur:
VLADIMIRI: Poco! Poco!
ESTRAGONI: Poco! Poco!
VLADIMIRI: Lëvizi.
ESTRAGONI: Je i sigurt që e ka emrin Poco?
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VLADIMIRI: (I alarmuar) Zoti Poco! Kthehu! Nuk duam të të bëjmë
keq! (Heshtje).
ESTRAGONI: Mund ta provojmë me emra të tjerë.
...
ESTRAGONI: Ta provojmë me emra të tjerë, njëri pas tjetrit… Dhe
herët a vonë do t’i biem në të.
…
ESTRAGONI: Ta shohim. (Vret mendjen). Abel! Abel!
POCOJA: Ndihmë!
ESTRAGONI: E gjeta me të parën!
VLADIMIRI: Po filloj të mërzitem me këtë motiv.
ESTRAGONI: Ndoshta ai tjetri quhet Kain. Kain! Kain!
POCOJA: NDIHMË!143
Në të dyja herët, Pocoja-Abel-Kain çirret për ndihmë. Si pasojë, një ardhje e
mundshme e Godosë mund të mos jetë ndëshkim për të ligun dhe shpëtim për të
mirin. Aq më tepër që i miri dhe i ligu trazohen keqas tek e njëjta qenie njerëzore.
Prandaj, kur Vladimirit i bëhet se idhulli që po presin është duke ardhur, Estragoni i
lebetitur ia mbath duke bërtitur: “Jam në ferr!”144
Një konceptim kaq i koklavitur i marrëdhënieve të njeriut me perëndinë në
veprën letrare të Beketit u jep shkas komenteve nga më të ndryshmet, nga më
kontradiktoret. Përmbledhtazi, ato mund të grupohen në dy kategori. Në të parën do të
mblidheshin ato që e paraqesin perëndinë si një forcë arbitrare, e cila bën ç’t’i teket,
që ka krijuar apo e ka lejuar të mbijë të keqen kur, e plotfuqishme siç është, mund t’ia
shkulte rrënjët qysh në fillim, mizor që e ka lejuar të keqen të zërë vend në shpirtin e
njeriut për t’u kënaqur pastaj duke i munduar shpirtërisht ato qenie që i ka krijuar
vetë, që ndëshkon njërin për fajet e tjetrit (nëse edhe ky mund të quhej vërtet faj), që
ka shpikur vdekjen dhe e jep jetën për ta marrë përsëri, aq hipokrite sa t’i rrënjosë
njeriut konceptin e së bukurës në një kohë kur ka stisur një botë të vuajtjes, të
absurditetit e të vdekjes. Në kategorinë e dytë përmblidhen të gjitha ato komente që,
duke shtjelluar këtë temë delikate të veprës së Beketit, u bëjnë jehonë ideve aq të
njohura që shpalosen në Shkrimet e Shenjta për një Perëndi të kudondodhur, të
gjithëpushtetshme, gjithëkrijuese, burim i dritës, i së drejtës dhe i së mirës dje, sot e
për jetë të jetëve, ide të cilat aty-këtu qesin kryet nga mugëtira e atmosferës beketiane.
Mund të shquajmë se komentimi i fundit, si rregull, i shmanget idesë së një hyjnie
antropomorfike.
Duke u nisur nga një konsideratë me karakter etik e Eslinit për krijimtarinë e
shkrimtarëve absurdistë, do të thoshim se vepra e Beketit është paradoksalisht një nga
shfaqjet e pakta që mundohet të ngrejë në këmbë një mënyrë të re të kërkimit apo të
zëvendësimit të asaj qenieje supreme, të cilën Niçeja e shtriu në arkivol. Kjo duket një
alternativë më e pranueshme për njeriun bashkëkohor, duke i nxitur atij në mos një
ndjenjë fetare të mirëfilltë, të paktën ndjenjën e lashtë të mrekullimit nga shpirti i vet
dhe nga Gjithësia.
“Asgjë nuk është më reale se Asgjëja (Hiçi – L.G.)”145, thotë Maloni në romanin
“Maloni vdes”. Hija – dhe njëmendësia – e këtij Hiçi do të projektohet në të gjitha
nivelet konceptuale të botëkuptimit të shkrimtarit. Një mishërim mjaft të dallueshëm
të tij do ta shquajmë tek uni i personazheve të tij në kreun e katërt, por edhe në
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trajtimin që i bën kreu i gjashtë marrëdhënies së gjuhës me Hiçin (Asgjënë). Pa
mbajtur një qëndrim të prerë, shkrimtari nuk shkon deri te njëjtësimi i Zotit me Hiçin
(Asgjënë), siç do të bënte, për shembull, teologu domenikan gjerman i shekujve XIIIXIV, Majster Ekhart. Ka mendime se në këtë pikë qëndrimi i tij do t’i afrohej atij të
njërit prej themeluesve të taoizmit të lashtë kinez, Lao-Cu, që shpallte se qielli dhe
toka kanë rrjedhur nga E Paemërtueshmja, së cilës, vetëkuptohet, s’ka se si t’i
mohohet ekzistenca në mënyrë absolute.

3.2. Rravgime beketiane në tokën e shkretë
Artistët e mëdhenj pasqyrojnë jo vetëm universalet e përvojës njerëzore, por
edhe epoka të veçanta në historinë e njerëzimit. Kur flet për një nga thëniet e Shën
Agustinin, Beketi shprehet se ajo që ka rëndësi është forma, pra fakti se atij nuk i
interesonin idetë në vetvete, por forma e shfaqjes së tyre. Prandaj bota e Beketit,
pikësëpari ashtu si shpërfaqet përmes veprës së tij, është gati e pakapshme, e
rrëshqitshme. Gjithsesi, forma zor se mund të nguroset në vetvete në një pozë
narcisiste. Prej saj, qoftë edhe tërthorazi, kullon diçka në brendësinë e veprës së
shkrimtarit, që na flet jo vetëm për konceptet e tij metafizike, por edhe për
këndvështrimin e tij lidhur me gjendjen e botës sonë.
Njeriu kërkon një qëllim në një univers të paqëllimtë. Në botën që shpalos
shkrimtari përpara shikuesit ngjan se është e vështirë të dallohen përvijimet e një
realiteti të mirëfilltë, që synon diku. Për më tepër, te Beketi asnjëherë nuk mund të
bëhet fjalë për pasqyrim të shoqërisë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në përputhje me
ato terma me të cilat e përkufizojnë atë shkencat shoqërore, sepse “shoqëria nga
natyra është optimiste, progresive (në kuptimin që ajo lëviz përpara, zhvillon forma të
reja, beson se përmirësohet) dhe e vetëmjaftueshme.”146 Ndërsa për Beketin,
“njeriu përtej (apo poshtë) shoqërisë qëndron larg kategorive të tilla si
optimizmi dhe pesimizmi, është statik nga pikëpamja ekzistenciale...
është rrënjësisht i pamjaftueshëm.”147
Në Bibël thuhet: “Në fillim ishte Fjala”. Në faqet e para të “Faustit” të vet,
Gëteja, duke propaganduar kryeidenë e tij, që mbruhet nga përbërësi iluminist i
botëkuptimit të shkrimtarit, thelbësor ky në filozofinë e tij sociale, shpall: “Në fillim
ishte Vepra (në kuptimin veprimi – L.G.)”.148 Po a do ta pranonte Beketi këtë maksimë
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të Gëtes? Zor ta thuash. Vërtet që ai nuk i zinte besë fjalës, por pyetjes së një
intervistuesi përse vazhdonte ta përdorte me gjithë mosbesimin që kishte tek ajo, ai i
përgjigjet se nuk ka ndonjë mjet tjetër, kështu që i mbetet vetëm ajo, fjala, për t’u
shprehur. Ndërkaq, ai i zinte besë edhe më pak veprimit. Duke iu referuar “subjektit”
të pjesës “Duke pritur Godonë”, vëmë re menjëherë amullinë e dy personazheve të
para, Vladimirit dhe Estragonit. Është një e metë apo një virtyt i tyre? Autori e
anashkalon përgjigjen e drejtpërdrejtë. Mund të thuhet se, gjithsesi, ai përgjigjet për së
kithi, jo vetëm duke i bërë Pocon e Lakin të venë e të vinë nëpër skenë, por edhe të
veprojnë. Janë ndër pasazhet më të pështira që shohim në dramat e shkrimtarit.
Veprimet e tyre, madje, mund të themi, veprimi, është diskredituar plotësisht. Duke
sjellë para syve edhe një herë inercinë e ngrohtë të Didisë dhe Gogosë – aq sa mund të
flitet për ngrohtësi në shifrat që regjistron atmosfera beketiane – mund të thuhej se
këtu, përmes kontrastit, kemi apoteozën e palëvizshmërisë, të mosveprimit. Aty për
aty, vijnë ndër mend dy personazhet kryesore në “Fund loje” – dhe ky hamendësim
humbet çdo mbështetje. Ndërkohë dy të ngujuarit e tjerë të po kësaj pjese, Negu e
Nelli, na pengojnë të arrijmë në një përfundim të qartë lidhur me kahjen e vlerave të
veprimit dhe të mosveprimit. Mos vallë shkrimtari, në fund të fundit, nuk i sheh ata si
qëllime të përsiatjes së vet prej krijuesi, por si hallka të saj? Ndoshta. Në këtë rast,
duhet të ndiqet ecuria e përsiatjes së tij.
Sikurse Hegeli, surrealistët kërkojnë unitetin e brendshëm të të kundërtave. Në
një vështrim të parë, do të na dukej se në këtë pikë Beketi nuk ka gjë të përbashkët me
ta. Uniteti i të kundërtave parakupton drejtpeshim ose, në çdo rast, synim drejt
drejtpeshimit. Ndërsa bota e Beketit është absurde, një botë ku drejtpeshimi nuk
mbahet dot në këmbë. Ndërkohë rastet Poco-Laki apo Hemi-Klovi na bëjnë të
mbajmë si më të saktë shprehjen e Martin Eslinit kur thotë se në krijimet e
përfaqësuesve të [Teatrit të Absurdes], pra edhe në pjesët e Beketit, na del përpara një
botë që e përjashton harmoninë149, çka nënkupton më shumë se vetëm prishje të një
drejtpeshimi midis të kundërtave. Diku ky drejtpeshim mund të mbahet, e
prapëseprapë të mos ketë harmoni, madje as të pjesshme.
Arti i Xhojsit dhe ai i Eliotit i kishin rrënjët në një besim pozitiv. Ata synonin të
rikrijonin një botë të kuptimtë duke i risistemuar fragmentet e saj në simetrinë e
modeleve historike dhe mitike. Te Beketi elementi pozitiv është i zbehtë. Tek ai
pothuajse zihen daljet e shpëtimit dhe, ngaqë neutralizohet ose mpihet
pashmangshmërisht nga veprimi i forcave të brendshme apo të jashtme, në ato raste të
pakta kur shfaqet, ky element të lë mbresë. Marrëdhëniet ndërmjet Vladimirit dhe
Estragonit shërbejnë si shembulli më i mirë në këtë drejtim.
Në dramat e veta Beketi vë në skenë dramën e njerëzimit në mëshirë të forcave
të brendshme dhe të jashtme, rastësisht dashamirëse apo armiqësore ndaj tij. Kjo është
edhe tragjedia, edhe komedia e njerëzimit, që vërtitet me vërtik në mes të katrahurës
së ekzistencës, mes nevojës për tjetrin dhe izolimit, mes egoizmit dhe altruizmit.
Vepra e Beketit përqendrohet në ndjesinë e fragmentimit dhe të shpërbërjes që ndodh
kur bota nuk ka një mbështetje teologjike a epistemologjike. Bota e Beketit është një
botë pa siguri morale dhe vlera kulturore të qëndrueshme. Kjo sjell me vete kaosin që
shpaloset në trajtën e dallimeve të mjegulluara midis së mirës dhe së keqes, mendimit
të shëndoshë dhe marrëzisë, fjalës dhe kuptimit. Këto marrëdhënie kundërthënëse nuk
janë sajime të shkrimtarit. Ato janë reflekse të një bote reale, si edhe të një lëvizjeje të
mendimit shkencor të kohës, që përfshin madje edhe fizikën, nga fryma pozitiviste e
mëparshme te dyshimi relativist, dhe do të thoshim se ai e mishëron këtë frymë të
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kohës po aq sa Euripidi, Shekspiri, Balzaku, apo Artur Mileri mishërojnë frymën e
kohës së vet.
Pasi kanë kërkuar më kot kode dhe modele sjelljeje – dhe në nëntekstin e
dialogëve midis tyre, shkrimtari ka shtrydhur pikëpamje bashkëpërkuese nga filozofi
të ndryshme të kohëve të ndryshme – personazhet e Beketit ngujohen në vend, por
edhe në kërkimin e diçkaje. Ata nuk lëvizin dot, në të gjitha kuptimet e fjalës. Që të
mund të veprojë njeriut i duhet një pikë orientimi, idealesh a qëllimesh. Bota e Beketit
nuk ka të tilla. Në këto kushte, ajo nuk ia del të gjenerojë vijimësi. Që në zanafillë, ajo
është një botë qeniesh elementare, por që nuk arrijnë të kryejnë riprodhimin e
thjeshtë. Një botë në shuarje e sipër? Shkrimtari nuk pohon gjë. Ndoshta nuk do që të
vihet në rolin e shkrimtarit të gjithëdijshëm të kohërave të para.
Që nga gjysma e dytë e shekullit XIX, pikësëpari me Kirkegorin, shpërthen një
revoltë e hapur e “filozofisë së njeriut” ndaj filozofisë klasike, në rastin e dhënë ndaj
filozofisë së Hegelit. Filozofia klasike synonte të trajtonte thelbin metafizik të jetës në
aspektet e saj më të përgjithshme, abstrakte. Qysh me realistët e mëdhenj të shekullit
XIX, si Tolstoi a Dostojevski, vëmendja u përqendrua te njeriu, i cili e shfaq vetveten,
thelbin e vet, në gjendje të caktuara ku bie në një rast a në një tjetër. Kjo pikëpamje
kaloi tek ekzistencialistët. Filozofia e re përqendrohet tek ekzistenca konkrete e
njeriut në një botë konkrete, duke e parë atë gjithmonë e më tepër në aspektin e saj
ontologjik. Ky qëndrim do të arrijë kulmin në filozofinë e Hajdegerit për t’u plotësuar
nga fenomenologjia, e cila trajtohet nga Zhan-Pol Sartri, veçanërisht në librin e tij
“Qenia dhe Hiçi” (1943), që njëherësh shënon një modifikim të pjesshëm në
filozofinë ekzistencialiste, madje, duke mbajtur parasysh krijimtarinë letrare të Sartrit,
do të thoshim edhe në filozofinë e tij, jo si mohim, por si vazhdim i prirjes për t’i
shtjelluar problemet në një rrafsh më konkret. Këtu nuk është rasti të merremi me
shkaqet historike a filozofike të kësaj dukurie. Do të thuhej vetëm se, siç duket, kjo
është një nga arsyet kryesore që ekzistencializmi në evoluim shpesh cilësohet si
filozofia më vitale e shekullit të kaluar. Dallimi që realizon filozofia ekzistencialiste
në raport me filozofinë tradicionale e që, në shumicën e rasteve, është huazuar nga
filozofia moderne, na ka sugjeruar edhe trajtimin në këtë kapitull të çështjeve
filozofike (duke përfshirë edhe ato fetare) që qesin kryet në dramat e Beketit.
Megjithëse vërehen ngjashmëri të shumta ndërmjet ekzistencializmit dhe
shkrimtarëve absurdistë, veçanërisht për sa i përket çështjeve të ekzistencës konkrete
njerëzore, duhet theksuar se vepra e këtyre shkrimtarëve nuk mund të konsiderohet si
ilustrim i filozofisë ekzistencialiste. Më shumë, por, siç e vumë re, edhe këtu jo
plotësisht, mendësia absurdiste e Beketit do të afrohej me atë këndvështrim që
ekzistencialisti tjetër i shquar, Alber Kamyja, duke e shtjelluar më tej qëndrimin e vet
ndaj problemit, e formulon në esenë “Miti i Sizifit”, – e cituar në kapitullin e parë të
këtij punimi – ku ai shprehet se në një gjithësi pa iluzione dhe pa të vërteta, njeriu
ndihet i huaj.
Ndërkaq, siç u fol edhe më parë gjatë këtij kreu, Beketi nuk i referohet
drejtpërdrejt hyjnisë. Ndonjë aluzion kalimthi, gjithsesi, nuk të thotë shumë në këtë
drejtim. Bie fjala, është thënë se një Godo, me gjithë afërsinë tingullore (ka studiues
që emrin Godo e nxjerrin nga fjala angleze God150 me prapashtesën zvogëluese të
frëngjishtes –ot, çka ia vë në diskutim, për të mos thënë ia vë në lojë madhështinë),
nuk të jep ndonjë siguri. Siç vihet re nga kritikë të tjerë, tingëllimi i emrit të tij na
shpie te një komedi e Balzakut e njohur me emrin “Merkadeja”, ku protagonisti është
një batakçi i rëndomtë, që të gjitha vështirësitë e veta financiare ia lëshon mbi kurriz
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ish-ortakut të vet Godosë (frëng. Godeau), i cili është zhdukur pa lënë gjurmë bashkë
me kapitalin e tyre të përbashkët. Kur e ndien veten ngushtë para kreditorëve të
shumtë, Merkadeja i mban me shpresën se Godoja ka për t’u kthyer dhe atëherë kanë
për të qenë të kënaqur edhe ai, edhe ata. Dhe, kur durimi i kreditorëve arrin pikën e
vlimit, Merkadeja i dëshpëruar fabrikon një Godo të rremë. Hileja zbulohet, ndërkohë
që papritmas shpallet mbërritja e Godosë së vërtetë. Në kulmin e gëzimit, turma
vrapon drejt fundit të lumtur. Edhe mbaresa zvogëluese frënge -ot na bën të dyshojmë
se mos vallë ky zotth nuk është në gjendje të mbajë dinjitetin e emrit të vet, e jo më
peshën e botës mbi supe. (Të mos harrojmë se fillimisht vepra është shkruar në
frëngjisht). Edhe përqasja e parë, sidomos fundi i lumtur i sheqerosur, aq i
papërputhshëm me mendësinë e Beketit, edhe e dyta – të presësh një zotuc – qoftë si
mishërimin e Shpresës së Madhe, qoftë si pëllumbin e saj lajmëtar objektivisht e
forcojnë qesëndinë. E prapëseprapë, ky mbetet një dyshim. Pra, kush je ti, zoti Godo?
I pari? Apo i dyti? Apo asnjëri prej tyre? Të dy bashkë, mund të thuhej. Ai na ngjall
besim dhe qesh e tallet me ne, ndoshta edhe me Gjithësinë, si absurditet në mes të
Absurdes. Ata dy endacakët e presin. Ne e presim. Bota e pret – me besim, me një
këmbëngulje që vjen duke u mpirë, si makth. Kjo papërcaktueshmëri në qëndrimin e
tij ndaj kësaj çështjeje bën që Beketi t’i shpëtojë edhe asaj ndjesie të acaruar që ka
njeriu i Sartrit, për shembull Rokanteni në romanin “Neveria”, kur përjeton gjendjen
sa të rastësishme aq edhe absurde të ekzistencës së vet. Te “Duke pritur Godonë” kjo
duket qartë.
Studiuesja e Beketit-dramaturg, Eva Metmani, që e analizon krijimtarinë e tij
nga një këndvështrim jungian, thotë: “Duket se funksioni i Godosë është t’i mbajë
vartësit e vet të pavetëdijshëm.”151 Arritja e këtij vetëdijesimi do të ishte kapërcimi i
pengesës së fundit që i ndan njerëzit nga përballja me gjendjen njerëzore. Por do të
ishte e vështirë që të vihej një kufi kohor i kësaj pritjeje, pra i këtij vetëdijesimi të
personazheve. Ka shumë të ngjarë që Godoja të mos vijë ndonjëherë. Prej këndej del
që edhe dy protagonistët e pjesës së Beketit, pikësëpari Vladimiri, të kenë vetëm çaste
epifanie: “Ajri është i mbushur me britmat tona…”152, për të rënë më pas në rutinën e
plogët të pritjes, që kthehet në zakon, në një qetësues për dhimbjet që i shkaktojnë
këto çaste epifanie për tmerrin e gjendjes njerëzore. Dhe këtu na lind pyetja: mos
vallë e gjithë pjesa “Ditë të lumtura” simbolizon një rrethanë pragepifanike apo mbase
është një metaforë e gjendjes së pavetëdijesimit? Ndërkaq lexuesi, që e merr
mungesën e të shumëpriturit si variantin më të mundshëm, vetvetiu zë e vetëdijesohet
për mundësinë e një alternative tjetër, sido që fare të papërcaktuar – apo të një
zëvendësuesi të saj – si objekt, si subjekt ose si një konstruksion intelektual-etik.
Ndoshta po.
Vetë shkrimtari nuk lë të kuptohet nëse ka ndonjë kërkesë ndaj jetës. Le t’u
drejtohemi për ndihmë personazheve të tij. Pse e presin Godonë? Ç’duan prej tij?
Estragoni nuk e kujton fare as atë vetë, pale më shumë, ndërsa Vladimiri rreket të
sjellë ndër mend:
VLADIMIRI: Pyes veten se ç’do të na ofrojë ai. Pastaj do të vendosim
nëse do ta marrim apo do ta lëmë.
ESTRAGONI: Tamam tamam, çfarë i kemi kërkuar?
VLADIMIRI: Nuk ishe aty vetë?
ESTRAGONI: Nuk do ta kem dëgjuar.
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VLADIMIRI: Ëë... Jo ndonjë gjë të përcaktuar.
ESTRAGONI: Një si lutje.
VLADIMIRI: Pikërisht.
ESTRAGONI: Një si kërkesë.
VLADIMIRI: Tamam. 153
Që këtu kërkesa a lutja zbrazet nga brendia, ndërsa premtimi i Të Shumëpriturit e
zbeh fare kuptimin e saj:
ESTRAGONI: E si u përgjigj ai?
VLADIMIRI: Se do ta shikonte.
ESTRAGONI: Se nuk mund të na premtonte gjë.
VLADIMIRI: Se do t’i duhej ta shqyrtonte.154
Te “Prusti”, Beketi argumenton se si zakoni i pengon njerëzit të përballen me
kushtet njerëzore në të cilat ndodhen, në një farë mënyre duke i automatizuar reagimet
e tyre ndaj stimujve të jashtëm dhe duke i kategorizuar ndodhitë dhe njerëzit në bazë
të ca standardeve tanimë të formuara. Ai shkruan se “zakoni është një kompromis
ndërmjet individit dhe mjedisit të tij, ose ndërmjet individit dhe ekscentriciteteve të tij
organike.155” Ky kompromis bën që njeriu të mos përballet me faktin e ekzistencës së
tij. Kështu që, ndonëse Vladimiri thotë se “[a]jri është i mbushur me klithmat tona”, ai
shton po aty se zakoni nuk na lejon t’i dëgjojmë ato 156. Individi, sipas Beketit, kthehet
në një seri zakonesh, të cilat shërbejnë si një “perde që i kursen viktimës spektaklin e
realitetit.157” Ky realitet, që shpesh nuk u korrespondon konstruksioneve mendore të
cilat i ngremë në mënyrë që të përballemi me të, konstruksione të cilat më të shumtën
e rasteve marrin formën e iluzioneve, në fakt është një term i përdorur nga Beketi në
këtë monografi për t’iu referuar ekzistencës autentike njerëzore. Ajo përbën rrezik për
njeriun, i cili nuk duket të jetë i aftë për ta rrokur në tërësinë e vet, për ta pranuar
pozicionin e papërfillshëm që ka në univers, si dhe për të qenë i hapur ndaj impulseve
që i vijnë atij nga çdo anë e në çdo çast të ekzistencës së tij. Vladimiri dhe Estragoni e
mpijnë “tmerrin” e ekzistencës së tyre duke u mbështetur te njëri-tjetri, duke hedhur e
pritur kapele e fjalë. Këtë gjë bëjnë edhe Hemi e Klovi te “Fund loje”, megjithëse në
këtë rast nuk kemi të bëjmë me një çift “egalitar” si Didija dhe Gogoja, por më shumë
me një padron dhe shërbyes. Në këtë pjesë lexojmë këtë këmbim midis tyre:
KLOVI: Përse kjo farsë, ditë pas dite?
HEMI: Rutinë. Nuk e di njeri.
E pak më vonë:
HEMI: Klov!
KLOVI: Po.
HEMI: A s’mendon se kjo është zgjatur ca si tepër.
KLOVI: Po! (Pauzë.) Çfarë?
HEMI: Kjo... kjo... gjë.
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KLOVI: Gjithmonë e kam menduar këtë. (Pauzë.) Ti jo?
HEMI: (I ngrysur.) Atëherë qenka një ditë si çdo ditë tjetër.
KLOVI: Aq sa të zgjasë. (Pauzë.) Gjithë jetën të njëjtat budallallëqe.
(Pauzë.)
HEMI: Nuk të lë dot.
KLOVI: E di. 158
Megjithëse shpeshherë të vetëdijshëm se rutina e ka kthyer jetën e tyre në
monotone, ata ndihen më të sigurt kështu. Prandaj Hemi thotë: “Ah, pyetjet e vjetra,
përgjigjet e vjetra, nuk ka si ato.”159 Beketi shprehet se për Prustin, çka e kemi trajtuar
edhe në pjesën e parë të kreut të dytë, kujtesa e pavullnetshme është e vetmja mundësi
që kanë njerëzit për të shpëtuar, qoftë edhe momentalisht, nga tirania e zakonit. Beketi
shkruan se vetëm kur mposhtet zakoni, atëherë “aftësitë e atrofizuara vijnë në ndihmë,
duke kthyer në këtë mënyrë vlerën maksimale të qenies sonë. 160” Në ato çaste kur
njeriu del mbi zakonin, “mërzia e të jetuarit zëvendësohet nga vuajtja e të qenit.”
“Lavjerrësi” përkundet ndërmjet dy skajeve: Vuajtja dhe Mërzia. Vuajtja “hap një
dritare për tek realja dhe është një nga kushtet kryesore të përvojës artistike”, kurse
Mërzinë, Beketi e quan si të keqen njerëzore më të durueshme, meqenëse ajo është
edhe “më jetëgjatë”161.
Këto çaste, Beketi i quan “periudha tranzicioni” ndërmjet “përshtatjeve të
njëpasnjëshme”162 të individit. Ato kanë një natyrë të dyfishtë, ambivalente. Nga njëra
anë, ato paraqesin çaste të mistershme, “pjellore” për individin, pasi vetëm në këto
çaste ai përballet me esencën e vetes së vet dhe të botës që e rrethon dhe këto çaste
paraqesin mundësinë që ai të dalë nga një ekzistencë, e cila përcaktohet nga zakoni
dhe nga “mërzia e të jetuarit”, mundësinë për të zbuluar natyrën e tij të vërtetë. Dhe
teksa flet për “vuajtjen e të qenit”, Beketi e përkufizon atë si “lojën (veprimin) e lirë
të çdo aftësie”163, çka do t’i jepte një kuptim aspak negativ fjalës “vuajtje”, të paktën
siç përdoret ajo nga Beketi në këtë monografi. Nga ana tjetër, këto çaste, apo
periudha, tranzicioni janë të rrezikshme e të pasigurta për individin, pasi ai ndihet i
zbuluar dhe i cenueshëm nga çdo sulm ndaj qenies dhe mënyrës së tij të të jetuarit.
Beketi thotë:
“Krijesa e zakonit i shmanget objektit të cilin nuk arrin ta bëjë që t’i
korrespondojë ndonjërës prej paragjykimeve të tij intelektuale, që u
reziston pohimeve të [...] sintezave të tij, të cilat janë të organizuara
sipas parimeve që kanë për bazë kursimin e punës (energjisë –
L.G.).”164
Në ato raste kur objekti shfaqet i pavarur nga çdo lloj koncepti apo paragjykimi të
subjektit, atëherë ai objekt bëhet “një burim magjepsjeje”165. Ai shfaqet si i veçantë
dhe unik, pikërisht për shkak se zakoni mposhtet dhe nuk arrin ta kategorizojë
objektin, i cili është unik, në një prej ndarjeve e nënndarjeve të shumta, të cilat i
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shërbejnë mendjes njerëzore për ta “vënë në fre” atë pafundësi ndjesish, të cilat
kërcënojnë t’i përmbysin në mënyrë të vazhdueshme balancat e krijuara prej saj.
Kur flet për Dasein-in dhe për ekzistencën autentike dhe joautentike,
Hajdegeri thotë se bota e jashtme, “ata”, e pengon Dasein-in që
“t’i rrokë këto mundësi të Qenies ... Kështu që Dasein-i nuk bën
zgjedhje, atë e merr me vete askushi (nënvizimi im – L.G.), dhe kështu
ai e fut veten në kurthin e inautenticitetit. Ky proces mund të kthehet
mbrapsht vetëm nëse Dasein-i [...] e kthen veten te vetja nga humbja
që pëson vetja tek “ata”. ... [Meqenëse] Dasein-i është i humbur tek
“ata”, ai në fillim duhet të gjejë veten.”166
Njeriu i Beketit nuk arrin të autenticizohet. Edhe atëherë kur ai ia del që ta reduktojë
ankthin, kjo ndodh në mënyrë të pavetëdijshme. Ai është i pavetëdijshëm edhe për
ankthin si gjendje shpirtërore themelore e njeriut në zgrip të qenies së tij dhe nuk bën
përpjekje për ta mbajtur në fre atë. Po të ishin të vetëdijshëm për rëndësinë e faktit,
për dy personazhet e para të pjesës “Duke pritur Godonë” nuk do të ekzistonin vetëm
mundësi të barabarta si për t’u varur, ashtu edhe për të mos u shkuar mendja që t’i
jepnin fund jetës, por edhe mundësi të vërteta për të marrë e për të zbatuar një
vendim, për ta ndier veten pjesë përbërëse të botës apo për ta refuzuar këtë të fundit.
Ndërkaq, edhe bota përqark nuk ka punë me ta.
Kryesorja është pritja – jo pritja e dikujt apo e diçkaje, por pritja e gjithçkaasgjësë, të cilën njeriu s’e rrok dot dhe, për pasojë, me të cilën ai nuk rroket dot. Dhe
një fakt interesant: në fund të fundit, sikurse Sizifi, edhe ata personazhet e plogët të
Beketit i shtyn dëshira e fortë për të vazhduar, duke pritur; edhe ata janë njerëz, me
fatet e tyre, me kërkesat e tyre ndaj njëri-tjetrit dhe ndaj botës. Dhe prandaj, nëse
Kamyja është një nga shkrimtarët më të lexuar të kohës sonë, krahas Sartrit dhe
autorëve të tjerë, si Dostojevski, Kafka dhe Niçeja, Beketi është bërë një nga
dramaturgët më të shikuar të asaj periudhe të zhvillimit artistik nga e cila ende nuk
jemi ndarë mirë.
Mund të hiqet një paralele ndërmjet “Duke pritur Godonë” dhe poezisë së
njohur të poetit të njohur anglez Filip Larkin, “Tjetri, ju lutem”. Larkini shpreh në
mënyrë të thukët iluzionet dhe pritshmëritë që kanë njerëzit dhe, nëpërmjet një
metafore të zgjeruar, i krahason ato me një anije të cilën njerëzit e presin të ankorohet
në limanin e jetës së tyre:
Përherë me padurim për të ardhmen, ne
Zëmë zakone të këqija pritjeje.
Gjithmonë diçka po afrohet; çdo ditë
Ja dhe pak themi,

Always too eager for the future, we
Pick up bad habits of expectancy.
Something is always approaching; every day
Till then we say,

Nga bregu shohim të afrohet, një pik’, qartë,
Armadën lëbyrëse të premtimeve
Sa ngadalë ecin! Dhe sa koh’ harxhojnë,
Nuk duan të nxitojnë!

Watching from a bluff the tiny, clear
Sparkling armada of promises draw near.
How slow they are! And how much time they waste,
Refusing to make haste!

Prap’ na lënë të mbajmë kërcej të fishkur
Zhgënjimi, se, edhe pse asgjë s’e pengon
Mbërritjen e madhe, tek epohet stolisur
Ia dallojmë çdo litar,

Yet still they leave us holding wretched stalks
Of disappointment, for, though nothing balks
Each big approach, leaning with brasswork prinked,
Each rope distinct,
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Flamujt, statuj’ në bash me gjinj praruar
Përkulet drejt nesh, por pa ankoruar;
Sapo mbërrin çasti ai shkon.
Deri në fund167

Flagged, and the figurehead with golden tits
Arching our way, it never anchors; it's
No sooner present than it turns to past.
Right to the last

E vetmja anije që nuk harron kurrë të vijë është një “anije me vela të zeza” 168. Poezia
e Larkinit mund të merret si një “imazh poetik” i thukët i pjesës “Duke pritur
Godonë”. Vladimiri dhe Estragoni janë duke pritur anijen, së cilës ata ia kanë vënë
emrin “Godo”. Dhe kjo pritje shpjegon edhe parësinë e ndjenjës së ankthit mbi të
gjitha ndjenjat e tjera në shpirtin e personazheve të Beketit. Kjo ndjenjë nuk është
thjesht frikë që, në mënyrë alegorike a ironike, shpreh dridhmat para një kundërshtari
më të fortë, por sidoqoftë të dukshëm, i cili ka një formë të caktuar dhe nga i cili, në
një farë mënyre, mund të mbrohemi. Ankthi vjen si pasojë e përballjes me absurditetin
e botës, i cili nuk ka tipare konkrete.
Ka studiues që heqin paralele midis pritjes së Godosë dhe fundit të pjesës
“Fund loje”. Edhe në rastin e parë dy personazhet kryesore presin dikë që deri në fund
të tragjikomedisë nuk duket gjëkundi. Te “Fund loje”, disa herë me radhë, pritet
ndarja e Klovit nga Hemi dhe largimi i të parit. Megjithatë ngjashmëria midis këtyre
motiveve ka një kufi. Në qoftë se te “Duke pritur Godonë” në radhë të parë janë
Vladimiri dhe Estragoni që presin, në dramën e mëvonshme është pikësëpari lexuesi
ai që pret se ç’do të ngjasë me Klovin. Hemi është pothuajse indiferent. Por kjo nuk
është kryesorja. Kryesorja është bota e mpitë, e ngurosur në një qëndrim pritjeje.
Në kohën e vet, Dostojevski thoshte se mohimi i perëndisë do të krijonte
detyrimisht një situatë ekzistenciale në të cilën do të lejohej gjithçka. Sipas logjikës
formale, mungesa e një qëndrimi të përcaktuar ndaj ekzistencës së perëndisë dhe
konceptimi i unit si një vetvete që nuk del nga guaska e vet, të cilat i vëmë re në
dramat e Beketit, do të na bënte të besonim se logjika e brendshme e veprës së tij të
çon në të njëjtin përfundim. Por rishfletimi i veprës së dramaturgut tregon se
përfundime të njëjta nuk parakuptojnë medoemos pikënisje të njëjta. Vërtet, vallë a i
është lejuar Hemit te “Fund loje” gjithçka që ka bërë në veprimet e së kaluarës? Mos
vallë gjendja e tij aktuale është shpagim për veprimet e tij çnjerëzore në atë kohë kur
ai kishte mundësi ta ndalonte qoftë edhe pjesërisht atë gjëmë që e ktheu botën në një
shkretëtirë ku s’mbin bari? Sidoqoftë, Edeni i Beketit është një pirg rëre, nga ku qet
kryet jo një gjallesë dhe aq, por një krijesë njerëzore që kërkon të na mbushë mendjen
se po kalon ditë të lumtura. Në të tilla situata, a ka bota disa vlera të caktuara? Nëse
po, në ç’raport janë këto vlera me ato tradicionalet, së paku a ruajnë gjë prej tyre?
Është shtruar hipoteza se qorrsokaku ekzistencial, që përbën thelbin subjektiv,
ideor të dramës dhe të krijimtarisë së Beketit në tërësi, shpie në një qorrsokak edhe në
interpretimin e veprës së tij. Neve nuk na ngjan kështu. Vetë interesimi i
jashtëzakonshëm i kritikës për veprën e tij nuk është thjesht një pasion i azdisur për të
zgjidhur një gjëegjëzë të pakuptimtë. Veç të tjerave, kjo shpjegohet me atë vëmendje
të posaçme që tërheq motivi i gjendjes njerëzore për të sqaruar ekzistencën e botës
sonë edhe atëherë kur ato mbeten pa zgjidhje, madje pikërisht pse ato mbeten pa
zgjidhje – ashtu siç kemi dëshmuar me shembullin e Uliksit në ferrin dantesk, mendja
njerëzore ka prirjen e zhbirimit të botës, të kuptimit të saj, në të shumtën e herëve me
ngjyresa blasfemie.
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Indiferenca e Beketit ndaj ngjarjeve të kohës, qoftë edhe me karakter shumë të
rëndësishëm historik, ka kufijtë e vet. Vërtet që ai nuk flet për rutinën e një jete të
standardizuar, për mizori racore, për koloni ndëshkimore apo kampe përqendrimi, për
bomba që rroposin mijëra njerëz njëherësh a për beteja ku kufomat notojnë në detra
gjaku, por nuk do të mund ta kuptonim formësimin e asaj bote që krijon ai pa pasur
parasysh “mrekullitë” e kësaj bote çapliniane. Jo më kot, Çarli Çaplini dhe aktorë të
tjerë të komedisë kanë ndikuar dukshëm në mbrujtjen e estetikës absurdiste dhe të
asaj beketiane në veçanti. Madje, postçaplinian me një përvojë postçapliniane, Beketi
e dendëson dukshëm mjegullën që mbështjell botën e vet.
Një irlandez që, në një farë mënyre, protestantizmi e largësonte në formësimin
e vet prej vendit ku lindi, një anglishtfolës që rrok penën për të krijuar disa kryevepra
në frëngjisht (dhe duhet të kemi parasysh se, ndryshe nga shumë shkrimtarë nga
vende relativisht të vogla, që shkruajnë në gjuhë të madhe në mënyrë që vepra e tyre
të ketë përhapje sa më të gjerë, atij nuk i nevojitej ndihma e frëngjishtes për të
“tejkaluar” anglishten), apatik ndaj politikës në një kohë kur e pikin në shpirt pasojat
e saj çnjerëzore, një njeri që vë kokën në rrezik gjatë luftës për një çështje që lidhej
me të ardhmen e botës dhe që prej saj i mbeten trashëgim gati vetëm dy dekorata,
Samuel Beketi synon që, nga hiret e krematoriumeve dhe të Hiroshimës të krijojë një
botë (apo një antibotë) të vetën. A është kjo antibotë një antivlerë?.. Edhe këtu le t’u
ruhemi konkluzioneve përfundimtare pro ose kundër. Samuel Beketi është një rebus.
Le të vazhdojmë ta zgjidhim.
Te Beketi përmenden prona e zotërime të ngjashme me ato të botës reale. Në
veprën e tij ato nuk kanë sinore të përcaktuara si ato të botës sonë. Megjithatë duket
se bota beketiane ka një njëmendësi të thelbit, që i mungon shfaqjes së botës reale.
Beketi shpesh e tregon Hemin si një sundimtar të mundshëm, gati-gati si një mbret
absolut të një kohe që s’është më, por me huqet e asaj kohe:
“Më duket se jam një çikë më shumë në të majtë. (KLOVI e lëviz pak
karrigen).
Tani më duket se jam një çikë më shumë në të djathtë. (KLOVI e lëviz
pak karrigen).
Më duket sikur jam një çikë më shumë përpara. (KLOVI e lëviz pak
karrigen).
Tani më duket se jam një çikë më shumë pas. (KLOVI e lëviz pak
karrigen).”169
Dhe ne gati bindemi se Liri beketian, ashtu si paraardhësi i vet letrar, asnjëherë nuk
gjendet në pozicionin e duhur. Edhe atëherë kur hidhet fjala te mëkati i tij, ne përsëri
nuk jemi të sigurt për masën e këtij mëkati: a është ai fajtor i një përmbysjeje
apokaliptike që ka shkaktuar zhdukjen e gati të gjithë njerëzimit apo një mëkatar
dosido, që nuk i shtriu dorën e ndihmës një njeriu në nevojë të skajshme? A ka qenë
një mbret i gjithëpushtetshëm apo një pronar tokash si Pocoja dhe po aq mizor sa edhe
ky i fundit? Dhe, në çdo rast qoftë, ç’vend do t’i ruajë historia a gojëdhëna, ashtu siç
bëjnë ato me sundimtarët në botën reale?
Absurditeti i botës sjell si pasojë pështjellimin e lidhjeve midis njerëzve dhe
objekteve që e përbëjnë atë. Përgjithësisht komunikimi midis tyre, në një kuptim të
gjerë të fjalës, këputet gati gjithandej. Shkrimtari i mban të lidhura ato në mënyrë të
sforcuar kryesisht përmes subjektit, edhe ky i sajuar ndryshe nga konfiguracioni i tij
tradicional. Prandaj edhe një çift bashkëshortor si Uini dhe Uilli te “Ditë të lumtura”,
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sido që gjatë gjithë pjesës rrinë gati ngjitur, asnjëherë nuk e cekin njëri-tjetrin. Dhe
teksa Uilli rrallë e tek i jep ndonjë përgjigje të mpirë, nëse fjalët e tij do të quheshin
përgjigje, Uini vazhdon të shkrihet gjatë gjithë kohës në një ekstazë paradoksale.
Beketi bën të vetën idenë e Pirandelos që, siç thotë studiuesi i njohur francez RëneMaril Alberesi:
“... ka parashtruar idenë se ndërmjet njerëzve dhe në brendësi të njeriut
gjithçka s’është veçse keqkuptim … [dhe që] ka meritën e të qenit i
pari i cili e ka konceptuar këtë postulat dhe që duhet të jetë postulati i
shekullit tonë, ky vizion psikologjik i njeriut që do të korrespondonte
me atë që është absurde në përfaqësimin metafizik të botës.”170
Te “Duke pritur Godonë” Laki nuk merret vesh as me Pocon e as me Vladimirin e
Estragonin. Edhe këta të fundit në shumë raste nuk arrijnë ta kuptojnë njëri-tjetrin. Te
“Kaseta e fundit e Krapit” protagonisti ndihet i largësuar nga ata Krapë, të cilët i
shpërfaqen para syve të mendjes kur ai dëgjon njërën kasetë pas tjetrës. Dhe
keqardhja e tij e fundit: ai dyshon mos vallë ka qenë më mirë atëherë kur nuk para e
kuptonte se ç’bënte. Apo Goja “protagoniste” e pjesës “Jo unë” që, pasi nënkupton
histori traumatike për veten, nxiton të mohojë “jo unë”.
Në kushte të zakonshme, kur njeriu gjen tek tjetri alter ego-n e vet, retë e zeza
të vetmisë fillojnë e shpërndahen qoftë edhe fare pak. Në dramat e Beketit, të themi te
“Ditë të lumtura”, njëjtësimi i protagonistes, për të mos e quajtur të vetmin personazh
të vërtetë, me vogëlushen Mildred, historinë e së cilës ajo na e tregon vetë, e mbyll
horizontin, duke e kthyer në një “natë të zezë pa fund”171 të ekzistencës mbi tokë, që
bën një kontrast të mprehtë me atë shkëlqim verbues të dritës së diellit, i cili zihet në
gojë aq shpesh gjatë gati-monologut të saj e që theksohet nga shënimet e autorit, ku
Beketi këmbëngul që perdja e pasme të vizatohet me ngjyra të atilla që e përforcojnë
këtë përshtypje. Atmosfera përqark Uinit përndizet aq sa çadra e saj merr flakë dhe
ajo e hedh përtokë për ta shuar. “O tokë, ti shuajtëse e vjetër”172, – thërret ajo. Vetitë e
brendshme të stilit të Beketit na lënë të kuptojmë se këtu nuk është fjala për shuarjen e
një çadre apo qoftë edhe të një blloku ndërtesash që kanë marrë flakë. Bëhet fjalë për
një ekzistencë në flakë. Nuk do të ishim të një mendjeje me një interpretim të fjalëve
të Uinit si një aludim për një tokë që e gllabëron ekzistencën me gjithsej 173. Në
kontekstin ku shqiptohen, ato aludojnë më shumë për një hapësirë që tokëzon këtë
ngarkesë negative. Megjithatë dykuptimësia mbetet. Beketit nuk i pëlqen të na
predikojë të vërteta absolute, qoftë edhe sepse ai nuk u zë besë të vërtetave të këtij
lloji.
Dramaturgu është po aq skeptik në efektshmërinë e kulturës e letërsisë
humaniste për të ndërtuar botën e sotme. Prandaj ai parodizon emërtimin e një stili
letrar aq prestigjioz në agun e Rilindjes europiane, dolce stil novo, që kishte ndikuar
në mbrujtjen e lirikës së një shkrimtari të parapëlqyer prej Beketit si Danteja,
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nëpërmjet fjalëve që lëshon Uini kur flet për një farë “stili të vjetër të ëmbël”.174
Zvetënimi i vijueshëm i kulturës artistike del me një pikëllim të dukshëm kur autori
vë në gojën e protagonistes së vet gjuhëpalodhur citime të masakruara nga “Hamleti”
i Shekspirit dhe “Parajsa e humbur” e Miltonit.
Përmes figurës së Uinit shkrimtari e përqesh këtë besim panglosian 175 dhe, në
përgjithësi, mirëbesimin naiv ndaj “më së mirës prej botëve”. Beketi e minon që nga
themelet një botë të tillë atëherë kur, për të provuar vërtetësinë e saj (një tezë
pozitive), përdor një premisë me ngarkesë mohuese, negative: “Ç’bekim që nuk rritet
asgjë, (mbi tokë – L.G), imagjino sikur gjithë këto gjëra të fillonin të rriteshin”176 (!)
Me gjithë dallimet e dukshme midis pjesëve “Fund loje” dhe “Ditë të lumtura”,
dallime që bien në sy pa ndonjë vështirësi, ky optimizëm absurd gjen ilustrimin e vet
bashkëpërkues në shkretëtirën që rrethon anembanë atë ishull ekzistence për të cilin
dëgjojmë të flitet te “Fund loje” e që, më shumë akoma, ngulet si një thumb
shqetësimi me veprim të tejzgjatur në trurin e lexuesit. Si në njërën pjesë, ashtu edhe
në tjetrën, shpresat vijnë duke u bdarur. Te “Fund loje”, Klovi jep një njoftim kobzi:
nuk ka më qetësues; te “Ditë të lumtura”, jo vetëm buzëkuqit, pastës së dhëmbëve,
por edhe tonikut po i vjen fundi. Te “Ditë të lumtura” Uini kujton çiftin, i cili, shumë
kohë më parë, kishte kaluar atypari:
Ai: “Cila është ideja”, “Ç’do të thotë kjo?”, “Ç’kërkon që të thotë
kjo?”, “Nuk ka kuptim kështu siç është...”
.....
Ajo: “Po ti, cila është ideja e qenies sate? Mos vallë ajo qëndron në
faktin që ti ende rri mbi dy këmbët e tua... duke më tërhequr varavingo
në këtë shkreti të egër, o krijesë e pagdhendur, partner i
përshtatshëm?”177
Në këto fjalë të gruas, si përgjigje e pezmatuar ndaj fodullëkut të të shoqit kur vëren
protagonisten të mbuluar deri në brez nga pirgu i dheut, vihen në dyshim edhe disa
masa vlere që do të ndanin të mirën dhe të keqen në këtë botë po aq kalimtare sa
ç’janë edhe ata në kujtimin e Uinit. Fundi i kësaj shfryrjeje të pezmatuar pëlcet si një
shpërthim vetasgjësues. Është ky një nga ato pohimet absolute të nëntekstit të pjesës,
që janë aq të rralla në veprën e Beketit.
Te “Duke pritur Godonë”, Pocoja del para nesh për herë të parë si një zotëri i
pasur, plot vetëbesim, i pushtetshëm, tërë vrazhdësi e optimizëm për pozitën dhe “të
drejtën” e vet të patundshme. Ai është “materialisti”, gjë që mishërohet edhe në tërë
atë bagazh që rëndon mbi shpinën e Lakit. Por është Laki ai që ia ka mësuar Pocos të
gjitha vlerat e jetës. Ky mund të jetë një aluzion për vlerën e punës jo vetëm për
mirëqenien materiale, por në rrafshin moral, shpirtëror, çka të kujton një pozitë të
ngjashme te “Kandidi” i Volterit. Në aktin II, që të dy dalin të thyer fizikisht e
shpirtërisht, veçse që të dy janë ende bashkë dhe Pocoja vijon ta tërheqë Lakin për
freri. Kjo situatë mund të ketë shpjegime të ndryshme. Ajo mund të aludojë për
shkërmoqjen e vazhdueshme të marrëdhënieve të varësisë midis njerëzve në botën e
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sotme. Ajo mund të flasë edhe për të kundërtën, për përjetësinë e këtyre
marrëdhënieve. Të dy hamendësimet e lënë të çelur shtegun për interpretime sociale.
Ndoshta edhe këtu, nëse do të pyetej se cili prej tyre është interpretimi më i drejtë,
autori do të ishte përgjigjur: Po ta dija, do ta kisha thënë në vepër.
Nga rishfaqja e Pocos dhe Lakit në aktin II të veprës, vetëkuptohet se Pocos nuk
i ka shkuar mbarë allishverishi për ta hequr qafe Lakin. Ndoshta ky është mospranimi
i hilesë bigote. Apo ndoshta punë çmimi. Madje edhe në rastin e fundit, kjo nuk do të
thotë doemos antifetarizëm. Kjo mund të merrej edhe si një përpjekje e njeriut për të
gjetur një “zot vetjak”178, me të cilin mund të bjerë në ujdi më lehtë se me absurden që
e mësyn nga të gjitha anët. Kësaj radhe nuk i eci, por panaire do të hapen edhe herë të
tjera, pazari është i hapur përditë. Dyqani i konkurrentit a partnerit është i hapur. Me
gjithë situatën tragjike, duke sjellë ndër mend kryqëzimin e Krishtit, njëri nga
personazhet kryesore të “Duke pritur Godonë” thërret me hidhërim për botën e mirë të
së kaluarës: “Ata të kryqëzonin shpejt e shpejt”179, çka lë të nënkuptohet se heronjtë e
Beketit po i kryqëzojnë pak nga pak. Bota e re është më e sofistikuar! Historia e afërt
ia vërtetonte shkrimtarit me shembuj të shumtë.
Te “Fund loje” Hemi e shtyn Klovin që ta asgjësojë në çast atë pleshtin që ky i
fundit zbulon në rrobat e tij. Pse? Hemi e di mirë pse. Ai druhet se mos “që këndej
njerëzimi... fillon përsëri nga e para”180. Më tej lexojmë:
KLOVI: U ktheva, me insekticidin.
HEMI: Hidhja.
(Klovi tërheq pantallonat përpara, shkund në vendin që ka hapur brenda
tyre pluhurin insekticid. Përkulet, vështron, pret, brof, shkund me tërbim
edhe më shumë pluhur, përkulet, vështron, pret.)
KLOVI: Bastardi.
HEMI: E kape?181
Së bashku, edhe fjalitë e personazheve, edhe ato që përdor shkrimtari në kllapa, të
bëjnë të heqësh paralele kureshtare. Nga ç’na thotë historia, nazistët i mbanin
hebrenjtë si parazitë dhe, sipas logjikës së tyre, ata duhet të zhdukeshin për ta mbajtur
të shëndoshë trupin e “njerëzve të vërtetë”. Kur dimë qëndrimin e shkrimtarit ndaj
hebrenjve, mund të thoshim se ai këtu e përmbys raportin e vendosur. Njerëz të
vërtetë atij i rezultojnë viktimat e holokaustit, ata që mbyteshin me lëndë helmuese
kimike. Po ashtu, tërthorazi, këtu nënkuptohet teoria darviniane e evolucionit të
llojeve mbi tokë. Mund të mendohet se shkrimtari e përdor atë jo për ta denigruar, por
si një mjet të volitshëm për të shpalosur idenë e vet.
Ngjarjet e tmerrshme të viteve ’30 deri në përfundimin e Luftës II Botërore i
krijuan Beketit një ide të qartë për veprimet e egra që mund të kryejnë njerëzit ndaj
njëri-tjetrit, madje edhe atëherë kur zhyten në pasivitet, çka shpërfaqet gati gjithandej
në krijimtarinë e tij si dramaturg. “Mos isha duke fjetur kur të tjerët vuanin?”182, pyet
ai me gojën e Vladimirit te “Duke pritur Godonë”. Duke bërë ndoshta aluzion për
fatin-njerkë të hebrenjve – një shqetësim që e ka ndjekur nga pas përgjatë
dhjetëvjetëshave të tërë – po këtu ai vë në gojën e Pocos fjalët: “Vër re se unë fare
mirë mund të kisha qenë në vendin e tij (të Lakit – L.G.) dhe ai në timin. Sikur fati të
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kishte dashur ndryshe.”183 Koshat e plehrave te “Fund loje” janë një metaforë e
tejdukshme në këtë drejtim, sikurse mjedisi që kutërbon shpërbërje në të cilin
zhvillohet veprimi i pjesës “Ditë të lumtura”, sikurse edhe limontia e veprimit të
pjesës “Duke pritur Godonë”.
Lidhur me Beketin, do mund të përdornim fjalët e kritikut Brustin për dramat
pararendëse të Teatrit të Absurdes, ato të Neoromantikëve gjermanë, Vedekindit dhe
Byhnerit: Vepra e tij
“ndjek avancimin e përkeqësimit të njeriut – zhveshjen graduale të
moralit, të idealeve, të individualizmit dhe lustrës së qytetërimit deri sa
qenia njerëzore zbulohet në të gjithë mizorinë … e vet lakuriqe – e
shoqëruar nga … urrejtja për trupin dhe ndjenja sadomazokiste të
maskuara keq.”184
Te “Godoja”, Pocoja i “rrjep lëkurën” Lakit, ndërsa te “Fund loje” Klovi s’ka ç’të bëjë
që i gjendet pranë Hemit, ndërkohë që Hemi ndodhet në të njëjtën pozicion ndaj
prindërve përballë tij. Sido që më të rrallë – veçanërisht po të krahasohet më ndonjë
dramë si “Vojzek” (1879) të Byhnerit – dhuna bredh në skenën e Beketit dhe ndihet që
jashtë saj. Pocoja e keqtrajton Lakin e mjerë, ndërsa gjithandej në teatrin e Beketit
njerëzit vuajnë. Te “Fund loje” Hemin e shohim duke kërkuar me këmbëngulje
qetësuesit, prindërit e tij gjithashtu. I vetmi njeri “i shëndoshë” në këtë pjesë, mezi
shikon dhe nuk mund të ulet. Edhe qeni kukull i Hemit është sakat me tri këmbë. Me
gjithë vuajtjen e vet, Hemi e shtrëngon Klovin çalaman të vejë e të vijë nëpër dhomë.
Një nga temat mbizotëruese të Beketit, ashtu sikurse e shumë artistëve dhe
shkrimtarëve të tjerë modernë, është tema e tjetërsimit, një term i formuluar fillimisht
nga psikologët e filozofët. Duke lexuar veprën e Beketit, ne e konceptojmë
ekzistencën, jo vetëm të njeriut por edhe të botës, si një përpjekje të plogët për ta
larguar momentin e fundit apo, siç do të thoshte Balzaku te “Lëkura prej shagreni”,
“për ta bërë të pandjeshëm afrimin e saj”185. Por, edhe në qoftë se ky pohim do të ishte
i vlefshëm për jetën e njeriut, këtë nuk do të mund ta thoshim pa rezerva për botën e
Beketit në përgjithësi. Në këtë rast, kjo do të dilte si një gjendje angështie.
Duke folur për tjetërsimin186, studiuesi Xheri L. Klark thotë:
“Që të rrokim plotësisht kuptimin e fjalës tjetërsim, duhet kuptuar që
personat e tëhuajtur duhet të kenë qenë, në një kohë të mëparshme
pjesë e një njësie. Domethënë, këta persona duhet të jenë ndjerë se
dikur kanë qenë pjesë e diçkaje – e ndonjë kolektivi.”187
Tjetërsimi në botën e Beketit përfaqëson një ndarje, një largësim. Kjo është një
ndjenjë parësore që shoqëron absurditetin e kushteve njerëzore dhe që duket të jetë sa
shkak, aq edhe pasojë e absurdes. Soren Kirkegori shprehej se njerëzimi e kishte
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humbur kuptimin, pasi kriteri i së vërtetës ishte mendimi subjektiv, çka nuk mund të
provohet nga logjika ose shkencat. Mendja njerëzore (subjekti) e percepton botën si
objekt dhe tëhuajëzohet prej saj. Për Kirkegorin tjetërsimi i fundmë është tjetërsimi
nga zoti. Melvin Simani, duke shkruar për tjetërsimin, ka nxjerrë në pah pesë aspekte
të tij: pafuqinë, pakuptimësinë, mungesën e normave, izolimin social dhe largësimin
nga vetvetja. Këto aspekte mund të përfaqësonin më së miri dramat e Samuel Beketit
dhe të të gjithë absurdistëve të tjerë. Simani e ka karakterizuar në këtë mënyrë
ndjenjën e pafuqisë: “[p]ritja ose mundësia që ka individi për faktin se sjellja e tij nuk
mund të përcaktojë realizimin … e rezultateve që kërkon.” 188 Personazhet e Beketit
ndihen të pafuqishëm për të ndryshuar gjendjen njerëzore në të cilën ndodhen.
Mjafton të përmendim këtu Vladimirin dhe Estragonin, të cilët presin Godonë dhe që
nuk kanë iniciativën për t’i dhënë fund kësaj pritjeje, duke u vetëvarur ose, thjesht,
duke u larguar nga ai vend i shkretë ku ndodhen. Ndërsa kur flet për pakuptimësinë,
Simëni shprehet se ajo karakterizohet nga “pritshmëri të ulëta për faktin se njerëzit
mund të bëjnë parashikime të kënaqshme në lidhje me rezultate të ardhshme të
sjelljeve,” ndërsa të kuptuarin ai e përkufizon si “ndjesinë që ka individi se ai i kupton
ngjarjet në të cilat është angazhuar.” 189 Parë në këtë këndvështrim, situata në të cilën
ndodhen Didija dhe Gogoja e ilustron këtë ndjesi të pakuptimësisë, që është rezultat i
gjendjes së tjetërsimit dhe absurditetit. Ata nuk e dinë nëse Godoja do të vijë, se si
është ky Godo, se çfarë do t’u sjellë apo edhe se çfarë i kanë kërkuar t’u sjellë.
Tema e tjetërsimit është trajtuar edhe nga disa prej eksponentëve të Shkollës së
Frankfurtit, si Erik Fromi, i cili dallon katër lloje kryesore: tjetërsimi nga natyra, nga
të tjerët, nga shoqëria dhe nga vetja. Sipas Fromit, individi përjeton tjetërsimin nga të
tjerët teksa e sheh veten si i dallueshëm nga komuniteti në të cilin ai jeton. Njeriu
përpiqet që të arrijë një marrëdhënie pozitive me tjetrin, një marrëdhënie, “e cila do të
përfshinte aftësinë për t’i dashur të tjerët si qenie të dallueshme, e megjithatë të
barabarta. Paaftësia për të siguruar një marrëdhënie pozitive rezulton në tjetërsim në
lidhjen [e individit] me të tjerët.”190 Kjo paaftësi rezulton në një lloj tjetër tjetërsimi
nga njerëzit, e cila shfaqet në marrëdhëniet skllav-padron, që krijohen kur njerëzit nuk
ia dalin të arrijnë një marrëdhënie pozitive ndërmjet tyre. Shembuj të këtij lloj
tjetërsimi te Beketi dhe efektin shkatërrimtar të tij i gjejmë te “Duke pritur Godonë”.
Në aktin I Pocoja, padroni i vetëkënaqur, e mban të lidhur me litar Lakin dhe e përdor
atë për t’i mbajtur çdo gjë që i nevojitet. Megjithatë, siç thotë ai vetë, Laki dikur i
kishte mësuar atij gjërat më të bukura në jetë. Në aktin II të dramës edhe padroni,
edhe skllavi kanë pësuar të njëjtin proces degjenerimi, ndonëse në dy funksione të
ndryshme: Pocoja është i verbuar, kurse Laki është i pagojë.
Një tjetër formë tjetërsimi e trajtuar nga Fromi është tjetërsimi nga vetvetja.
Fromi e përpunoi këtë ide duke u mbështetur në teorinë e Marksit për tjetërsimin e
punëtorëve nga puna dhe nga vetvetja. Ai dhe mendimtarë të tjerë të Shkollës së
Frankfurtit u mbështetën në idetë neomarksiste, neofrojdiste, si dhe në teza të tjera
nga sociologjia për të zhvilluar idetë e tyre mbi format e ndryshme të tjetërsimit në
shoqërinë bashkëkohore. Fromi shprehet se njeriu nuk e përjeton veten si një mbajtës
aktiv i fuqive dhe pasurive të veta, por si një “send” i varur nga forca që janë jashtë
tij191, gjë që çon në tjetërsimin nga vetja. Ndërsa Fjalori i Shkencave Sociale e
përkufizon kështu tjetërsimin:
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“Tjetërsimi … shënon një largësim ose ndarje ndërmjet pjesëve ose të
gjithë personalitetit dhe aspekteve të rëndësishme të përvojës së botës.
(1) Brenda këtij përkufizimi të përgjithshëm ky term mund t’i
referohet (a) një gjendjeje objektive largësimi ose ndarjeje … (2)
Ndarja që shënohet nga ky term mund të jetë ndërmjet (a) vetes dhe
botës objektive; (b) vetes dhe aspekteve të vetes që janë ndarë me të
dhe janë vendosur kundër saj ... ; (c) vetes dhe vetes.192”
Sociologët, filozofët, filozofët socialë dhe psikologët janë të ndarë për sa u përket
shkaqeve të tjetërsimit: nëse ai vjen nga shkaqe objektive apo subjektive. Marksi apo
Herbert Markuze mbrojnë alternativën e parë, një pjesë e sociologëve empirikë
amerikanë mbrojnë të dytën dhe, si Simëni, e shohin tjetërsimin nga “këndvështrimi
personal i aktorit.”193
Pa u thelluar së tepërmi në teoritë e ndryshme që e trajtojnë fenomenin e
tjetërsimit, ne, megjithatë, jemi të interesuar për të si një prej gjendjeve themelore të
ekzistencës ashtu siç e shohin atë shkrimtarët absurdistë. Gjendja e protagonistit te
“Kaseta e fundit e Krapit” përputhet pikë për pikë me tri nënndarjet e tjetërsimit që
bën Fjalori i Shkencave Sociale. Ai është i ndarë me botën objektive: lidhjet e tij me
njerëzit e tjerë – me nënën, lidhjet dashurore – kanë dështuar dhe ai është i tjetërsuar
dhe i largësuar nga çdo marrëdhënie e jashtme. Duke iu referuar nënndarjes së dytë të
Fjalorit, atë ndërmjet vetes dhe aspekteve të tjera të vetes që janë ndarë prej saj, mund
të thuhet se Krapët e mëparshëm – të cilët i dëgjojmë nëpërmjet kasetave – vihen
përballë Krapit të tanishëm, atë që e shohim fizikisht në skenë dhe shpesh duket se e
akuzojnë atë. Apo ndoshta ai vetë i akuzon Krapët e mëparshëm, vetet e tij të
mëparshme. Sido që të jetë, ai është i tjetërsuar nga këta Krapë, nga vetet e tij të
mëparshme. Dhe, së fundmi, Krapi ka pësuar ndarjen e tretë, atë ndërmjet vetes dhe
vetes dhe e kundron veten nga jashtë, si një objekt, pa arritur të hyjë në rezonancë me
të. Të njëjtën gjendje tjetërsimi shohim edhe në disa pjesë të mëvonshme teatrore të
Beketit, si “Lojë”, “Jo unë”, “E, Xho” e në pothuajse të gjitha pjesët e tjera të
mëvonshme të dramaturgut. Tri personazhet e “Lojë”, ndonëse të lidhur ndërmjet tyre
në një histori dashurie – paçka se thjesht një histori banale tradhtie bashkëshortore –
në fakt ndihen po aq të tëhuajtur nga vetja e tyre sa edhe nga njëri-tjetri. “Jo unë”
është shembulli më tipik i ndarjes së vetes nga vetja, i tjetërsimit të skajshëm që ndien
njeriu në marrëdhënie me veten. Tek “E, Xho”, protagonisti, i cili qëndron i heshtur
gjatë gjithë “veprimit”, dëgjon historinë e jetës së tij, histori e cila rrëfen paaftësinë e
tij për të krijuar një marrëdhënie të integruar me të tjerët dhe me veten.
Gjendja e tjetërsimit tregohet në mënyra të ndryshme në dramat e absurdes.
Një prej këtyre mënyrave është palëvizshmëria e situatave. Personazhet e dramave të
Beketit, e gjithë bota e përftuar nga dramat e Beketit, është statike, e palëvizshme.
Njerëzit e Beketit nuk ia dalin të kenë një simbiozë me botën që i rrethon; ata mbeten
të huaj për të ashtu sikundër ata nuk arrijnë ta çajnë zhguallin e realitetit. Vladimiri e
Estragoni, Hemi e Klovi, Uini e Uilli dhe të gjitha personazhet e tjera që i gjejmë jo
vetëm në dramat e Beketit, por në të gjithë veprën e tij, nuk ia dalin të hyjnë në
harmoni me fluksin e jetës, çka është një indikim i drejtpërdrejtë i gjendjes së
tjetërsimit. Bota e Beketit është një botë e palëvizshme, statike, në të cilën, siç thotë
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njëri prej personazheve të tij “asgjë nuk rritet”194. Një tjetër manifestim i gjendjes së
tjetërsimit në veprën e Beketit është mungesa e dashurisë, paaftësia e personazheve të
tij për të hyrë në rezonancë shpirtërore me tjetrin. Personazhe si Uini, Uilli, Krapi,
Xhoja, Mei apo protagonistja pa emër e “Ninullë përkundëse” në një mënyrë a në një
tjetër shfaqin paaftësinë e tyre për të krijuar, po të përdornim fjalët e Fromit, një
marrëdhënie pozitive me tjetrin, çka kushtëzon gjendjen e tjetërsimit dhe të izolimit
që i përshkon tejembanë të gjitha dramat e Beketit. Mund ta themi me plot gojë se
tema e tjetërsimit tanimë ka hyrë në traditën letrare europiane dhe botërore.
Dostojevski na tërheq vëmendjen me forcë drejt saj. Shekulli XX përqendrohet edhe
më shumë në këtë drejtim. Te absurdizmi ndjenja e tjetërsimit hyn në rrethin e
interesave të tij thelbësore. Madje do të thoshim se ajo kalon si një fill i kuq nëpër të
si një ndër vetitë e tij themelore, duke filluar që nga Joneskoja e Beketi, ku njeriu
zvarritet midis qiellit dhe tokës pa arritur të zërë një vend të caktuar. Tema e
tjetërsimit lidhet ngushtësisht me gjendjen e njeriut në botë dhe me marrëdhëniet e tij
me veten dhe me të tjerët dhe – duke pasur parasysh se kreu vijues i trajton këto
çështje, përveç shumë të tjerave – kjo është arsyeja që kësaj teme i kemi rezervuar një
pozicion përmbyllës në këtë kapitull.
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KREU IV
PERSONAZHI I DRAMËS SË BEKETIT;
NGJIZJA E NJË PSIKOLOGJIE TË PAZAKONTË
4.1.

Personazhi dhe realiteti

“Personazhet e Beketit e kalojnë kohën duke bërë pyetje: Ku tani? Kush tani?
Kur tani? për të konstatuar se i vetmi realitet i besueshëm qëndron te pyetja dhe jo te
përgjigjja.”195 Kështu pohon studiuesi australian Riçard Kou. Neve këtu na intereson
kufiza e parë e binomit Kush tani? – pra, vetëm: Kush?, përgjigjja e parë e së cilës do
të ishte e atypëratyshme: ai vetë – personazhi – përgjigje që ngërthen pyetjen e
pashqitshme: kush është ai vetë? për t’iu përgjigjur së cilës, kur ke të bësh me veprën
e Beketit, duhet të aktivizosh një kurajë metafizike të posaçme. Pa dyshim, ajo çka
kemi thënë në krerët e mëparshëm na e ka përgatitur terrenin deri në njëfarë mase,
duke na e lehtësuar shtrimin saktë të përgjigjes në aspektet e saj më të qenësishme,
njëri prej të cilëve është edhe kufiza e dytë, e përsëritur disa herë në hipotezën e
mësipërme: …tani?
Babai i formalizmit rus, Viktor Shkllovski, parashtronte idenë e
defamiljarizimit (rus. ostranenie), sipas së cilës, për t’u shkëputur nga rutina e të
folurit të përditshëm, shkrimtari duhet ta zhveshë personazhin, dhe në përgjithësi
mënyrën e vet të të shprehurit, nga rëndomtësia që i karakterizon ata në jetën e
përditshme, për të tërhequr kështu vëmendjen pikërisht falë asaj sfide që i bën jo
thjesht mënyrës sonë të të folurit, por edhe mënyrës së flashkët të të arsyetuarit.
Personazhi i Beketit defamiljarizohet deri në atë pikë sa një Vladimir apo një Poco e
“harrojnë” origjinën e vet – dhe ne bashkë me ta – dhe na thonë më shumë se aq,
shumë më tepër, për të dalë në pozitat e njeriut që jeton a vegjeton në kushte
njerëzore. Edhe dialogu shpaloset në të tilla përmasa. Ky defamiljarizim shtrihet
ngado, që nga dekori i skenës, shtrirja e saj, veprimi skenik, objektet, të fjalët e
autorit, deri tek ajo psikologji perceptimi që na imponon.
Studiues të ndryshëm i gjejnë pararendësit letrarë të personazheve të Beketit te
karakteret gjysmë të ngurosura të commedia dell’arte. Sidoqoftë, në jetën reale
shpeshherë personazhet e Beketit u ngjajnë zhelanëve të nëpërkëmbur e përgjithësisht
të harruar nga natyra dhe nga forcat tejnatyrore, ose të gozhduara prej tyre, si bie fjala
Uini dhe Uilli te “Ditë të lumtura”, si edhe Klovi, Nelli dhe Negu te “Fund loje”. Ka
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mendime se te “Fund loje” “pritja, Godoja, është ora e vdekjes. Këtu të katër
‘personazhet’ janë krijesa në hekë, të atrofizuara.” 196 Duke e formuluar mendimin e
vet sipas frazeologjisë biblike, atje ku bëhet fjalë për mollën e ndaluar, shkrimtari flet
për “mëkatin primar të lindjes ... në pafuqi dhe padije” 197 si një mallkim të ekzistencës
njerëzore në një botë të trallisur. Didija dhe Gogoja nuk qëndrojnë shumë larg një
konceptimi të tillë. Te “fati” i këtyre dy personazheve të Beketit mishërohet në
mënyrë të përshtatshme gjendja njerëzore.
Në kreun e dytë të punimit është vënë në dukje se vepra e Beketit shpërfaq afri
me vepra të piktorëve modernistë, bashkëkohës me të, në krijimin e imazhit artistik
me konture të papërcaktuara. Kjo dukuri vërehet edhe në lidhje me personazhin. Në
veprën e Beketit ne shohim pikësëpari jo personazhin, por kryesisht “procesin”,
procesin e formësimit të imazhit. Edhe emrat e katër personazheve kryesore të pjesës
“Duke pritur Godonë” të marrë si rastësisht nga emra njerëzish të katër popujve të
ndryshëm sikur rrahin të japin portretin mozaikal të Gjithënjeriut të shkombëtarizuar
– njeriut si të tillë.
Biografët e shkrimtarit rrëfejnë se kur ishte në Paris, natën e 7 janarit të vitit
1938, Beketi u ndalua nga një kriminel në mes të rrugës dhe, kur i bëri qëndresë, ky i
fundit e qëlloi me thikë në kraharor, duke i shkaktuar një plagë të rëndë. Pasi e mori
veten disi, shkoi në qeli për ta takuar dhunuesin dhe e pyeti përse kishte zgjedhur
pikërisht atë për ta sulmuar. Kur ai iu përgjigj: “Je ne sais pas, monsieur198”, nuk
ngriti padi ndaj tij. Me sa duket, përvoja e hidhur që pati nga udhëtimi në Gjermani i
dha të kuptonte se një sulm rruge ishte ku e ku më “i pafajshëm” sesa krimi i
organizuar nga një shtet i tërë. Fjalët “Nuk e di, zotëri”199 do t’i shqiptojë korrieri i
Godosë kur Vladimiri dhe Estragoni e pyesin përse Godoja e rreh të vëllanë dhe sillet
mirë me të. Siç duket prandaj në krijimtarinë e Beketit është i zakonshëm largësimi i
unit nga bota, në mos armiqësia e tij ndaj saj dhe anasjelltas.
Personazhet e Beketit janë të mbyllur brenda vetes dhe, jo rrallë, Beketi i sheh
ata me një sy solipsist. Shembuj si protagonisti i “Monolog”, protagonistja e “Ninullë
përkundëse” apo Uini i “Ditë të lumtura” e vërtetojnë më së miri këtë. Dhe vështirë se
mund të merreshin si çarje të guaskës solipsiste jo vetëm qëndrimi i patundur në të
njëjtin vend i Vladimirit dhe Estragonit, por as edhe ato ecejake thuajse të paqëllimta
të Pocos dhe Lakit nëpër “atë botë” që, ashtu si e paraqet dramaturgu, nuk na jep
sigurinë që ta quajmë të tillë me plot gojën. Sipas studiuesit Petrit Sinani,
“[p]ersonazhet e Beketit nuk veprojnë, ata u nënshtrohen të pafuqishëm ligjeve të
panjohura dhe të pashmangshme, ata i pësojnë këto ligje.” 200 Nuk do të mund të
pohohej plotësisht nëse dramaturgu e pranonte ekzistencën e disa ligjësive që do të
përcaktonin gjendjen njerëzore. Kjo ndodh më shumë ngaqë në veprën e tij individi
përplaset me një realitet, të cilin ai nuk e njeh dhe që qëndron përballë tij me një
mospërfillje të pamëshirshme. Çka thamë më sipër nuk e ndryshon natyrën e
qëndrimit të shkrimtarit ndaj këtij uni të personazhit të vet, si në rastin kur ai rrëmon
në vetëdijen, ashtu edhe atëherë kur zhbiron pavetëdijen e tij.
Në monografinë për Prustin, Beketi citon këtë pasazh: “Njeriu është krijesa
që ... i njeh të tjerët vetëm nëpërmjet vetvetes,” duke shtuar se “[n]e jemi vetëm. Nuk
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mund të njohim dhe nuk mund të na njohin.”201 Personazhi i veprave të Beketit është i
mbyllur brenda vetvetes dhe nuk arrin të lidhet me të tjerët, edhe atëherë kur është
fizikisht pranë tyre; edhe atëherë kur hyn në debat me ta për çështje të vockla a tejet të
rëndësishme, ai jo vetëm që nuk siguron ndonjë zgjidhje të çështjes që vihet në
diskutim, por e ndërlikon çështjen aq shumë saqë, më në fund, në rastin më të mirë,
ajo kthehet në pikën e nisjes. Këtë mbyllje në vetvete e shohim te protagonistja e
“Ninullë përkundëse”, te “Atë herë” apo te pjesa televizive “E, Xho”, në të cilën Zëri
akuzues i kujton Xhosë paaftësinë e tij për të pasur një lidhje të vërtetë shpirtërore.
Madje vihet re se, përmes personazheve të Beketit dhe marrëdhënieve
ndërmjet tyre, përhihet bota e brendshme e autorit. Kjo bën që personazhi i tij të mos
jetë realisht një karakter i vërtetë si ai që na paraqitet zakonisht në dramat
pararendëse, madje edhe në një pjesë të mirë të dramës së kohës. Mendimet e tij janë
dhe s’janë të tijat, pasionet e tij nuk janë as shpërthime ligësish à la Rikardi III e as
vetërrëfime të ndërgjegjes së zgjuar. Konfliktet e tij me të tjerët mbeten fiktive. Autori
rreh në një pikë tjetër: të zhbirojë unin e vet, unin njerëzor.
Në dramën e Beketit gjejmë personazhe që e kanë humbur emrin përpara se të
ngjiten në skenë, siç ndodh te ekspresionistët: Burri, Punëtori, Babai, Inxhinieri etj. Te
“Duke pritur Godonë” vete e vjen nëpër skenë Djali, te “Lojë” të tre personazhet
quhen B (Burri), G1 (Gruaja) dhe G2 (Gruaja), në “Akt pa fjalë I” del në skenë një
burrë që nuk i dihet emri, në “Akt pa fjalë II” dalin dy burra, edhe këta pa emër. Në
fund të fundit, çdo personazh nuk mund të jetë thjesht vetvetja. Me t’u ngjizur si i
tillë, ai tanimë ka marrë trajta të përgjithshme: do apo s’do, ai tanimë përfaqëson një
grup njerëzish (nuk do ta përdornim termin “grup social”, të paktën hë për hë: është
përdhosur ca si shumë nga shpërdorimi i tij vend e pa vend). Personazhe karikatura
janë të zakonshëm te Beketi. Dhe, në këtë rast, ata marrin një ngarkesë estetike të
veçantë: ata janë elemente të botës së tij, na bëjnë të kuptojmë thelbin e saj, dhe, aty
për aty, qëndrimin e tij ndaj saj. A do ta mbanim për cinizëm? Do të flisnim më shumë
për një vështrim esëll, që, ashtu si na del në veprën e tij, e lë të çelur portën e
evoluimit të personazhit si i tillë.
Këto personazhe “dypërmasore” i gjejnë shokët e vet në dramat e vona të
Strindbergut si “Dramë ëndrre” apo “Sonata e fantazmës”. Dhe duhet thënë qysh këtu
se, në të dy autorët, të tilla personazhe nuk dëshmojnë mangësi në ekzekutim, por janë
jetësime të qëllimshme personazhesh, që përpiqen të mishërojnë konceptin që kanë
ata për personazhin dhe jetën. Beketi dhe absurdistë të tjerë ngjan se veprojnë me një
lëndë të përtharë nga rrokopuja e botës. Ajo i mbrun këto personazhe dypërmasore, të
cilët lëvizin në skenë si të ishin figura të animizuara të një telajoje të ngjyer me bojëra
uji. Ndërkaq, atëherë kur gati nuk e presim, ndiejmë tek ai një tusht ndjenje të
ngrohtë, që mezi e dallojmë, por që ia del ta freskojë atmosferën e thatë me një frymë
humaniteti, paçka se vjen me përvijimet e pikëllimit. Njeriu i Beketit zë e lëviz, ia
ndiejmë pulsin. Ai e shkund pëlhurën e bojatisur me ca lëvizje të kujdesshme vërtet,
por që na bëjnë – në mos ta shohim – ta ndiejmë ekzistencën e përmasës së tretë, të
cilën njeriu e ka në jetë e që, në dramë, Shekspiri e kishte konstitucionalizuar me
kohë, kurse proza e madhe e shekullit XIX e nxori si një nga përbërësit e zulmës së
saj.
Ngandonjëherë ekzistencialistët, siç duket duke e marrë shtysën nga koncepti
psiko-filozofik i Jungut, flasin për prirjen e njeriut për të shpëtuar nga uni i
brendshëm duke gjetur strehë te vetja publike. Hajdegeri do ta quante këtë dukuri si
bjerrje të identitetit. Njeriu i angazhuar i Sartrit e pranon me vështirësi. Zor se mund
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të mendohet për praninë e një vetëdijeje kolektive të njeriut në dramat, dhe
përgjithësisht në krijimtarinë e Beketit, ndonëse, në disa nga veprat e tij personazhet
lidhen me njëri-tjetrin si subjekte me vetëdije pak a shumë të ndërvarur. I ndodhur në
një pozë pritjeje, personazhi i Beketit nuk është në gjendje ta kapërcejë botën. Në
rastin e tij, po të flitej për liri, kjo nuk do të ishte një forcë e mjaftueshme për ta
mposhtur inercinë apo për të hartuar projekte për të ardhmen e për të ndërmarrë
veprime pozitive. Pa një prejardhje, të lindura nga hiçi dhe pa një status shoqëror,
personazhet e vetmuara të Beketit nuk janë projektime mimetike të endacakut a të
shkretanit, por mishërime metafizike të përshtatshme të qenies njerëzore dhe të
Qenies universale. Kjo është simbolika e mitit të të përjashtuarit202 që shtjellon autori.
Personazhi i Beketit bën të veprojë, por s’ia del dot, në qoftë se me veprim do
të kuptonim edhe një pikësynim për t’u arritur. Kur është personazh episodik, ai vete e
vjen nëpër skenë, e shumta duke pritur diçka. Kështu bëjnë Vladimiri, Estragoni,
Pocoja e Laki. Ai që duhet të luante rolin e protagonistit nuk duket fare në skenë; ata
që pretendojnë të jenë të tillë, si Uilli dhe Uini, në fakt, dështojnë. Këtë fat pëson edhe
protagonisti i “Akt pa fjalë I” kur rreket t’u shpëtojë kushteve njerëzore në një
rrethanë të skajshme përballë një force që e këndell, siç duket për ta përtallur e për t’i
thënë: e di kush je? Edhe kur lëvizin nëpër skenë, jo një herë, personazhet e Beketit në
fakt ngrijnë në vend. Mjafton të përmendim këtu Negun, Nellin dhe Hemin te “Fund
loje”, Uinin te “Ditë të lumtura”, Folësin te “Monolog”, protagonisten e “Ninullë
përkundëse” dhe, në përgjithësi, të gjitha personazhet e Beketit. Veçse në kohë ata
lëvizin, ndryshojnë, përkeqësohen: “Ne marrim frymë, ndryshojmë! Humbasim
flokët, dhëmbët! Freskinë! Idealet tona!”203 thërret Hemi. Megjithatë, loja e jetës nuk
përfundon këtu. Bernard Dukor shprehet: “Meqenëse përkeqësimi, që është një
proces, është i zakonshëm, në këtë kuptim paradoksal ai është i pandryshueshëm.” 204
Plogështia karakteristike e personazheve në pjesët teatrore të Beketit tërheq me vete
edhe kohën. Edhe vetë personazheve ajo u duket e zgjatur. Pasi largohen Pocoja dhe
Laki, dëgjojmë këtë dialog:
VLADIMIRI: Kjo na bëri ta kalojmë kohën.
ESTRAGONI: Në çdo rast do të kishte kaluar.
VLADIMIRI: Po, por jo kaq shpejt.205
Koha subjektivizohet në një mënyrë që vështirë se mund t’i besosh rrëfimit të
personazhit. Ai e ka në dorë ta rrëfejë ashtu siç ka qenë apo ta përmirësojë a ta
përkeqësojë atë.
Beketi, sikurse edhe dramaturgët e tjerë të absurdes, është përpjekur t’i japë
një imazh konkret ekzistencës konkrete të qenies njerëzore. Nëse në filozofinë e
Sartrit ekzistenca – përmes zgjedhjes dhe angazhimit – synon drejt esencës,
personazhet e Beketit nuk i shqetëson kjo “esencë”. Ata ekzistojnë. Duke qenë në një
pozitë që ndryshon nga ajo e shumicës së mendimtarëve qysh nga amat e filozofisë,
në veprat e Beketit shohim një njeri, por jo një natyrë njerëzore të paralindur në raport
me individin. Por, ndryshe nga ç’ndodh me personazhin tipik ekzistencialist, deri edhe
ekzistenca e personazhit të Beketit del si gjasmim, sikurse ndodh edhe me zgjedhjen
dhe përgjegjësinë. Një univers absurd, si një premisë e përafërt tek të tre shkrimtarët,
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nxit reagime të ndryshme te Sartri, Kamyja dhe Beketi. Heroit të Sartrit ai i ndjell një
neveri që zë fill te qëndrimi ndaj botës joorganike; atë të Kamysë ai e bën të
revoltohet në atë kuptim që i jep shkrimtari kësaj fjale; ndërsa personazhi i Beketit
noton me rrymën në këtë univers absurd, të pakuptimtë dhe qesharak, duke qenë edhe
vetë pjesë përbërëse e tij – sa i pakuptimtë, aq edhe qesharak.
Beketi shprehet se veprimi i Kohës mbi subjektin rezulton në një modifikim të
pandërprerë të personalitetit të tij. Dhe, për më tepër, realiteti i përhershëm i këtij
personaliteti mund të rroket vetëm në mënyrë retrospektive dhe për të do të mund të
flitej vetëm hipotetikisht, pra, duke iu shmangur pohimeve kategorike për
njëmendësinë e këtij personaliteti. Beketi e quan individin si “hapësira” në të cilën
ndodh një proces i vazhdueshëm “i kalimit të lëngut nga një enë që përmban lëngun e
kohës së ardhshme, i ngadaltë, i zbehtë dhe njëngjyrësh, në një enë që përmban
lëngun e kohës së shkuar, i trazuar dhe shumëngjyrësh nga fenomenet e orëve të kësaj
kohe.”206 Modifikimi i personalitetit bën që aspiratat e së djeshmes të mos jenë më të
vlefshme për “egon e të sotmes”.207 Për Beketin, subjekti vdes, dhe jo vetëm një herë.
Në fakt, individi përbëhet nga një numër i pamasë subjektesh.
Disa pasazhe nga vepra e dramaturgut janë për t’u vënë re në mënyrë të
veçantë. Kur vjen për herë të dytë, korrieri i Godosë bën be e rrufe se nuk i ka parë
ndonjëherë të dy endacakët, me të cilët, siç del sheshit sidomos në versionin e parë të
pjesës, ai ka këmbyer replika një ditë më parë. Dhe kur Vladimiri kërkon ta pengojë
që të bëjë të njëjtën “lojë” të nesërmen, duke i thënë: “Je i sigurt që më ke parë, ë,
nesër s’ke për të ardhur e të më thuash prapë se nuk më ke parë ndonjëherë?”208, kjo
nuk na jep asnjë siguri se të nesërmen korrieri nuk do ta mohojë përsëri që i ka parë
ndonjëherë e ndokund. Pse ndodh kjo? Nga pasazhi prej ku shkëputëm fjalët e
mësipërme nuk do të mund të thoshim se kemi të bëjmë me një çunak dredharak.
Atëherë mbeten disa mundësi. Ose Vladimiri dhe Estragoni ndryshojnë përherë, aq sa
nuk arrin t’i njohësh dot as pas njëzet e katër orësh, ose kujtesa e korrierit brenda
kësaj periudhe ka kryer ciklin e plotë të mohimit të vetes, ose koha e ka humbur
kuptimin si kohëzgjatje. Në këto kushte – në secilin veç e veç – kemi të bëjmë me një
proces çidentifikimi të njeriut, të njohjes, të konceptit të shtrirjes së dukurive, që të
gjitha së bashku veprojnë fuqimisht në mbrujtjen e Gjithësisë. Këtu vijnë e pleksen
dialektika e lashtë e Heraklitit (“Nuk mund të lahesh dy herë në të njëjtin lumë”),
agnosticizmi i Hjumit dhe relativiteti shkencor modern – si në shumicën e rasteve te
Beketi, të kuptuara kryesisht jo si mendësi e shkrimtarit, por si kulturë e formimit të
tij. Vëmë re se edhe këtu personazhi, ashtu sikurse edhe përbërës të tjerë të gjithësisë
beketiane, përmban të grumbulluar në vetvete një energji potenciale të
shumëkuptimshme.
Te “Miti i Sizifit” Kamyja i bën një lexim origjinal mitit antik. Në “Duke
pritur Godonë” e gjetkë, Beketi e rilexon atë jo tërësisht ndryshe nga Kamyja, por
sidoqoftë duke shtrydhur prej tij një moral të vetin. Midis dy mundësive, Sizifi
kamyzian zgjedh ringjitjen e përsëritur të shkëmbit të vet në majë të malit. Dorëheqja
nga ky veprim do ta bënte Sizifin fatgremisur. Më shumë akoma, kjo përcakton
dinjitetin e tij. Prandaj, në sprovën e vet, Kamyja arrin në përfundimin: “Vetë lufta
drejt majave mjafton për të mbushur zemrën e njeriut. Duhet ta përfytyrojmë Sizifin të
lumtur.”209 Një nga studiuesit e Beketit, Lois Gordoni, thotë: “Heronjtë e Beketit
ndryshojnë nga ata të Kamysë: atyre u mungon ajo ndjesi sfide që lidhet me shortin e
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tyre në jetë.”210 Nuk mund të përfytyrohet kurrë një Sizif i kapitur, i pangushëlluar, me
lakun në fyt, në kuptimin e drejtpërdrejtë a metaforik të fjalës. Por kjo është situata e
rëndomtë për Vladimirin dhe Estragonin. Personazheve beketiane u mungojnë edhe
ato siguri që kishte Sizifi i Kamysë. Madje vihet në dyshim nëse mund të përmbushen
deri edhe ato kërkesa të përkora që kanë personazhet e Beketit. Është e paqartë edhe
nëse ajo çka shestojnë e dëgjojnë ata përbën synimin e tyre apo atë mesazh që pritet të
vijë. Cili është ky mesazh? Zhytja e identitetit të tyre në role që ndoshta nuk u
ngjajnë, si një mjet mbijetese, i largon ata nga bota e Sizifit. Personazhet e Beketit
nuk janë të sigurt në kuptimin e qëllimit të tyre. U mbetet vetëm një besim tejet i
vakët se një ditë ai do t’u përhihet si një far shprese. Ky far i mundshëm shprese
përbën domethënien e kazusit Godo, i jep njëfarë kuptimi limontisë së pritjes.
Përgjithësisht, personazhi i Beketit ka një dëshirë të brendshme për të ndërruar
vend, gjë të cilën nuk e jetëson gati asnjëherë. Rrethrrotullimet nuk na thonë asgjë
kundër. Ato më tepër e theksojnë këtë moslëvizje dhe, më shumë akoma, theksojnë
dramatizmin e acaruar të gjendjes. Dëshira e Vladimirit dhe Estragonit për të “ikur”
ua lë vendin ca veprimeve përgatitore si mundimi i Gogosë për të nxjerrë këpucën, në
mënyrë që, nënkuptohet, të mos ketë asnjë pengesë kur të vijë çasti për të kryer
lëvizjen e madhe, që lexuesi a shikuesi dyshojnë fort se ka për t’u kryer ndonjëherë.
Kështu vepron edhe Klovi, i cili vishet e ngjishet si për të përballuar një lëvizje të
gjatë, sado larg që do të mund ta çonte ajo; ndërsa në fund të pjesës personazhin e
shohim në një pozë të ngrirë, e cila zor se mund të shkrijë ndonjëherë. Pjesa
“Ecejake”, për të cilën do të flasim më gjerë në kreun e pestë të punimit, përfaqëson
një imazh konkret skenik të këtyre lëvizjeve rrethore.
*
Folëm për një epërsi të Sizifit të Kamysë mbi personazhet e Beketit. Pesha e
shkëmbit të Sizifit bëhet pesha e dinjitetit të tij. Dinjitet vetmie krenare, majë malesh.
Megjithatë, personazhet e Beketit kanë një epërsi të një natyre tjetër. Në të shumtën e
rasteve ata lidhen dy nga dy – avantazh mbijetese, sido që të kredhur në kënetën e
rëndomtësisë. Le të shfletojmë gati të gjitha pjesët më të njohura të Beketit. Për ta
shkundur mërzinë e rëndomtësisë, personazhet e tij zënë e luajnë role. Kjo situatë i
bën ta tradhtojnë unin e vet dhe në fund të fundit, të mos ia dalin ta njëmendësojnë
esencën e vet.
Ideja e unitetit të të kundërtave shpaloset edhe në marrëdhëniet e
personazheve te Beketi. Dyshe personazhesh në veprën e Beketit përbëjnë atë që
shkrimtari te “I paemërtueshmi” e quan pseudoçift. Ngandonjëherë marrëdhëniet
midis çifteve të personazheve kryqëzohen, veçse ato jo vetëm e ruajnë mëvetësinë,
por edhe arrijnë të shkëputen përsëri nga njëri-tjetri. Sidoqoftë, marrëdhëniet midis
tyre nuk kanë natyrë të njëjtë. Megjithëse kanë tipare e veti të ndryshme, Vladimiri
dhe Estragoni, në thelb, formojnë një çift egalitar. Replikat e Vladimirit dhe
Estragonit janë njëherësh dialogë shokësh dhe dialogë shurdhësh. Vladimiri është më
pragmatik, ndërsa Estragoni e shpall veten poet. Këtu sendërtohet një ndërvarje vetish
të kundërta. Estragoni nuk i rrok dhe as mund t’i rrokë përsiatjet filozofike të
Vladimirit. Vladimiri nuk i rrok dhe as do që t’i rrokë ëndrrat e Estragonit. Vladimiri
ngulmon në të vetën, Estragoni lëkundet përherë. Vladimirit nuk i shqiten nga mendja
ndodhi të kohës së shkuar, Estragoni jo vetëm që s’merr vesh nga ato, por edhe i
harron ngjarjet që sapo kanë ndodhur; Estragoni argëtohet duke treguar ngjarje
gazmore të cilave zor se u beson dot, Vladimirin e bezdisin ato. Vladimiri mishëron
gotën gjysmë plot të pritjes së Godosë, Estragoni tund kryet me skepticizëm kur
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vështron mbi gjysmën e zbrazët të saj. Madje ai ia harron edhe emrin Godosë së
shumëpritur. Është Vladimiri ai që drejton “negociatat” me të shumëpriturin përmes të
dërguarit të tij fuqiplotë, çunakut që ruan dhitë. Vladimiri është kujdestari i mikut të
vet të gjorë, të cilin gjatë natës – ëndërr a zhgjëndërr? – e rrahin disa të panjohur të
mistershëm, e për të cilin kujdeset me dhembshuri, ndërsa nuk pushojnë së grinduri
me njëri-tjetrin. Disa herë Didija dhe Gogoja vendosin të ndahen nga njëri-tjetri ashtu
si Hemi dhe Klovi, por, po ashtu si këta të fundit, s’bëjnë dot njëri pa tjetrin dhe
mbeten të ngjitur me njëri-tjetrin:
ESTRAGONI: … Ndonjëherë i them vetes mos do të ishte më mirë të
ishim vetëm, secili në punë të vet. (I bie skenës nga njëra anë në tjetrën
dhe ulet te sopi.) Nuk jemi bërë për të shkuar në të njëjtën udhë.
VLADIMIRI: (Jo i inatosur.) Nuk është e thënë.
ESTRAGONI: Jo, asgjë nuk është e thënë.
...
VLADIMIRI: Mund të ndahemi edhe tani, nëse mendon se është më
mirë.
ESTRAGONI: Nuk ia vlen tani.
(Heshtje.)
VLADIMIRI: Jo, nuk ia vlen tani.211
Nga ana e vet, Pocoja dhe Laki përbëjnë një çift antitetik. Ndërsa çifti i parë
qëndron më afër utopisë, i dyti është më pranë realitetit, gjë që jo rrallë ka nxitur edhe
ato trajtime sociale të marrëdhënieve midis tyre në disa pjesë të Beketit, që tanimë
janë përmendur. Kjo, natyrisht, kryhet në ata kufij që mezi shquhen, brenda të cilëve
depërton elementi social në veprën e Beketit dhe, në përgjithësi, në Teatrin e
Absurdes. Tërthorazi, por në mënyrë të vijueshme, teatri i Beketit mënjanohet
tërësisht nga ai trajtim sociologjizant i materialit jetësor që përshkonte letërsinë
europianolindore në po të njëjtën kohë. Joneskoja, për shembull, jo vetëm nuk e
pranon elementin social në krijimtarinë e vet, por edhe e vë në lojë sa herë që i
paraqitet rasti, sido që një kryevepër si “Rinoqerontët” ai e krijoi i shtyrë nga motive
shoqërore, madje politike, të mprehta: molepsja gati e papërballueshme e Europës nga
mikrobi i fashizmit.
Edhe çifti kryesor i dramës “Fund loje”, Hemi e Klovi, ka ftuar një numër të
madh interpretimesh. Lin Kuini shprehet:
“Beketi e përforcon sugjerimin [se Hemi i ngjan një mbreti – L.G.]
nëpërmjet aluzionesh specifike: Hemi është mbreti në një ‘fund loje’
shahu; duket se atij i janë nxjerrë sytë ashtu si Edipit … Në mënyrë
absurde ai parodizon Rikardin III, ‘Mbretërinë time për një pastrues
banjash212’, dhe u referohet ditëve të lavdisë së vet feudale kur Klovi
inspektonte ‘të varfrit’ e tij.”213
Për çudi, ai vihet në një gjendje që e bën sa të dobët, aq edhe të fuqishëm. Ashtu
gjysmak siç është, ai ngujon në kosha plehrash prindërit e vet dhe e bën të flasë me
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vete të birin. Kjo i jep një kënaqësi egoiste, si atëherë kur shqetësohet se mos nuk e ka
bërë të vuajë shumë. Dhe të sjellim ndër mend se Klovi i zëvendëson fizikisht
gjithçka që i mungon dhe i jep mundësi jo vetëm të ushqehet, por edhe ta kuptojë
botën. Vetë Klovi e ndien veten si s’ka më keq: “Nuk mund të ndëshkohem më
shumë,”214 sido që Hemi kërkon ta bindë se nuk është aq keq pranë tij. “Njeriu i
Aushvicit”215 do ta quante Klovin regjisori Rozhe Bleni.
Ndërsa për sa i përket “Duke pritur Godonë”, nuk na duket fort bindës ndonjë
pohim se emri i Godosë sugjeron afri me emrat e shkurtuar të personazheve që
formojnë çiftin e parë të veprës, Gogo, e aq më pak, Didi, ndërkohë që na duket me
interes sugjerimi që bëhet po aty për ta mbajtur atë si shkakun që “mund t’u japë
kohezion jetëve të tyre” 216, si edhe qëndrimit të tyre së bashku gjatë gjithë kohës
skenike. Në këtë dramë emri i personazheve shpesh bën kontrast grotesk me brendinë
e tij. Emrat Vladimir, për shembull, që në rusisht do të thotë “padron i botës”, dhe
Laki që në anglisht do të thotë “fatlum” janë kontradiktorë, jo rrallë qesharakë, midis
domethënies, diku shungulluese (Vladimiri), diku përqeshëse (Laki) dhe asaj që ata
janë apo duket se përfaqësojnë. Aludohet se çifti i parë i personazheve kishte pasur
mundësi ta kapërcente boshin e jetës duke e mbushur me punë, jetë familjare a
shoqërore. Ata nuk pranojnë ta bëjnë këtë. Pse? Ata janë duke pritur. Duke pritur,
personazhet e Beketit në këtë vepër e në vepra të tjera vihen në pozicione të
ndryshme. Ata presin, lodhen së prituri apo harrojnë të presin. Në çdo rast, ata
përjetojnë një trajtë të po asaj gjendjeje njerëzore ku i ka hedhur hera. Por ata janë
qenie njerëzore të rëndomta. Kjo pritje e diçkaje abstrakte që përsillet në erë e që s’e
rrokin dot (kujto situatën e “Akt pa fjalë I”) mund t’i bënte të luanin mendsh a t’i
nguroste në vend. Ata gjejnë një panace: e vrasin kohën duke u kumbisur te njëritjetri, duke e kërcënuar tjetrin se do të ndahen, duke i rrëfyer njëri-tjetrit të qena e të
paqena.
Çiftëzimi karakteristik i figurave në pjesët dramatike të Beketit herë
funksionon si mbështetje e herë të tjera si stërkëmbës i ndërsjellë. Në disa raste,
pseudoçiftet e Beketit plotësojnë njëri-tjetrin deri te gjymtimet fizike e shpirtërore të
secilit. Ka mendime se çifti Poco-Laki përfaqëson ndarjen dhe njësinë midis mendjes
dhe trupit, ashtu siç i konceptonte ato Dekarti, e që vijnë në vepër si kujtime nga vitet
e mësimit të autorit të saj. Është thënë gjithashtu se ky çift është një reminishencë e
çiftit hegelian padron-skllav. Linda Ben-Zvi u jep një shpjegim tjetër dysheve të
personazheve në veprat e Beketit:
“Njëri prej funksioneve të çiftit beketian është verifikimi i egos
nëpërmjet dëshmisë së “tjetrit”. Në rast se një personazh nuk mund ta
kujtojë të djeshmen, ka gjithmonë një shok, i cili shërben si dëshmitar i
një kohe tjetër dhe i një vendi tjetër [...] Edhe sikur këta bashkudhëtarë
të jenë “paraardhës të mallkuar”, siç i quan Hemi prindërit e vet te
‘Fund loje’, ata tregojnë për një të shkuar dhe një unë, i cili duhet të
ketë ekzistuar në një kohë të caktuar. Prania e Didisë bëhet dëshmi e
një të shkuare të cilën Gogoja nuk mund ta kujtojë.”217
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E njëjta gjë mund të thuhet edhe për marrëdhënien ndërmjet Pocos e Lakit, identiteti i
të cilëve nuk mund të imagjinohet pa praninë e tjetrit. Sikurse Klovi, Laki bëhet
dëshmitar i historive të Pocos. Uini ka nevojë për Uillin pasi ky i fundit i shërben asaj
për t’u dhënë vërtetësi ngjarjeve nga e kaluara që rrëfen protagonistja nga ai pirg dheu
ku është rroposur.
Tek një pjesë e mirë e njerëzve, besimi fetar molepset e myket së brendshmi
nga një bigotëri e shtirë, nën hirin e të cilës digjet prushi i interesit vetjak. Kjo është
një dukuri jo fort e rrallë, mishërimi i së cilës në dramën pararendëse u bë Tartufi i
Molierit. Pa dyshim që Beketi e ka parasysh këtë dukuri. Ai fillon të merret me të
qysh nga pjesa “Duke pritur Godonë”. Ka një hamendësim në studimet për Beketin se
Pocoja në raportet me Lakin jep e merr me çdo kusht që ta zhvatë për vete atë
pesëdhjetëpërqindësh mundësie a qoftë edhe atë fraksion të saj që i mbetet pas
përllogaritjesh thyesore me të. Këtu nuk bëhet fjalë për të mbajtur “radhë” a për të
vendosur rend, por për të çarë përpara me bërryla. Në aktin I marrim vesh se Pocoja
është duke shkuar në panair për të shitur Lakin. Menjëherë mund të pandehet se kemi
të bëjmë me Padronin që ka të drejtë të bëjë ç’të dojë dhe bën ç’të dojë me Skllavin e
vet. Por vihet re se në versionin frëngjisht përcaktohet se ai është duke shkuar në
“marché de Saint-Sauveur”.218 Kjo hollësi është ruajtur edhe në përkthimin shqip të
veprës, nga frëngjishtja. Në rrugë e sipër, ai zë e fabrikon “argumente”, qofshin edhe
në kundërshtim të plotë me atë që shohim e dëgjojmë në skenë. Duke pasur parasysh
Lakin, Pocoja çirret:
“(duke rënkuar, duke vënë duart në kokë): Nuk mundem më... nuk
duroj dot më... ç’bën ai... ju nuk e dini... është e tmerrshme... ai duhet
të ikë... (Ngre krahët lart e i tund ato) ... po çmendem... (Shembet
përdhe me kryet nën krahë) ...Nuk mundem më...”
Ai nuk e ka për gjë t’i kthejë meritat e Lakit në të meta. Është sulmi i fundit,
vendimtar, për të rrëmbyer atë që mund t’i përkasë, por, sipas të gjitha gjasave, ka më
shumë mundësi që të mos i përkasë:
“(me dënesë) Dikur... ka qenë i sjellshëm… më ndihmonte... më
zbaviste... ka qenë engjëlli im më i mirë… tani... po më vret.” 219
Del hapur se Pocoja dhe Laki nuk e duan njëri-tjetrin. Del po aq qartë se ata nuk
bëjnë dot pa njëri-tjetrin. Pocos mizor i nevojitet puna e Lakit. Lakit të përulur i
nevojitet Pocoja për ta drejtuar – ashtu, duke e tërhequr me litar. Në dukje ngjan se
Pocoja ka epërsi. Shkrimtari, në nëntekst, sikur na lë të nënkuptojmë të kundërtën.
Kjo epërsi është kalimtare. Në një nivel, Pocoja përfaqëson Vetëdijen, Dijen. Në po
atë nivel, Laki përfaqëson Punën. E para (Vetëdija) jep udhëzime se si mund të bëhet
diçka dhe, tek e fundit, si mund të bëhet bota. E dyta bën diçka, bën shumëçka, e bën
botën. Në procesin e shndërrimit të botës, njeriu shndërron edhe veten, fiton vetëdijen
e vetvetes, çka kthehet në forcë, në epërsi – tanimë jo kalimtare. Kjo na lejon të
shtrojmë një hipotezë të dytë: ndoshta në rrafshin e perspektivës, Lakin do të mund ta
përfytyronim të lumtur. Mbase jo rastësisht, mbase jo vetëm për të theksuar ironinë e
gjendjes aktuale të Lakit, autori e ka pagëzuar me këtë emër 220. Nga ana tjetër, Eva
Metmani, fill pasi shkruan: “[m]endoj se jemi të përligjur kur e interpretojmë Pocon si
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një produkt drithërues të epokës bashkëkohore” dhe, pasi citon cilësimin e një
studiuesi psikanalist për të si “një bohçe të vogël ndjenjash e përgjigjesh
subjektive”221, shton se:
“... ai [Pocoja – L.G.] herë pas here mund të bjerë deri në një ndjenjë
mëshire për veten, por e shtyp frikën që ka me një pompozitet narcizist
[...] por thellë nën maskën e forcës rri fshehur një nostalgji e
pavetëdijshme për vlerat e humbura.”222
Të dhënat që i sillen shikuesit për një personazh në mundësi si djali i vogël i
“Fund loje” e kapërcejnë klishenë, klishe që projekton një ndër thelbet e filozofisë së
shkrimtarit (si gjithmonë, ashtu siç “shtrydhet” ajo përmes veprës së tij). Djali
përfaqëson një rrezik imediat për kontradiktën, duke mos e lënë atë të ngrijë në
moslëvizje. Në këtë rast personazhet rigrupohen. Ndërsa në skenë kontradikta ishte
midis Hemit dhe Klovit, nga fundi i pjesës ajo mishërohet, nga njëra anë, në
personazhet kryesore të skenës: te Hemi dhe Klovi së bashku, dhe, nga ana tjetër, tek
ai vegim që na sillet në skenë tërthorazi. Ndërkaq dimë se dramaturgu mbetet në
mëdyshje gjithsaherë gjendet ballë për ballë me lëvizjen. Mbase prandaj ai e nxjerr
këtë element shpërthyes, djalin, nga fushëpamja jonë. Në pjesën “Ditë të lumtura”, ai
e muros Uinin në një pirg dheu që sa vjen e rritet; tek “Akt pa fjalë I”, na e nxjerr para
syve si një përpjekje të padobishme të personazhit që i është tharë buza për një pikë
ujë, për një pikë jete.
Nuk janë të rralla rastet kur personazhi i Beketit e humbet veten dhe bëhet
dikush tjetër. Dhe fakti që personazhit të Beketit i tretet një pjesë e madhe e
kompleksitetit psikologjik të njeriut real flet me plot gojën për një trysni
dehumanizuese e tjetërsuese, gërryese, që ushtrojnë mbi njeriun forca të cilat ai nuk
arrin t’i kuptojë (nuk do të thoshim: nuk do që t’i kuptojë). Personazhet e Beketit nuk
kanë moral – jo se janë të pamoralshëm. Duam të themi se ata nuk mbartin me vete
një moral përralle a fabule, si te La Fonteni apo La Roshfukoja. Njeriu i Beketit
përpiqet të largësohet nga vetvetja. Pjesa skenike “Jo unë”, ku protagonistja na
kallëzon historinë e vet në vetën e tretë, flet mjaft qartë për këtë gjë. Duket sikur
personazhi i Beketit nuk para e ka qejf të kaluarën e vet, por edhe veten në përgjithësi.
Lin Kuini thotë: “Ta shkëpusësh veten nga jeta jote, ta mohosh atë, në një kuptim të
fjalës është të vdesësh. Për personazhe-objekte të Beketit […] jeta është një vdekje e
vazhdueshme.” 223 Edhe nëse, i kuptuar literalisht, ky pohim do të na dukej kategorik,
nuk do ta përjashtonim një konceptim metaforik, që e shtrin problemin në rrafshin
shpirtëror.
Beketi e vë në lojë metodikisht reduktimin e njerëzores në mekaniken. Duket
sikur këtu ai shkon krah për krah me Dekartin. Studiuesi i njohur Hju Keneri mban
rezervat e veta kur thotë:
“Protagonistët e Beketit do t’u jepnin zgjidhjeve klasike të dyshimit
kartezian një peshë apodiktike më të vogël sesa ajo që u jep Dekarti;
dhe veçanërisht përfundimit të tij se trupi, ‘një makinë e bërë nga duart
221
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e Zotit’ është ‘rregulluar pakrahasimisht më mirë dhe përshtatet në
mënyrë më të admirueshme se çdo makinë që ka shpikur njeriu.’
Sepse, ndryshe nga Molloi, trupi kartezian nuk ngjan të jetë subjekt i
rënies së dhëmbëve apo i artritit në kyçe.”224
Reduktimi i njerëzores në mekaniken është një nga motivet më të shpeshta të
krijimtarisë së Beketit si dramaturg. Midis shumë të tjerave, le të kujtojmë vetëm
mënyrën e të ecurit të disa prej personazheve të tij (ata që kanë mundësi të lëvizin)
dhe, më shumë akoma, se si flasin shumica e personazheve të tij – pllaka gramafoni të
gërricura në shumë vende. Te të dyja “Aktet” njeriu robotizohet, duke e humbur
aftësinë e të folurit. Ai reagon vetëm ndaj ngacmimeve të disa objekteve të dukshme a
të padukshme, marrëdhëniet me të cilat duket se veprojnë për ta kthyer edhe atë vetë
në një objekt. E vetmja gjë që mund të bëjë protagonisti i “Aktit” të parë është të
refuzojë t’u përgjigjet ngacmimeve që i vijnë nga jashtë skenës. “Drunjëzimi” i njeriut
te Beketi na ngjan jo si një rimarrje e thjeshtë e personazheve-kukulla të commedia
dell’arte apo të ginjoladave, por një ekstrakt tragjik që përftohet nga shtrydhja
maksimale e komikes, refleks i një dhimbjeje të mprehtë për njeriun e sendëzuar në
“kohët moderne”, ku ai lëviz si një robot i kurdisur – së jashtmi nga dëshira, së
brendshmi nga zori.
***
Çiftet e personazheve në dramat e Beketit u eksperimentuan fillimisht në
romanet e tij. Secila pjesë e çiftit funksionon jo vetëm si një tërësi, por edhe si gjysma
e një të tëre me mundësi integrimi të atypëratyshme. Në të njëjtën masë ekziston edhe
mundësia e shpërbërjes. Është në natyrën e mënyrës beketiane të qasjes ndaj njeriut në
veprën e tij që ai ta zëvendësojë personazhin dhe veprimin tradicional me unin e
shpërbërë, të copëzuar. Në një intervistë të vitit 1956 me Izrael Shenkerin, vetë Beketi
bën dallimin midis personazheve të veta dhe atyre të Franc Kafkës:
“Heroi i Kafkës ka një koherencë qëllimi. Ai është i humbur, por
shpirtërisht nuk është i pasigurt, nuk thërrmohet copa-copa. Njerëzit e
mi ngjajnë sikur thërrmohen në copëra.”225
Ky fragmentarizim shfaqet te “Kaseta e fundit e Krapit”, ku këmbët e protagonistit të
duket sikur janë marrë hua nga trupi i gjithkujt prej nesh dhe zëri a ndonjë fjalë që
shqiptohet sikur kthehen në objekte më vete. Ndërsa në pjesën “Jo unë” një gojë
njeriu (nënkuptohet e një gruaje) shkëputet prej trupit për të dalë para nesh me
atributet e protagonistit. E tëra mbetet jashtë skenës, duke humbur çdo veti
funksionale. Këtu nuk mund të bëhet më fjalë për solipsizëm, ku uni ende ekziston si
një e tërë, ndonëse e veçuar: tanimë ai është thërrmuar. Madje te “Ditë të lumtura”
objekte të ndryshme tualeti që dalin herë pas here prej çantës së protagonistes renditen
si në një vitrinë dhe, së fundi, midis tyre, vendoset – as më shumë e as më pak – një
revolver(!) Është thënë se ato këmbët e stërmëdha të Krapit që nuk ujdisin me trupin e
tij dhe zëri që vjen duke u çakorduar përherë e më tepër përfaqësojnë procesin e
afrimit të vdekjes. Pa e hedhur poshtë këtë pohim si krejt pa baza, na duket se, në atë
formë që paraqiten te “Kaseta e fundit e Krapit”, dhe përgjithësisht te Beketi, dukuri
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të tilla përfaqësojnë më shumë akoma procesin e largimit të jetës nga format e saj
normale të ekzistencës. Për Beketin kjo është edhe më e hidhur. Gogoli i vdekjes nuk
e tremb atë, siç i tremb kalamajtë në përrallat e gjyshes. Ashtu siç katandiset
personazhi mu përpara syve tanë, duket sikur autori është duke i bërë ritualin e
sharteve para se ta përcjellë atë në një nga rrathët e fundit të ferrit për të këqijat që ka
bërë apo për ta hedhur me përçmim në portat e tij për apatinë e tij.226
Mund të vihet re se në punimin tonë, si rregull, jemi rezervuar t’i emërtojmë
heronj personazhet e Beketit, qofshin ata edhe protagonistë. Në zanafillë, idenë e
antiheroit si një individ që nuk është në gjendje të ngadhënjejë në një sfidë morale,
Beketi mund ta ketë gjetur te njëri nga klasikët e letërsisë pararendëse, Fjodor
Dostojevski, i cili ndoshta e përdor atë për herë të parë si term tek “Shënime nga
nëntoka”: “Romanit i duhet heroi, ndërsa këtu janë mbledhur të gjitha tiparet për një
antihero…”227, me çka Dostojevski kupton një njeri si “të gjithë ne” 228. Edhe Beketi,
sipas mënyrës së vet, e sheh personazhin, (anti)heroin e tij, si një si të gjithë banorët e
kësaj bote, një njeri tërësisht të deheroizuar, si antipod të heroit. Siç shprehet Diloni
kur flet për teatrin europian të avangardës,
“bashkë me pesimizmin, e modifikuar nga revolta, që i përshkonte deri
në thelb shkrimtarët europianë, në teatër u zhvillua një teknikë e re e
çuditshme, një lëvizje e re në të cilën antiheroi do të kishte forcën e një
heroi, do të ishte aq i ekzagjeruar sa ç’ishte Père Ubu në absurditetin,
mizorinë dhe marrëzinë e tij.”229
Personazhi i Beketi i largohet heroit tradicional dhe në shumë raste i afrohet
figurës së klounit të cirkut apo të vodëvilit. Në fakt, është diskutuar shumë prania e
klounit në krijimtarinë e Beketit – e parë në aspekte të ndryshme, e pikësëpari në
dramat e tij. Kur sjellim ndër mend që kjo figurë lëviz gjallërisht në dramën evropiane
në shekuj me radhë, qysh nga commedia dell’arte deri në skenat e cirkut e të
mjuzikhollit në ditët tona, atëherë ia vlen të themi fjalën tonë për të. Kjo figurë flet në
gjuhë të ndryshme gati në të gjithë Teatrin e Absurdes.
Me të dalë në skenë, ende pa e hapur gojën, klounët e “Godosë” – Vladimiri
dhe Estragoni – na nxisin një shpërthim të qeshuri, çka i ngjitet në mënyrë gati të
pashqitshme deri edhe paraqitjes së jashtme të aktorëve komikë më të famshëm të
filmave komikë të njohur në botë qysh para Luftës II Botërore. Në këtë pikë
personazhet më të njohura të Beketit hyjnë në rezonancë me klounin tradicional qysh
me pamjen e jashtme. Klouni i skenës gjatë shekujve dhe ai i filmit pa zë gjatë disa
dhjetëvjetëshave të shekullit XX vishen e mbathen ashtu siç nuk do t’ua rekomandonte
rrobaqepësi i tyre, po të na shkonte mendja se do të kishin një të tillë. Meri Dalton
Rauzëlli na njofton se miqtë e afërt të Beketit dëshmojnë se ai e vlerësonte filmin pa
zë dhe mjuzikhollin, si edhe arritjet e aktorëve të tillë të komedisë, si vëllezërit Marks
dhe Baster Kitoni, për çka kemi folur edhe në dy krerët e parë të punimit tonë230.
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Edhe Beketi nuk e ndien nevojën e rrobaqepësit jo vetëm për Vladimirin, por
edhe për Estragonin. Përsëri të vjen ndër mend klouni, që nga pantallonat e stërmëdha
e deri tek ato këpucët që i vrasin këmbët Estragonit. Si të tilla ato që në fillim e
vështirësojnë lëvizjen e tyre, dhe jo thjesht atë, por edhe lëvizjen e veprimit të pjesës
në tërësi, si një nga elementet e procesit. Ndërsa kapelat që hedhin e presin ata të
sjellin para syve ato që përdoren në filmin pa zë. Ky është vetëm një veprim që i afron
personazhet e Beketit me klounin e mëparshëm. Ata pothuajse i njëjtësojnë edhe
shumë veprime, shenja e skeçe që kryejnë në skenë. Ja një rast, që, sido që citohet gati
përherë në shkrimet kritike për Beketin, është aq domethënës saqë nuk mund të lihet
mënjanë e që ngjan si i huazuar nga cirku, por që prapëseprapë shpreh një mendësi të
mëvetësishme, absurdiste:
“Estragoni merr kapelën e Vladimirit. Vladimiri rregullon me të dy
duart kapelën e Lukit. Estragoni vë kapelën e Vladimirit dhe ia zgjat të
tijën këtij të fundit. Vladimir merr kapelën e Estragonit. Estragoni
rregullon me dy duart kapelën e Vladimirit. Vladimiri vë kapelën e
Estragonit dhe i zgjat këtij të fundit kapelën e Lukit. Estragoni merr
kapelën e Lukit. Vladimiri rregullon me të dy duart kapelën e
Estragonit; Estragoni vë kapelën e Lukit dhe i zgjat Vladimirit kapelën
e tij. Vladimiri merr kapelën e tij. Estragoni rregullon me të dy duart
kapelën e Lukit. Vladimiri vë kapelën e tij dhe i zgjat Estragonit të
vetën. Estragoni merr kapelën e vet. Vladimiri rregullon me dy duart
kapelën e tij. Estragoni vë kapelën e tij dhe i zgjat kapelën e Lukit
Vladimirit. Vladimiri merr kapelën e Lukit. Estragoni rregullon me dy
duart kapelën e tij. Vladimiri vë kapelën e Lukit dhe të tijën ia zgjat
Estragonit…”231
Megjithëse nuk mund të mendoheshin pa to, veshja dhe lëvizjet në skenë nuk
janë të vetmet pika ngjasimi midis klounit dhe personazhit karakteristik të Beketit dhe,
duke e ditur vendin qendror që zë ai në lëvizjen letrare, edhe midis klounit dhe
personazhit karakteristik për Teatrin e Absurdes në tërësi. Sikurse është shtjelluar edhe
në kreun paraprijës, një “lëndë” nga më parësoret që mbrun heroin absurd është ajo
ndjesi tjetërsimi që u ngjall atyre përballja me absurditetin e botës që i rrethon nga të
katër anët. Siç e kemi përmendur edhe më parë në këtë syth të punimit, miti i “të
përjashtuarit” (angl. outsider) është karakteristik për dramën absurdiste. Në këtë
drejtim, klouni mund të përfaqësojë pikërisht këtë mit. Në po atë punim të cilin e kemi
cituar pak më lart, Rauzëlli hedh idenë se klouni mund të merret si një formë e
mishëruar e tëhuajtjes dhe e paaftësisë për ta kuptuar botën, duke mos qenë në gjendje
të krijojë një simbiozë të integruar me mjedisin që e rrethon. Në këto raporte të dyve u
shket këmba: personazhi absurdist njeh tek klouni një partner të besueshëm dhe këtu e
kuptojmë që, megjithëse ngjan se janë ftohur me njëri-tjetrin, ata e ruajnë fort
ngjashmërinë dhe se dukja akuzon si një “lidhje gjaku” midis tyre. Dështimi i klounit
në rrafshin material, fizik, mban lidhje jo aq të padukshme me temat kozmologjike në
Teatrin e Absurdes, që shoqërojnë figurat e heronjve të saj.
Jo vetëm letërsia, por mendimi njerëzor në përgjithësi, e ka drejtuar shekuj më
parë vëmendjen tek gjendja e njeriut të flakur si një qenie e pakuptimtë, çka, me gjithë
tharmin tragjik që përmban, ka një lidhje të fortë me klounin. Që në shekullin XVII,
filozofi francez Blez Paskal do të shprehej:
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“Nuk e di se kush më vendosi në botë, se ç’është bota, se çfarë jam
unë; jam në një gjendje injorance të tmerrshme për gjithçka ... Shoh
hapësirat e lemerishme të universit që më burgos dhe e shoh veten të
vendosur në një cep të vogël të kësaj hapësire të pamasë pa e ditur pse
jam këtu e jo në ndonjë vend tjetër, ose përse hapësira e shkurtër e jetës
që është imja, më është caktuar në këtë pikë e jo në një tjetër në gjithë
përjetësinë e kohës që do të vijë pas meje. Nga të gjitha anët shoh
vetëm pafundësi, të cilat më rrethojnë si një atom...”232
Që tre shekuj më parë se Teatri i Absurdes të bënte demonstrimin e forcës së vet në
skenën franceze, një mendimtar francez që nuk e humbi ndikimin e vet – jo vetëm në
Francë – shpreh atë opinion që do të mishërojë karakteri absurdist, që, nga ato që
përmendëm, mban lidhje me klounin e kudogjendshëm dhe që i bën që të dy, në
mënyra të ndryshme, shprehje skenike të njeriut të hutuar nga një botë e cila rreh ta
vërtisë si të dojë dhe së cilës ai nuk ia gjen anën, por gjithsesi pa e humbur shpresën
se ka një breg përtej absurditetit.
Siç duket, klouni – nga ai i kohërave të hershme deri te klouni i nënllojeve
skenike dhe ai i filmit pa zë të shek XX – e fitoi gradualisht atë brendi të pikëlluar që
merr tanimë nën presionin e jetës së mirëfilltë. Mbase nënlloji i tragjedisë zor se do të
mund të jepte në këtë shekull pikëllimin hamletian: katarsisi final, që i kërkohej gati
detyrimisht, do t’ia banalizonte vërtetësinë e pasqyrimit, në një kuptim thjesht teorik
të fjalës. Kritiku i Teatrit të Absurdes, Inok Brejtëri shkruan:
“Përdorimi i komikes nga Beketi erdhi për shkak se ai e kuptoi
potencialin çoroditës që mund të shtrydhte nga kjo formë ... Beketi nuk
mund ta gjente te finaliteti i tragjedisë mjetin që do të vazhdonte ta
mbante peshën e tij metafizike. Për vetë faktin që kjo formë [tragjedia
– L.G.] përfshin përmbushje ... kjo do t’i jepte fund ankthit gërryes që
është konstantja e vetme në botën imagjinative të Beketit.”233
Tragjikja në komiken, një veti mjaft e dukshme në pjesën absurdiste, ka pararendës të
hershëm. Në kreun e dytë të këtij punimi kemi treguar se në Teatrin e Absurdes, kjo
ndërthurje e tragjikes dhe komikes nuk shfaqet thjesht si një pleksje kategorish
estetike, por ajo e sfidon kufirin që ndan formën me përmbajtjen, duke e bërë të
diskutueshëm edhe kufirin që ndan nënllojet letrare nga njëri-tjetri.
Po qe se do të përdorim titullin e kryeveprës së njërit prej romancierëve më të
njohur austriakë të mesit të shekullit XX, Robert Muzil, personazhet e Beketit do t’i
emërtonim njerëz pa cilësi. Ata hyjnë në atë klasë personazhesh që ka krijuar letërsia
në kohë të ndryshme, veçoria kryesore e të cilëve është rëndomtësia. Me gjithë
temperamentet apo karakteret krejt të ndryshme, me gjithë mëtimet estetike të
ndryshme që u vënë përpara krijuesit e vet, ata i bashkon një nivel intelektual mesatar.
Ata vihen në një radhë me “njerëzit e vegjël” të Gogolit e të Dostojevskit, me ata
njerëz të këputur që rreken ta mbajnë fort dinjitetin e vet duke u kollarisur sipas një
mode të kapërcyer qëkuri e që mundohen të na bindin se jeta u shkon fjollë me një
buzëqeshje që na ngjall simpati e keqardhje në të njëjtën kohë.
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Siç e kemi vënë në dukje, në veprën e Beketit ekzistenca nuk rritet dot deri në
qenie. Kjo e fundit parakupton jo thjesht zgjedhje, por edhe marrje përgjegjësie, çka,
nga ana e vet, parakupton cilësinë e veprimit. Si në çdo rast, falë një dialektike që
përshkon tejembanë mendimin beketian, edhe këtu kjo nuk mbetet vetëm cilësi e
veprimit të njeriut. Veprimi i njeriut konceptohet si një veçori e Gjithësisë së
shkrimtarit në përgjithësi. Në botën e Beketit ankthi ekzistencial shpesh nxit reagime
të vrazhda, jo vetëm ndaj tjetrit, por edhe ndaj vetvetes. Sidoqoftë, në këtë përzierje të
mrrolur sado-mazokiste ato shkëndija mirësie e humaniteti që sapo përmendëm,
përflaken madje edhe ndaj një Pocoje apo ndaj një Hemi, sado që fiken gati
menjëherë. Një botë e ndërlikuar që epohet sa andej-këndej, së bashku me qeniet,
sendet, dukuritë e marrëdhëniet që japin e marrin ta popullojnë.
Do të dukej pa kuptim të thuhej se sjellja e personazheve te Beketi ka diçka të
përbashkët me lirinë dhe zgjedhjen ekzistencialiste. Një Vladimir apo një Uini të
lirë?!... Një Estragon ose një Uilli që zgjedhin?!... E prapëseprapë do të ngurronim t’i
largonim përfundimisht si prej lirisë, ashtu edhe prej zgjedhjes në mundësi. Që të
katër, dhe jo vetëm ata, janë të lirë të zgjedhin. Ndër të tjera, midis alternativave për të
jetuar apo për të vdekur. Vladimiri dhe Estragoni shqyrtojnë edhe alternativën e
vetëvrasjes:
ESTRAGONI: (Me mundim.) Gogoja i lehtë – dega nuk thyhet –
Gogoja i vdekur. Didija i rëndë – dega thyhet – Didija vetëm. Kurse –
VLADIMIRI: Nuk e kisha menduar këtë.
ESTRAGONI: Po të mbajti ty, atëherë mund të mbajë çdo gjë.
VLADIMIRI: Po, a jam unë më i rëndë se ti?
ESTRAGONI: Kështu më ke thënë ti. Unë nuk e di. Shanset janë të
barabarta. Pothuajse.
VLADIMIRI: Atëherë? Ç’të bëjmë?
ESTRAGONI: Le të mos bëjmë gjë. Është më e sigurt.
VLADIMIRI: Presim dhe shohim ç’do të na thotë ai.
ESTRAGONI: Kush?
VLADIMIRI: Godoja.
ESTRAGONI: Ide e mirë.
VLADIMIRI: Presim derisa ta dimë me saktësi se si i kemi punët.234
Por ata nuk ia dalin të zgjedhin. Ata ngecin në rutinën e jetës. Ndryshe nga ç’ndodh
me shumë nga mendimtarët subjektivistë të kohës, për Beketin, një vetëdije e tillë
ende nuk e bën përgjegjës personazhin për fytyrën aktuale të botës, çka nuk do të
thotë se e lë fare dorëjashtë. As Krapi, madje as Pocoja, nuk mbajnë ndonjë
përgjegjësi ndaj cilësisë së botës që i rrethon, sikurse edhe Vladimiri e Estragoni nuk
do të kishin ndonjë meritë për ekzistencën e kësaj bote. Te Beketi, ajo është dhe ne
vetëm sa e konstatojmë. Për më tepër, në fakt ajo është bota e personazhit ose e
personazheve që, në të shumtën e herëve, nuk je i bindur se përputhet me botën apo
shfaqjet e saj reale, siç ndodh në mohimin e takimeve të ndërsjella të Vladimirit dhe
Estragonit me Pocon e Lakin dhe me korrierin. Megjithatë, veprimtaria e dendur gjatë
kohës së luftës, e sidomos gjatë qëndrimit në Rusijon, e bëri shkrimtarin të besonte në
atë qëndrueshmëri të çuditshme, do të thoshim të pabesueshme, të njeriut, deri në
absurditet, që del jo një herë në veprën e tij. Bie fjala, kush do ta mbante mbi
shpatulla peshën e atij durimi që shfaqet në pritjen e gjatë, të palëvizshme, që s’i
duket fundi, të Vladimirit dhe Estragonit, ose atë ekzistencë tejet të mjerueshme të
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Uinit te “Ditë të lumtura”? Është hedhur mendimi se Vladimiri dhe Estragoni janë
përfaqësime artistike të Samuel Beketit dhe gruas së tij të ardhshme, Syzanës, gjatë
mërgimit të tyre në Vishi.
Por, me gjithë veprimtarinë aktive gjatë viteve të luftës, Beketi qëndroi
indiferent ndaj politikës së mirëfilltë. Veprimtaria e tij shoqërore apo qëndrimet e tij
ndaj ngjarjeve të trazuara të kohës përshkohen kryesisht nga shqetësime për dhunimin
e vlerave që, për një kohë të gjatë, kishin përfaqësuar thelbin e humanizmit
tradicional. Prandaj nuk është për t’u habitur që në pjesët e veta teatrore, të shkruara
në periudhën e pjekurisë artistike, ai vë në qendër përpjekjen për të rrëmuar në
thellësitë e unit njerëzor jo aq si qëllim në vetvete sesa si pikënisje për të hulumtuar
njëra pas tjetrës nivele të tjera të ekzistencës së Botës dhe të të kuptuarit të saj e të
artit, për të cilat kemi folur në krerë të mëparshëm.
Mënyra e rrëshqitshme e paraqitjes së personazheve prej dramaturgut lejon
interpretime të ndryshme, të kundërta, të pozicionimit të tyre në raport me të ardhmen.
Ka studiues që i shohin ato si mishërim të një gjendjeje në të cilën, siç thuhet në fjalët
e para që dëgjojmë posa ngrihet sipari te “Duke pritur Godonë”, “[s]’ke ç’i bën fare.”
Në këtë gjendje njeriu nuk e ndien veten keq brenda dy koshash plehrash si te “Fund
loje”, ndryhet në vazo si te “Lojë”, apo na del para syve si një copë fizionomie
njerëzore – goja që përpiqet të rrëfejë diçka për atë tjetrën (ajo gojë flet në vetën e
tretë) e që në fakt është ajo vetë, në pjesën e shkurtër “Jo unë”. Në krahasim me ta,
Vladimiri dhe Estragoni janë në një pozitë të privilegjuar, por, thonë ithtarët e këtij
interpretimi, edhe ata presin pa ditur se ç’presin dhe ku do t’i shpjerë kjo pritje.
Pikërisht pas këtij argumenti të fundit kapen ithtarët e pikëpamjes se, sido që të jetë,
kjo pritje lë shpresa për të dalë nga këneta e amullisë e që në këtë rast e mpin ironinë
e “Ditë të lumtura” përmes një domethënieje literale të togfjalëshit – jo për të
tanishmen, por për të nesërmen e mundshme.
Eslini ka thënë se, ndërsa personazhet e Sartrit e gjejnë veten në një botë
absurde dhe veprojnë racionalisht, personazhet e Beketit e gjejnë veten në një botë
absurde dhe veprojnë absurdisht235. Së jashtmi, këtë përshtypje të absurditetit tërësor e
mpin rutina e zakonit, i cili, për vetë natyrën e vet si refleks i kushtëzuar, krijon të
paktën iluzionin e një rruge të shtruar, duke e mbështetur shpresën jo te logjika, por te
“mençuria” e përvojës, që nga përvoja e një njeriu tek ajo e miriada yjeve. Kjo rutinë
e zakonit, ndoshta, e bën studiuesin Gynter Anders të thotë: “Beketi nuk tregon njerëz
nihilistë, por paaftësinë e njerëzve për të qenë nihilistë.” 236 Edhe një arsye tjetër: nuk
mohohet dot ajo që s’është – Hiçi, çka i huazon një element bazë të metafizikës së
Beketit personazhit të tij.
Në një mënyrë disi të papritur, Absurdja nuk ushtron mbi ne një ndikim
tërësisht topitës. Në vend që edhe ne të na marrë me vete ajo rrymë që tërheq
personazhet e Beketit, shkrimtari na ngjall një ndjesi qetimi, madje dinjiteti kur
ndodhemi ballë për ballë me ilogjizmin ekzistencial dhe kozmik. Këtu qëndron
stratagjema e atij reaksioni katarsisi që i nxit lexuesit Samuel Beketi dhe absurdistët e
tjerë dhe që e jetëson pikësëpari duke e sublimuar kuptimin e aventurës ekzistenciale
të personazheve të veta përmes një estetike sui generis.
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4.2.

Psikologjia e personazheve të Beketit

Beketi nuk e mban veten për filozof, veçse asgjëkundi nuk del që të ketë thënë
se nuk është psikolog. Natyrisht, kjo nuk e zgjidh përfundimisht çështjen e pranisë
apo jo të kësaj vetie në kompleksin e metodës së tij të krijimit. Prapëseprapë, kjo bën
të mundur ta drejtojmë vëmendjen në këtë aspekt të gjenisë së tij krijuese me të drejta
edhe më të mëdha se atëherë kur kemi trajtuar filozofinë e tij si metafizikë dhe si
filozofi sociale. Gjithsesi kjo është një nga pikat më pak të rrahura në studimet
beketiane. Siç thotë Lois Gordon,
“ajo që mbetet për t’u hulumtuar te Beketi është ai nivel i mjeshtërisë
artistike që pasqyron dhe prek jetën emocionale universale dhe që u
shkakton një njëjtësim të thellë dhe katarsis të fuqishëm audiencave të
ndryshme, nga ato më pak të sofistikuarat tek ato më të sofistikuarat.
Ndoshta prej kësaj lindin të gjitha çështjet filozofike të rëndësishme,
prej këndej vjen zbulesa e befasishme dhe intuitive e së pafundmes, të
cilën Longinusi, Kanti, Niçeja dhe Bërku e kanë përcaktuar si
Sublimja.”237
Në këtë drejtim, Beketi e gjen rrugën gjysmë të shtruar. Qysh nga vitet ’30 të
shekullit XIX, romancierët europianë kanë vepruar në të njëjtën mënyrë për të trajtuar
problemet shoqërore përmes hetimit të psikologjisë së njerëzve të epokës, duke krijuar
të ashtuquajturin roman social-psikologjik. Sidoqoftë, duke i parë çështjet në një
rrafsh psikologjik, romani social-psikologjik nuk ngec thjesht në trajtimin e
problemeve shoqërore të një vendi dhe kohe të caktuar, por i kapërcen shumë këta
kufij, deri në përmasa ekzistenciale e filozofike. Beketi e shtrin më tej këtë procedurë
në gjerësi e në thellësi. Përmes psikologjisë së të vetëdijshmes dhe të pavetëdijshmes,
herë duke i cekur kalimthi e herë duke i anashkaluar problemet sociale të mirëfillta, ai
kalon në çështje metafizike të ekzistencës së individit dhe të universit.
Jo vetëm kaq. Përvoja që pati shkrimtari nga seancat e shumta që pati me
psikanalistin Uilfred Rupreht Bion në klinikën Tavistok në Londër, përvojë që
qëndronte në udhëheqjen e pacientëve përgjatë etapave të ndryshme të procesit të
ëndërrimeve drejt vetënjohjes, pa dyshim që la gjurmët e veta të tërthorta në mënyrën
e paraqitjes së psikologjisë së personazheve të tij. Kjo nuk qe përvoja e tij e vetme në
këtë lëmë. Në paraqitjen e botës së brendshme të personazheve të tij, jo vetëm në
veprat e tij në prozë, por edhe ato teatrore, lanë gjurmë edhe leximet e Frojdit e të
Jungut, puna e tij në spitalin psikiatrik “Betlehem Rojëll” si asistent pranë mikut të tij
psikiatër Xhefri Tomson, bashkë me të cilin vizitonin pacientët, diskutonin për
natyrën e funksionimit të mendjes së njeriut dhe reflektonin për gjuhën dhe sjelljen e
të sëmurëve mendorë, si edhe përshtypjet që pati nga miqësia e pastër me të bijën e
Xhejms Xhojsit, Lusian, e cila vuante nga turbullime të shpeshta mendore, që sa vinin
e rëndoheshin.
Psikologjia e njeriut, ku më shumë e ku më pak, ka ngjallur interesin e
shkrimtarëve qysh së lashtësi. Në kohën e re, Shekspiri shkëlqen si virtuoz i trajtimit
të saj. Shekuj më vonë Dostojevski ka befasuar me gërmimin vertikal në honet jo aq
të njohura të psikikës së njeriut, në nënvetëdije. Me rrëmimin origjinal të
nënvetëdijes, Dostojevski hapi një hulli të re, në të cilën do të vazhdojnë të rrëmojnë,
secili sipas mënyrës së vet, dishepuj të mëdhenj, si Franc Kafka, që në stilin e vet luan
me marrëdhëniet e ndërsjella midis vetëdijes dhe pavetëdijes, madje do të thoshim
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edhe Marsel Prusti me atë mënyrën e vet të depërtimit retro-introspektiv. Në një
mënyrë apo në një tjetër, të njëjtat qëllime kërkon të arrijë edhe estetika surrealiste,
që, sidokudo, frytet artistike më të arrira i dha jo aq në letërsi sesa në arte të tjera.
Beketi e ka parasysh lojën kafkiane me vetëdijen dhe pavetëdijen.
Madje edhe konflikti dramatik varet në radhë të parë nga ato zbulime të imëta
që bën shkrimtari absurdist brenda natyrës njerëzore në kontekstin e kushteve
njerëzore nëpër të cilat ajo shpaloset. Gjurmimi i padukshëm i stratagjemave të
panumërta të të menduarit të vetëdijshëm e të pavetëdijshëm është një nga ato arritje
që e bën “Godonë” një nga veprat e mëdha të artit modern. Jeta emocionale e
personazheve të pjesëve teatrore të shkrimtarit, që shpeshherë ndjek ekzistencën e tyre
si një rrymë e nëndheshme, mbush skenën me një rekuizitë ku, nëpërmjet objektesh,
frazash, gjestesh dhe referencash letrare, shpërfaqet ajo përvojë e vyer që mori ai nga
piktura e kohës. Për funksionin vepërformues të tyre do të flitet veçmas e gjerësisht në
kreun vijues të këtij punimi.
Te Beketi riaktivizohet një nga tezat bazë të estetikës romantike për dualitetin
psiko-moral të natyrës njerëzore, e cila do të mbijetojë paskëtaj në letërsinë e
mëvonshme. Po të përdornim përcaktimin e Viktor Hygoit në parathënien manifest të
dramës “Kromuelli”, tek njeriu ekzistojnë edhe engjëlli, edhe bisha. Te heroi i Beketit,
që gjendet i mbërthyer ndërmjet këtyre skajeve, këto përmasa në dukje kontradiktore,
bashkëveprojnë ose hyjnë në konflikt me njëra-tjetrën, ose në çdo lloj marrëdhënieje
të mundshme. Studiuesja Lois Gordon pohon se Pocoja dhe Laki “mishërojnë
problemet që dalin ndërmjet njerëzve në marrëdhënie ku konfliktet ndërmjet intelektit
dhe emocionit çojnë në aleanca të çuditshme dhe në dukje të pabarabarta, të cilat,
prapëseprapë, ruajnë në thellësi një baraspeshë psikologjike.” 238 Kemi përshtypjen se
marrëdhëniet midis personazheve jetësohen po aq si një baraspeshë psikologjike, sa
edhe si një proces plotësues midis personazheve, për natyrën e të cilit kemi folur më
parë.
Duke trajtuar tiparet dalluese të estetikës së Beketit, kemi vënë re se ai nuk i
paraqet personazhet e veta duke ua zbërthyer psikologjinë me ato mënyra të
larmishme që karakterizojnë letërsinë pararendëse, as paraqet ato zigzage që
regjistrojnë përshkallëzimet e ringjalljes a të rënies së heroit të një Alber Kamyje.
Prapëseprapë, kjo nuk do të thotë se ai e shpërfill elementin psikik te personazhet e
veta. Njeriu i tij karakterizohet pikësëpari si një njeri dual, gjë që shpërfaqet në disa
drejtime.
Është pikërisht ndikimi i zbulimeve të psikologjisë moderne, aq gjurmëlënës
në procesin letrar të shekullit XX, që, qoftë edhe në mënyrë të vetvetishme, e bën të
papërcaktuar kufirin që ndan ato çifte personazhesh për të cilat kemi folur, si krijesa
interpersonale apo intropersonale, siç do t’i emërtonte ndonjëri nga studiuesit e
Beketit. Te “Duke pritur Godonë” Estragoni do të përfaqësonte temperamentin e një
njeriu emocional, ndërsa Vladimiri atë të një njeriu racional. Estragoni i shpall nevojat
e tij fizike, kurse Vladimiri filozofon për to, sido që, po të flasim me gjuhën e
Hamletit, ato u ngjajnë problemeve filozofike “aq sa unë Herkulit”. Njëherësh ata të
dy do të projektonin funksionet parësore të secilës nga pjesët e trurit. Nëse çifti i parë
i personazheve të “Godosë” mpikset nga një tharm veprimi psikologjik (kacafytja e
hapur apo e fshehtë e së pavetëdijshmes dhe të vetëdijshmes), çifti i dytë, siç e kemi
thënë pak më parë, krahas kësaj, mban në embrion një brendi që e lë të nënkuptohet
elementin social. Madje ka studiues që e mbajnë këtë si një element të qenësishëm.
Këtu nuk do të donim të hynim në diskutim, jo sepse i druhemi atij, madje në raste të
tjera diskutimi do të ishte mjaft i frytshëm, por sepse vetë Beketi do ta shpërfillte atë,
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pasi ai e end veprën e vet në një mënyrë që përfundime të tilla do të dilnin paksa
bajate. Çdo artist, përveç mënyrave të përgjithshme teorike të analizës, kërkon disa
mënyra qasjeje të posaçme. Hulumtimi i veprës së Beketit, sikundër ai i shumë
artistëve të mëdhenj të kohës, na imponon me këmbëngulje këto mënyra qasjeje.
Pirandeloja kishte nxjerrë në skenë iluzionet e realitetit që maskojnë të vërteta
më të thella, por edhe ai nuk shkoi deri në fund rrugës së zhbirimit të thelbit të së
pavetëdijshmes. Këtë bënë edhe surrealistët. Në lëmin e dramës ata nuk ia dolën ta
realizonin këtë zhbirim, duke lënë pas dore veprimin e njëkohshëm të të menduarit të
vetëdijshëm dhe të pavetëdijshëm. Tek Beketi, e vetëdijshmja dhe e pavetëdijshmja
vijnë e mblidhen në një lëmsh, të cilin nuk e shpleks dot deri në fund në fijet që e
përbëjnë. Përveç Frojdit, Beketi gjen edhe mishërime skenike të së pavetëdijshmes te
“Mbreti Yby” në pavetëdijen foshnjarake të heroit të saj. Një numër i madh
personazhesh të veprave të Beketit, dhe të letërsisë absurdiste në përgjithësi, shfaqin
një pavetëdije tejet foshnjarake të mishëruar në automatizmin e sjelljes dhe të
dialogëve, karakteristik ky për teatrin e Zharisë, ashtu si e koncepton ai në esenë e vet
“Teatri i egërsisë”. Ilustrimet do të ishin të panumërta. Që kur ishte student në
Kolegjin e Trinisë, Beketin e kishte mrekulluar teza e Malarmesë dhe e simbolistëve
të tjerë për një teatër që do ta tërhiqte vëmendjen e shikuesit duke vënë në skenë
metafora të psikikës së njeriut në gjendje aventure. Personazhet e Beketit, që janë
ngulur çuditërisht në tokë nga mënyra e të paraqiturit të tyre në skenë, gjithsesi i bëjnë
shikuesit përshtypjen e një lëkundjeje pezull në një botë ëndrre.
Te Beketi loja e racionalitetit dhe e ndjeshmërisë nuk i siguron përparësi
asnjërit prej tyre. Kjo lojë shpie në një tymnajë kaosi. Beketi e përfshin atë jo vetëm
në imazhet e tij me origjinë kozmike, por edhe në shfaqjet e tij të brendshme duke e
dhënë jo thjesht në projeksionet e tij makro- dhe mikro-kozmike, por edhe duke
paraqitur atë zonë të mistershme e të trazuar të qenies që herë pas here e pushton
racionalen, në mënyrë që ta çlirojë, ta zërë rob, ose ta paralizojë individin. Këtë ai e
bën jo vetëm në ndërtimin e subjektit apo në zhbirimet e honeve të botës së
brendshme, siç i shohim te Dostojevski, Kafka, Strindbergu, apo edhe te Kamyja e
Sartri, por madje në vetë formën e dramës së tij, që vetvetiu “psikologjizohet” edhe
ajo.
Edhe kur një çift personazhesh te Beketi na sjell ndër mend marrëdhënie
sociale të kohës, por jo vetëm të saj, shpejt, duke vepruar nëpër skenë, ata kthehen
fort te prejardhja e tyre biopsikike: Pocoja dikton dhe Laki nënshtrohet, dhe ata zënë e
luajnë rolet e pakëndshme të sadistit dhe të mazokistit. Nga ana tjetër, Vladimiri dhe
Estragoni kanë marrëdhënie njerëzore, ku Vladimiri merr përsipër një rol racional,
ndërsa Estragoni një rol instinktiv. Pavarësisht nga ca zënka, të cilat lexuesi nuk i
merr seriozisht, shoqëria e tyre është paqësore. Personazhet e Beketit duan ta terin
ankthin e ekzistencës në aktin e lojës që ata aktrojnë dhe, kur bëhen pak a shumë të
vetëdijshëm për artificialitetin e saj, mezi e vazhdojnë atë. Prandaj nxisin njëri-tjetrin
që “ta kthejnë topin”:
VLADIMIRI: E megjithatë… (Pauzë.) . . . si ka mundësi – nuk po të
mërzis besoj – megjithatë si ka mundësi që ndër katër ungjillorët
vetëm njëri flet për një hajdut të shpëtuar. Që të katër ishin aty ose
atypari dhe vetëm njëri flet për një hajdut të shpëtuar. (Pauzë.) Hajde,
Gogo, ktheje topin njëherë në hënë.
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ESTRAGONI: (Me entuziazëm të ekzagjeruar). Më duket tmerrësisht
interesante.239
Më të rrallë këto personazhe të dramave te Beketi, si Hemi a Pocoja, lëvizin nga roli i
vet dhe lëshojnë në skenë ca pika brerjeje të ndërgjegjes. Hemi thotë: “Të gjithë ata që
mund të kisha ndihmuar. (Pauzë). Ndihmuar! (Pauzë). Shpëtuar. (Pauzë).
Shpëtuar!”240 Por kjo dalje nga roli për t’u hedhur në skajin e kundërt jo vetëm që të
befason, por edhe u jep një tingëllim përqeshës fjalëve të personazhit të tij, duke i
kthyer në një emfazë bombastike. Veçse kjo përqeshje është përbërës i estetikës së
autorit.
Është pak vështirë ta cilësosh psikologjinë e personazheve të shkrimtarit si një
psikologji klinike, po aq sa edhe ta shohësh atë si një psikologji vetjake. Pasqyrim
edhe i njërës, edhe i tjetrës, ajo është një psikologji artistike. Po ashtu, ajo është një
lëmsh pasionesh e shtysash që e hedhin njeriun nga dashamirësia në mizori, për ta
kthyer prapë në pikën fillestare, proces që përsëritet disa herë me radhë. Në njëfarë
mënyre, edhe Pocoja e Hemi nuk i shpëtojnë këtij dallgëzimi shpirtëror. Duke
përdorur termat e Frojdit, kjo mund të emërtohej si një ndërkalim i vazhdueshëm nga
procesi parësor në atë dytësor dhe anasjelltas, çka shërben si një valvulë sigurimi për
të mos e lënë ankthin (e tyre) ekzistencial që të arrijë në pikën e shpërthimit.
Megjithatë ankthi ekzistencial mbetet gjallë. Estragoni e ndien vetëm
mekanikisht trysninë e tij. Vladimiri e kupton atë. Racionaliteti i tij kërkon
domosdoshmërinë e një zgjidhjeje – të një qetësimi. I vetëm nuk ia del dot. Ai kërkon
ndihmë duke vështruar rreth e rrotull. Syri i zë tri figura: Pocon, Lakin dhe
Estragonin. Dy të parët janë të huaj për të. Ata përfaqësojnë veprimin, që është i
papërputhshëm me mënyrën e tij të të menduarit. Do s’do, i mbetet vetëm Estragoni.
Pa pasur besim tek ai, atij i duket se shoku i vjetër i aventurës vërtet nuk mund ta
ndihmojë, por gjithsesi mund t’i vlejë si një pikë fikse, ku mendimi i tij mund të
përplaset e të rikthehet tek ai, duke u vënë në lëvizje. Me këtë shpresë të vagullt ai i
lëshon pyetjen: “A të kujtohen ungjijtë?” 241. Përgjigjja “piktoreske” e Estragonit s’i
thotë gjë. Dhe ai nuk priste gjë prej tij. Vetëm kaq: vënien e mendimit në lëvizje. Dhe
as më vonë, kur do të tregohet historia e të dy hajdutëve biblikë. Prej saj Vladimiri
merr një përgjigje të dykuptimtë, diçka midis turbullimit dhe qetësimit.
Veprimi i pjesëve të Beketit sugjeron zhytjen nën sipërfaqen e tij, brenda
personazhit dhe gjendjes që shfaqet në skenë. Në tërë banalitetin e vet, ai na zhyt në
vetëdijen e autorit, bëhet shprehje e saj dhe pikërisht këtu qëndron lirizmi i tij, kjo ia
ngre cilësinë, i jep vlerë poetike. Pa këtë cilësi të fituar në udhë e sipër, nuk do të
mundnim ta shpinim pjesën deri në faqen e fundit. Tanimë zë e rreh pulsi i autorit, jo
si një hapje për të kumtuar të fshehtat e tij, por si një demonstrim force i veçantisë së
talentit të tij. Dëshirat e tij, mërzitë e tij, zhgënjimet e tij, pendimet e tij mblidhen së
bashku për të na krijuar një gjendje shpirtërore që ka dhe s’ka të bëjë me përjetimet e
personazheve. Tërthorazi, autori na ka hapur shpirtin: ato bëhen përjetimet tona.
***
Kur flasim për Beketin, jemi të detyruar të bëjmë një lexim psikanalitik të
veprës së tij. Dhe kjo jo sepse psikanaliza u bë një modë intelektuale e kohës. E dimë
që Beketi kishte pasur interes për psikanalizën si shkencë dhe si praktikë terapeutike.
Në librin “Semiotika e teatrit të Beketit” studiuesi Kaled Besbesi përmend faktin se
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Rubin Rabinovici e vështron raportin midis dramaturgut dhe psikologjisë në dy anë:
domethënia psikologjike e sjelljes së personazheve të Beketit dhe psikologjia e
shkrimtarit. Rabinovici rendit disa autorë që merren me problemin e parë. Dikush gjen
në veprën e Beketit ngjarje që përputhen me teori psikologjike apo me sindroma
sëmundjesh mendore. Ne jemi të një mendjeje me Kaled Besbesin se në veprën e
Beketit nuk mund të gjesh përputhje të plota të këtij lloji. Për të dytën, pa përmendur
emra dhe pa paraqitur qëndrimin e vet, Rabinovici thotë se problemi ka përqendruar
vëmendjen e disa studiuesve. Ata vënë re se autori shfaq disa simptoma të ngjashme
me ato të personazheve të veta, sido që këtu qëndrimi i tij i përmbajtur nxjerr pengesa
të kuptueshme242. Madje vetë Beketi thotë se “tensionet e brendshme të errëta që
lindin një vepër arti janë të padisponueshme...” 243 Rabinovici nxjerr këtë përfundim që
duhet mbajtur parasysh: “Nëse Beketi huazon shumë nga psikologjia, ai na e bën të
qartë se është gati t’i braktisë ato kur nuk janë ende të dobishme.” 244 Psikologjizmi,
dhe posaçërisht paraqitja e unit të copëzuar të njeriut, – çështje e trajtuar edhe në
pjesën e parë të këtij kreu – është një aspekt i rëndësishëm i artit të Beketit. Flasin
dëshirat e shtypura me një zë që gjen jehonë brenda nesh.
Ky unë i copëzuar mishëron më së miri krizën e subjektivitetit të njeriut
modern. Këtu vetvetiu na imponohet një kundërvënie midis klasikes, në të dy
kuptimet, dhe modernes në kuptimin etimologjik të fjalës. Kështu do ta kuptonim
njeriun modern dhe, si i tillë, njeriu i Beketit arrin të komunikojë me ne. I shqyer nga
dilema, Hamleti prapëseprapë mbetet një njeri i plotë. Raskolnikovi do ta humbasë
veten. Duke vazhduar të shkundet së brendshmi, protagonisti i letërsisë perëndimore
të shekullit XX nuk e njeh Hamletin dhe mezi ia shquan gjurmët Raskolnikovit, sido
që ia ndjek ato. Në letërsinë moderne – në artet gjithashtu – protagonistit i merren
këmbët, çka nuk do të konceptohej brenda mendësisë së mëparshme, qoftë edhe
artistike. Vlerat që i jepnin njeriut përparësi mbi objektet dhe subjektet e botës u
shtynë mënjanë – bashkë me to edhe vetë njeriu.
Rrjedhimisht, gjithçka njerëzore i nënshtrohet një logjike relativizimi. Arsyeja
gjithashtu. Beketit i duhet ta hedhë topin sipas rregullave të lojës. Në dramat e tij
vepron një logjikë e çrregullt, e copëzuar, e devijuar në logjikë ëndrrash. I shquhet
prejardhja psikologjike, historike apo shoqërore. Besbesi shprehet se “[u]ni është
gjithmonë i zënë ndërmjet polariteteve tëhuajtëse të vetes dhe tjetrit, realitetit dhe
imazhit mendor iluzor, subjektivitetit dhe ndërsubjektivitetit. 245” Më tej ai vijon se ajo
është një vete që nuk është kurrë e njëjta, “asnjëherë krejt njësoj”, siç na thotë Zëri C
në pjesën “Atë herë”246. Po kështu, “‘Uni’ mezi arrin të shprehë një vete të njësuar ose
koherente: është një “unë” që e ka humbur qendrën dhe që nuk shpreh gjë tjetër veçse
ndarje dhe çarje mendore...”247 Për Besbesin ka rëndësi pyetja se si i përcillet publikut
kjo ndarje në teatrin e Beketit, nëse ajo paraqitet vetëm nëpërmjet shenjave verbale
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apo gjen shprehje edhe në mënyrë joverbale nëpërmjet mjeteve të tjera shënjuese, si
gjestet dhe shenjat proksemike.
Këtë mendim për një unë, të cilit i ka humbur koherenca, e gjejmë të shprehur
edhe në artikullin “E gjithë historia” e mjekut Robert Uajner:
“Vetet e personazheve të Beketit shfaqen të thyera në mënyrë të thellë.
Si klinicistë, ne e konsiderojmë këtë thyerje si një mënyrë për ta
shmangur dhimbjen – dhimbjen e turpit, ose të brengës, ose të
dashurisë, ose të rastit kur njeriu njeh natyrën e vet shkatërrimtare.
Nëse nuk ka ndodhur, nëse nuk më kujtohet, nëse nuk ia vlen të
shpresosh për të, nëse nuk e kam bërë, unë jam i mbrojtur.”248
Jeta e sotme karakterizohet nga bjerrja e lidhjes, që mbahet si një mënyrë për të
“shmangur dhimbjen”. Si shembull të asaj që thotë më sipër, Uajneri merr pjesën
teatrore “E, Xho”, ku shfaqja hapur e dëshirës dhe përballimi i gjendjes së vështirë do
të bënin të mundur shëlbimin e një ekzistence skizoide. Kaled Besbesi vë re se Xhoja
asnjëherë nuk mund ta fshehë apo edhe ta mohojë dëshirën e tij për të eliminuar
“pranitë përndjekëse të zërave të tjerë” 249. Zëri i Gruas e detyron Xhonë të ngrijë si
për ta bërë më të prirur për t’u manipuluar prej saj: të zemërohet dhe të bindet se nuk
është veçse një njeri sadist në raport me tjetrin. “Vrasës në mendje” e shpall Zëri dhe
ai bën ç’është e mundur që ta ruajë veten nga ky zë... gruaje, çka ia nxit në kulm
instinktet shkatërrimtare. Pse? Mos vallë sepse është zë gruaje?... Se, siç i qepet zëri,
ai s’është vetëm vrasës, por edhe ngashënjyes. Madje, në fakt, e dyta çoi në të parën:
“... Më mirë do të bëhet, i the... Duke e mbështjellë në pallton e vet...
Gishtat që i nduknin kopsat e mëdha ... Biletën për avionin e parë që
nisej të nesërmen në mëngjes e kishe në xhep... Ia dole mbanë, ë?...
Shkove me të?... Patjetër që po... Iku e re...”250
Që në fillim të pjesës televizive, Xhoja na shfaqet i çekuilibruar, e di që ka një botë,
por nuk e harron veten, duket sikur kërkon sa veten aq edhe tjetrin, por na bën të
ndiejmë se nuk do të donte shumë ta kishte pranë vetes këtë të fundit. Është një fillim
i thukët sa s’ka:
“Xhoja... ngrihet, shkon te dritarja, e hap, sheh jashtë, mbyll dritaren,
mbyll perden... shkon te dera, hap derën, sheh jashtë, mbyll derën... e
kyç, qëndron pezull përballë derës... shkon nga dera te dollapi, hap
dollapin, sheh brenda, mbyll dollapin, e kyç, qëndron pezull përballë
dollapit... shkon nga dollapi te shtrati, ulet poshtë, sheh poshtë
shtratit, ngrihet, ulet në shtrat... fillon të qetësohet...”251
Ecejaket e mendimit të Xhosë i krahasojnë me përpjekjet e një pacienti psikik, i cili
mezi mund ta çlirojë veten nga kujtime të ngulëta shkatërrimtare, që jo gjithmonë
kthehen në halucinacione, por gjithsesi dalin si çrregullime narrative, pra në formën e
shkëputjeve sintaksore, fshirjes së disa përemrave dhe frazash të papërfunduara:
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“... Edhe për sa kohë thua? ... Derisa pëshpërima ... E ke parasysh...
Kur nuk i dëgjon dot fjalët ... Vetëm ndonjë fjalë aty-këtu ... Kjo është
më e keqja... Apo jo, Xho?... A nuk më the kështu... Para se të
shuhemi ... Ndonjë fjalë aty-këtu ... Duke u përpjekur të dëgjojmë...
Pse duhet ta bësh? ...”252
Vetëdija skizoide gjendet rëndom te Beketi, por kjo nuk do të thotë se ajo
shfaqet në një mënyrë të vetme. Nëse te “E, Xho” vëmë re përpjekjen për ta shmangur
dhimbjen, te “Kaseta e fundit e Krapit” del e kundërta. I vetëdijshëm për unin e vet të
copëzuar, Krapi e përdor magnetofonin për të lidhur copat e tij të shkëputura. Por, a ia
arrin dot? Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje, i janë drejtuar Xhon Eriksonit, i cili
shprehet se:
“... [k]jo orvatje vetëm sa bie ndesh me veten. Ndërsa Krapi mendon
se është duke artikuluar jetën e vet, domethënë, duke i bashkuar në
mënyrë koherente elementet e saj, ai vetëm sa e çartikulon vetveten në
pjesë të veçuara. Në të njëjtën kohë, e shkuara merr një kuptim më të
madh të pranisë sesa vetë e tanishmja. Ndonëse zëri i tij dhe disa
kujtime e ruajnë forcën e vet sensuale në kasetën e vjetër, Krapi i
tanishëm bëhet edhe më shumë një hije e asaj që është regjistruar; një
këmbim i çuditshëm rolesh, përderisa duhet të ishte ai zë që duhet t’i
ngjante më tepër hijes.”253
Në të vërtetë, përpjekjet e Krapit nuk sjellin atë njësim të vetes që kishte synuar.
Fjalët e tij të fundit nuk të lënë të dyshosh. Ne do të thoshim se brenda Krapit janë
disa hije që zëvendësojnë njëra-tjetrën, që e shtyjnë njëra-tjetrën gjithmonë e më larg.
Por zor se do të thoshim se, po të ndiqej procesi i kundërt në kohë, do të mund të
ngrihej në këmbë uni i tij tërësor. Kush është përgjegjës? Beketi? Dhe “Kaseta e
fundit e Krapit” mbahet si vepra e tij më autobiografike, ku ai shtrydh lëndë nga jeta e
tij – jeta e tij dashurore e dështuar, problemet me pijen, dështimet letrare të asaj kohe.
Ndonjë vit e gjysmë më parë sesa të nxirrte në dritë “Krapin”, më 1956, ai i tha Vivian
Mersierit, njërit prej studiuesve të tij të njohur, se “...e ndiente veten krejt të tharë, që
s’i kishte mbetur asgjë veç përkthimit të vetes” 254. Veçse një herë, ai i tha aktorit
Lorens Harvi se “vepra [e tij] nuk varet nga përvoja. [Ajo] nuk është një regjistrim i
saj...”255. Mos do ta mbajë përgjegjësinë vetë Krapi? Në fund të pjesës, duke pasur
parasysh vite të kaluara, ai kundërshton me kokëngjeshje: “... nuk do të doja të
ktheheshin. Jo me zjarrin që kam tani. Jo. Nuk do të doja të ktheheshin.” 256 Mos do të
akuzonim kohën tonë? Dhe këtu do të kishim për të thënë shumë. Apo mos do ta
mbanim përgjegjësinë mbi vete?... Jemi duke u përpjekur t’i shmangemi asaj.
Duke mbetur te Krapi, na kujtohet komenti i Kaled Besbesit, i cili e krahason
përçapjen e tij me ato të atyre mjekëve psikiatër që, si metodë terapeutike, u kërkojnë
pacientëve të flasin për kujtimet e fëmijërisë. Vetëm se Krapi arrin të kundërtën: ai
nuk rreh ta shërojë unin e tanishëm. Nga një kasetë në tjetrën ky i fundit tjetërsohet
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përherë e më shumë. Më së fundi kaseta “lëviz në heshtje” 257, çka duket se shpreh
shpërbërjen e të folurit dhe të kuptimit të asaj që kemi dëgjuar pak më parë. Pa e
njësuar me psikanalistët, prania e unëve të së kaluarës është një pikë takimi e Beketit
me ta, gjë që nuk e bën një prej tyre. Ai mbetet më vete, si një model përqasjeje, duke
ruajtur mëvetësinë si artist, i cili ka mësuar prej tyre dhe që, pikësëpari me krijimet e
vona, u ngjall kërshërinë.
Duke komentuar pjesën “Jo unë”, Kethrin Uorthi e kundërshton mendimin se
Dëgjuesi ka rolin nxitës të një psikiatri. Ajo thotë se fakti që Dëgjuesi nuk e shfaq
miratimin apo mosmiratimin e vet tregon se ai nuk ka ndonjë peshë kushedi se çfarë.
Prandaj në një variant të BBC-së të vitit 1977, ai është mënjanuar 258. Goja lëshon një
tufë mendimesh që ndiejnë nevojën të arsyetohen. Një vetëdije e çoroditur nga një
traumë që s’merret vesh se ç’është. Prandaj Dëgjuesi, në ato variante ku ai ende
figuron në skenë, vetëm dëgjon dhe hesht duke ngritur krahët në shenjë keqardhjeje
apo, gjithsesi, në një mënyrë që nuk do të merrej për indiferencë. Në këtë kuptim, për
ne, prania e tij nuk është e padobishme. Ai e nxit Gojën të flasë dhe kontribuon që
audienca të vazhdojë të rrijë në ultare, ndërkohë që fjalët e humbasin ngarkesën e
drejtpërdrejtë kuptimore.
Në kohën tonë flitet për psikologjinë e vetes me uljet dhe zbritjet e saj dhe ajo
zë një vend qendror jo vetëm në psikanalizë, por edhe në disiplinën e psikologjisë në
përgjithësi. Kjo e fundit e drejton objektivin te vetja e mangët apo e shumëfishtë, te
vetja e fshehur që del si një strehë sigurie apo vetja e rreme e cila do që të mbahet për
autentike, ndërkohë që kjo vë gati përherë pikëpyetje pas saj. Beketi nuk e shpërfill
asnjërën, ndoshta, pikësëpari, sepse herët a vonë, është ndeshur me gjithsecilën prej
tyre si njeri i gjallë. Por jo vetëm kaq. Të mos harrojmë gjithashtu se ai ishte njeri i
mendjes – intelektual klasi. Prandaj, natyrshëm, ai do të hyjë në rezonancë me jetën
intelektuale, me shtërzimet e saj kulmore. Shtojmë këtu, se ai nuk ishte një shkrimtar
dosido dhe nuk do të mund të shkruante “për qejf”, thjesht për të thënë: ja, kush jam
unë! Ai vuan me kohën apo – për të mos hyrë në debat me të – për kohën. Ndërkaq a
do të mund t’i vinim kufij asaj ashtu siç do të donim? Ia vë dot në hartë? Beketi nuk
do të orvatej ta vinte dorën në zjarr... Kohë e vështirë – për vetet, për idealet, për të,
për ne. Por ne e duam, ai e do – e dimë se ajo s’është pa gjë, me gjithë gogolin e
apokalipsit, madje edhe kur i caktojnë një datë fikse. Ka mençurinë e vet ajo. Ashtu të
mpirë, siç na ngjan neve, kur nuk e dimë nga t’ia mbajmë dhe gjejmë një vete për të
mbetur gjallë a thjesht për t’u mbështetur.
Po kjo vete që zgjodhëm, ashtu duke u zhytur e duke dalë përsipër përherë në
kohë, a gjen, nga ana e vet, të paktën diku një mbështetje? Dhe, meqë jemi te Beketi,
a i gjen ai një mbështetje? Kur shfletojmë opusin e tij teatror, dhe jo vetëm atë – aq
më shumë kur e përfytyrojmë në skenë – me pak përjashtime, i gjejmë personazhet e
tij të rrethuar nga një botë lëndore. Nuk është e pasur, por ata aty janë. Ata e ndiejnë,
qoftë edhe në mënyrë të vrazhdë. Dhe pa të nuk i përfytyrojmë dot. Ku më shumë e
ku më pak, personazhet e Beketit i gjejmë në një mjedis karakteristik. Jo se na ngjan,
por kjo ndihmon të jenë më të identifikueshëm në çdo rast, me veçantitë e tyre
individuale, ashtu mezi të pakapshëm siç janë. Linda Ben-Zvi shprehet se:
“ ... Beketi [...] tregon se në çdo çast të dhënë vetja ekziston si dy
entitete të ndara: një unë i jashtëm, i gjallë në makrokozmos, që
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përzihet me botën e jashtme, dhe një unë i brendshëm, që nuk shihet,
që nuk dëgjohet, që është i gjallë vetëm për unin.”259
“A i ke thënë vetes ndonjëherë unë gjithë jetën tende?...” 260, pyet zëri i brendshëm në
pjesën “Atë herë”261. Në vepra të veçanta fokusi mund të zhvendoset herë të uni i
jashtëm e herë te uni i brendshëm. “Ishte ai, unë isha brenda” 262, thotë folësi te
“Shuarje”, ndërkohë që te “Skicë për Radio II” thotë: “[Im] vëlla ... binjaku ... brenda
[meje].”263
Kjo vete e shumëfishtë nuk është një zbulim ekskluziv i Beketit. Atë e gjejmë
mjaft të përhapur në letërsinë e shekullit të kaluar, në përzierjen “ngjyrave”, që
përvijojnë fytyrën e asaj letërsie që është emëruar avangardiste. Megjithatë, te Beketi
atë e njohim shpejt si një arritje – arritje beketiane. Personazhet e Beketit e jetojnë atë
si të vetën dhe ne si tonën. Të tilla janë edhe ato vete që, si të thuash, nga vërtiku i
vërtitjes, i shpëtojnë forcës bashkuese të unit të origjinës dhe, në fakt, dalin mënjanë
me kryeneçësi. Pa qëndruar këtu, do të thoshim se te Beketi na shfaqet – mbase jo e
materializuar – një vete lëndore, trupore, që nuk e lë të bëjë krejt si të dojë atë
shpirtërore. Dhe, kur ndihet ngushtë, vetja te Beketi rreh të zgjerohet, të ndihet më
mirë, duke pjellë motrën binjake, siç bën Hemi i trembur te “Fund loje”, i trembur
nga avullimi fizik a shpirtëror i asaj që ai e sheh si një bashkësi që ia dëgjonte fjalën.
Prandaj thotë: “... Pastaj gërr, gërr, fjalë, si ai djali i vetmuar që e kthen veten në disa
fëmijë, dy, tre, që të jenë bashkë, dhe të pëshpëritin bashkë, në errësirë...” 264
Protagonisti tek “I paemërtueshmi” na e nxjerr veten në disa pamje që aty për aty e
shtyjnë njëra-tjetrën dhe gati të duket se çdonjëra prej tyre prandaj edhe del: për ta
shuar tjetrën. Nëse ekziston, çdonjëra prej tyre është e përkohshme dhe – na duket
apo është vërtet kështu – e paqëllimshme. Dhe, ndoshta pa një ambicie të qëllimshme,
këtu Beketi ka lëshuar një fjalë të re në psikanalizë, së cilës ia njeh palcën si pakkush:
si Artist, ai duhet të dijë shumë, shumë. Dhe, për të diskutuar me të/për të, na duhet
t’ia ndjekim hapin.
Kur përpiqemi të zhbirojmë kuptimin e unit të Beketit, papritur e pa kujtuar
hyjmë në një udhë pa krye, nga ku dalim në atë çast kur bëhemi të vetëdijshëm që ky
unë nuk ka një kuptim si ai që u kërkojmë heronjve tradicionalë në përputhje me atë
që u kërkojmë njerëzve të zakonshëm të cilët i hasim përditë, natyrisht duke mbajtur
parasysh se personazhet e Beketit priren të jenë thjesht personazhe libri a skene, kurse
personazhet tradicionale, shumë më të ngjashme me ne, drejtpërsëdrejti apo tërthorazi
– bie fjala përmes informacioneve nga shtypi apo nga disa burime të tjera – dalin si të
njohurit tanë. Por kur vijmë në këtë pikë, personazheve të Beketit ua kapim kuptimin:
ata janë heronj të pakuptimtë që përsillen në një botë të pakuptimtë, absurde. Aty ata
veprojnë në mjedisin e vet – jo të përpirë prej tij; në të kundërtën, duke ia njohur
hilet, ata dinë të strehohen në të, të mbijetojnë për të ardhmen sido që të jetë kjo, pa e
ditur as vetë. Po Beketi, a e di? S’na thotë gjë, por ndiejmë se ka shpëtuar ç’ka
mundur dhe na ngjan se nuk e ka bërë kot. Jemi të mendjes se do të na duhet ajo që ka
arritur – të paktën si lëndë e parë.
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Jeta e njeriut, sado e gjatë që të jetë, ka dy kufij të padiskutueshëm: lindjen
dhe vdekjen. Beketi e vë në diskutim njërin – lindjen, sepse po të mos ishte ajo, do të
ndërpritej vargu i atij procesi jetësor që – po këtu ngec – ndërpritet me vdekjen.
“Lindja e tij ishte vdekja e tij ... Fiasko që në gji” 265, lexojmë tek “Monolog”. Te
Beketi, kur zihen ngoje, kur bëhen lëndë e një pjese teatrore a romani, veç e veç apo
së bashku, lindja dhe vdekja të lënë po atë shije të pakëndshme. Ja, monologu i Gojës
në krye të pjesës “Jo unë”:
“ .... jashtë ... në këtë botë ... këtë botë ... gjë e vockël ... përpara kohës
së vet ... në një botë të brakt-... çfarë?.. vajzë?.. po ... vajzë e vockël ...
në këtë ... jashtë në këtë ... përpara kohës së vet ... vrimë e braktisur që
e quajnë ... nuk ka rëndësi... prindërit nuk njihen ... nuk është dëgjuar
për ta ... ai nga sytë këmbët ... avulluar ... me të ngritur poturet ... ajo
njëlloj si ai ... tetë muaj më vonë ... sa hap e mbyll sytë ... kështu që pa
dashuri ... iu kursye ... pa dashuri si ajo që i shfryhet zakonisht ...
foshnjës së pagojë ... në shtëpi ...”266
“Fund loje” sikur ngjit në skenë metaforën e procesit të holokaustit – dikush do të
thoshte “... procesin e riprodhimit dhe të rrjedhojave të tij dhe ai është vepra më
mohuese e Beketit... një variant i Noes në arkë – por ndoshta me ujërat e përmbytjes
që nuk bien kurrë”267. Hemi i lëshohet të atit jo për gjë tjetër, por “pse më linde?”,
ndërsa Klovi thotë: “Po përpiqem. Qëkur më pollën.” 268 Akuzat shtrihen mbi jetën në
tërësi, duke filluar me pikën e saj “të dobët”, lindjen dhe mënyrat e saj të konceptimit
në mendje dhe në jetë. Pak vëmendje në leximin e veprës do të na nxirrte përpara
shembuj të disa farëve – nga ai Hem i vetmuar, i trembur sa s’ka, kur do që ta bëjë
veten dy a më shumë fëmijë e deri te mënyra e shumëzimit të njeriut e të qenieve të
ndryshme që përqaset me ndarjen fizike të qenieve më të thjeshta të natyrës. Te
“Krapi” uni copëzohet në kohë, veç jo në faza zhvillimi. Kështu nuk do të ekzistonte
as “të jesh a të mos jesh, kjo është çështja” (hamletiane), pra çështja e vetes a veteve:
A është kjo zgjidhja? Edhe sikur ta pranonim për një çast tensionin që del prej këndej
si një shmangie të telasheve, me të ardhur në vete do ta merrnim vesh se është një
zgjidhje e rreme: të fusësh Parisin në një shishe, në një kohë kur Parisi nuk është aq i
vogël dhe shishja nuk është aq e madhe. Atëherë cila është zgjidhja – dalja nga rrethi
me cen?... A ka zgjidhje? Pa na u përgjigjur në mënyrë deklarative, Beketi vijon të
kërkojë, na bën të kërkojmë edhe ne. Mbase edhe Joneskoja po ashtu, me gjithë
përplasjen kakofonike të hapave të rinoqerontëve nëpër skenë, nëpër jetë. Sepse edhe
Beketi arrin deri në një kakofoni veshmpirëse të heshtjes.
Kur vjen puna për ngjizjen dhe lindjen e vetvetes, shpesh në veprën e vet,
Beketi e ngre pak zërin, me përçmim, si duke qarë. Nëpër pjesët e tij jo një herë bëhet
fjalë për cene e mungesa si dështimi a shterpësia, lindja e fëmijëve të vdekur a vdekja
e fëmijëve të njomë, vdekje nga pakujdesia, nga vrasjet a një prirje drejt mosqenies.
Për të, gjithçka mund të mos jetë ose të jetë sa më e vogël. Bie fjala, nuk do të na
shkonte ndër mend ta akuzonim “Duke pritur Godonë” për zgjatje, për shtrirje të
zgjatur. Beketit po. Atij i duket se do të mjaftonte një akt, çka ai e përmbushi me
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“Fund loje”, që e shkurtoi akoma më shumë kur e përktheu nga frëngjishtja në
anglisht. Këtu na vjen të pyesim: te Beketi, minimalizmi është stil apo filozofi?
Beketi ruhet të hapet lidhur me vetveten, jo vetëm për pikëpamjet e veta,
cilatdo qofshin ato, por edhe për jetën e vet. Gjithsesi, deri tani janë mbledhur shumë
të dhëna si për të parat, edhe për të dytën. Në një biografi të Beketit, Diërdri Beri ka
përshkruar një panoramë të brendshme të tij, ku del se dy vitet që ishte pranë Uilfred
Rupreht Bionit – që më vonë u bë një përfaqësues në zë i psikanalizës britanike në
praktikë dhe në teori – apo ndonjë leksion i Jungut që kishte dëgjuar në klinikën e
Tavistokut lanë gjurmë në formimin psikik të Beketit, ndër të tjerat në konceptin për
lindjen e cenuar – të tijën dhe të personazheve të tij, që e tregon veten edhe kur nuk
matemi ta ndjekim posaçërisht. Jo një herë çështja lidhet me seksualitetin femëror. Ka
raste që denoncojnë kërshëri ndaj privatësisë së shkrimtarit, në të cilën ai, na duket se
nuk do që të na drejtojë e të na bëjë pjesë.

KREU V
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NDËRTIMI I DRAMAVE TË BEKETIT
5.1.

Veçori të strukturës

Duke lexuar një dramë të Beketit, pa e ditur qysh më parë vlerën e opusit të tij
teatror, mund të mendohet se ke të bësh me një vepër dhe aq, një vepër në të cilën
aktorët ngulen diku për të pritur dikë a diçka ndërsa hedhin e presin shaka e kapela që
të kalojnë kohën dhe të na mbajnë edhe ne të interesuar deri në fund të leximit.
Tanimë e kemi parasysh praninë e elementit komik në stilin e Beketit. Në kohën kur ai
filloi të shkruante, ky ishte një stil tanimë i njohur – sidomos në artin e shtatë, i cili
nuk kishte shumë kohë që po bënte hapat e ngritjes në këmbë. Në letërsi, zhanri
serioz e pranonte elementin komik në palitrën e vet. Ndërkohë realizimet e qëlluara të
cirkut ndikonin në të jo për ta banalizuar, por për t’ia theksuar kuptimin. Me këtë
përvojë, lexuesi dhe shikuesi i kultivuar i Beketit nuhat se është duke lexuar ose duke
parë një vepër që i hedh rrënjët në traditën më të mirë të së kaluarës, domethënia e së
cilës e bën të mendojë për problemet më serioze të jetës. Pas replikave, sjelljeve e
gjesteve qesharake nxjerrin kryet aspekte të qenësishme të kushteve njerëzore. Kjo
është një simbiozë e pazakontë, por jo e panjohur. Ne do të ndjekim pikërisht se si
arrihet kjo në veprën e Beketit.
Te Beketi, elementi i cirkut nuk është thjesht trashëgimi, por një përbërës
strukturor. Që në fillim të krijimtarisë së vet, ai i ngjitet skenës me ca hapa të
pazakonta prej Vladimiri dhe Estragoni, që, ndoshta në krye të herës nuk na bëjnë të
qeshim. Por dramaturgu ngul këmbë; ai do që të na rrëmbejë se s’bën, të paktën, një
lloj nënqeshjeje. Si në filmin pa zë, dy personazhet e tij bëjnë një pingpong kapelash
dhe, kur nuk u mjaftojnë të vetat, përziejnë aty edhe atë të Lakit. Ndërkohë dy
personazhet që sapo hyjnë në skenë e pasurojnë më tej repertorin e gjesteve dhe, të
katër së bashku, më në fund ia dalin të na e shkaktojnë atë të qeshur të parallogaritur.
Në pjesën e vet të parë të botuar, Beketi nuk e ka mishëruar që në fillim
makroestetikisht natyrën e saj. Ende mund të pandehim se na fton të shohim një
komedi. Akoma nuk arrijmë t’i konceptojmë të gjitha faqet e poliedrit që krijon. Në
fakt, kjo nuk ndodh vetëm me “Godonë”. Në trajta të ndryshme, atë e gjejmë edhe në
pjesë si “Akt pa fjalë I” e “Skicë për teatër II”. Çka thamë më sipër do të na vlente
edhe për të hetuar atë që zakonisht e quajmë subjekt, por që te Beketi nuk do ta
gjenim dot formalisht ashtu siç do të dëshironim.
Beketi njihet si një shkrimtar i kursyer në përdorimin e objekteve të skenës. Ai
do të ishte i një mendjeje me Çehovin, që thoshte se nëse në aktin e parë do të shfaqej
një armë, atëherë në aktin e tretë ajo do të shkrepë. Te “Ditë të lumtura”, në fillim, na
ka tërhequr vëmendjen një revolver. Në fund Uilli zvarritet këmbadoras drejt tij dhe
ne presim... Nuk dëgjohet asnjë shkrepje, as pas rënies së perdes, çka nuk do të ishte e
vështirë të bëhej. Ndërsa në një intervistë vetë autori na shpjegon:
“Pyetja se kujt po i drejtohet Uilli – Uinit apo revolverit – është si
pyetja tek “Të gjithë ata që bien” nëse Z. Runi e ka hedhur vajzën nga
vagoni i trenit apo jo. Dhe përgjigjja është e njëjtë në të dyja rastet –
nuk e dimë, unë jo të paktën ... E di se mendohet që krijesat nuk kanë
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sekrete për autorët e tyre, por kam frikë se ato të miat s’kanë ç’të më
thonë tjetër.”269
Qysh këtu do të bënim kujdes kur flasim për strukturën e dramës beketiane.
Nëse më sipër folëm, në fakt, për një mungesë zgjidhjeje, më tej do të vëmë re se në
pjesët e Beketit zor se mund të gjesh edhe një ekspozicion të qartë, një zhvillim linear
të veprimit, e prapëseprapë vërejmë një strukturë që mbahet e unifikuar nëpërmjet
përsëritjeve dhe strukturave të baraspeshuara. Atje ku regjisorët e kanë ndjerë
strukturën, ia kanë dalë të nënvizojnë edhe natyrën e saj, edhe atë çka autori u ka
ngarkuar personazheve të na përcjellin – sipas mënyrës së tij. Një shembull i gjetur i
përsëritjeve. Edhe Pocoja, edhe Estragoni na paraqiten duke ngrënë. Secili e mbaron
vaktin e vet me fjalët: “Ah, tani më mirë.” Autori i lë të kënaqen që të dy. Por, duke e
treguar njërin të ngopur paq dhe tjetrin kur kruan një kockë që ka hedhur i pari, pa u
përzier vetë në pasazh, ka bërë një koment tallës. Ai vepron në po të njëjtën mënyrë
për të theksuar kontrastin midis Pocos që i bërtet Lakit në aktin I dhe Vladimirit që në
aktin II i hedh shpatullave Estragonit pallton e vet.
Përsëritja haset shpesh te Beketi. Te “Ditë të lumtura” gjithçka përsëritet nga e
para, ndonëse kjo përsëritje ka variacion. Krapi përsërit tri herë të njëjtën gjë me
kasetat e veta autobiografike. Sikurse në krijimet e tjera teatrore me strukturë
dypjesëshe, “Loja” ndërtohet mbi përsëritjen e veprimit në mënyrë gati të njëllojtë. Në
pjesën e parë, që autori në njërin nga versionet e ka emërtuar “Narracion”, tregohet
një histori banale tradhtie bashkëshortore në një kohë të kaluar. Në pjesën e dytë,
emërtuar “Përsiatje”, jemi në të tanishmen. Shikuesi gati nuk i ndien disa të dhëna që
lëshohen tek-tuk në vepër. Ato janë tepër të holla dhe nuk i ndryshojnë ndonjë gjë së
tërës, megjithatë, ato mund t’i vërë re lexuesi i vëmendshëm. Në versionin frëngjisht
shkrimtari ka vënë një shënim me të cilin tërheq vëmendjen e regjisorit. Për më tepër,
Hju Keneri thotë:
“... herën e dytë audienca po sheh një vepër të re. ... [audienca e
kupton] se këta tre njerëz janë të shtrënguar të vënë në skenë këtë rit
dypjesësh ndoshta përgjithmonë. ... Na duhet ky inskenim i dytë për të
kuptuar, plotësisht, të parin, dhe na duhet edhe për të kapur natyrën e
këtij ferri që nuk lëviz nga e vetja.”270
Parë në këtë këndvështrim, përsëritja e paraqet veten si shprehje të vazhdimësisë së
përhershme.
Dramaturgu ka theksuar afrinë midis pjesëve si “Lojë” me krijimet muzikore.
Prandaj në udhëzimet për pjesën ka shënuar: “zëra pa ton” dhe pak më poshtë “temp i
shpejtë gjatë të gjithë (pjesës)”, kurse në fund “Përsërit”, gjë që të sjell ndër mend da
capo në tekstet muzikore. Këto afri e forcojnë natyrën abstrakte të pjesëve të tilla.
Sidoqoftë, duhet të kemi parasysh dallimet midis muzikës dhe artit të fjalës, po ashtu
sikurse diku tjetër do të mbajmë parasysh si afritë, ashtu edhe dallimet midis letërsisë
dhe arteve të tjera. Përsëdytja e veprimit e përforcon më shumë natyrën abstrakte të
veprës. Kur shkroi pjesën teatrore “Lojë” dramaturgu shpenzoi shumë energji
krijuese. Kjo është më e pakta që mund të thuhet për të. Ka rëndësi të vëmë në dukje
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se kjo dramë fokusoi prirje krijuese të shkrimtarit që kanë të bëjnë si me strukturimin
e veprave, kuptimin e tyre, ashtu edhe me metodën e tij të krijimit:
“ajo ishte vepra më e vetëpërmbajtur që kishte nxjerrë [Beketi –
L.G.]. ... Domethënia e “Lojë” është se ajo e çoi teatrin e Beketit në një
nivel të ri minimalizmi për nga gjuha teatrore, forma dramatike dhe
teknika skenike.”271
Kështu e ka komentuar Moris Blekmani rëndësinë që pati kjo pjesë tepër
eksperimentale për vijimësinë e teatrit të Beketit, si dhe për mënyrën se si e shihte
Beketin potencialin e shprehjes skenike.
Beketi luan shumë me strukturat e drejtpeshuara. “Ditë të lumtura” na jep një
shembull të mirë në këtë drejtim: nga njëri akt në tjetrin Uini groposet gjithmonë e më
thellë. Në krahasim me të, Uilli mund të quhet i lirë, madje jeton në komoditet në atë
vrimën nga ku hyn e del herë pas here. Na duken me interes fjalët e Beketit: “Ajo që
ka rëndësi është forma”, kur komenton atë thënie të Agustinit që, siç shprehet
studiuesi Xhon Fleçer, qëndron në themel të një pjese të mirë të simbolizmit të “Duke
pritur Godonë”: “Mos u dëshpëro – njëri nga hajdutët u shpëtua; mos pretendo
(shumë) – njëri nga hajdutët u dënua”. Beketi këtu parakupton një drejtpeshim formal
midis të dyja pjesëve të thënies. Ky drejtpeshim mbahet edhe në një mënyrë tjetër,
tanimë jo vetëm për nga forma. Ai luan një rol që imponohet në strukturimin e së
tërës, përvijon një ndërtim që, në disa raste, është pothuajse simetrik. Të dyja aktet
përfundojnë me të njëjtin këmbim fjalësh. E prapëseprapë ka një ndryshim. Në fundin
e aktit I është Estragoni ai që pyet:
ESTRAGONI: Atëherë? Shkojmë?
VLADIMIRI: Po, shkojmë.272
Ndërsa në aktin II:
VLADIMIRI: Atëherë? Shkojmë?
ESTRAGONI: Po, shkojmë.273
Në të dyja rastet menjëherë vjen shënimi i autorit “Nuk lëvizin.” Në të dyja
rastet, audiencës i përcillet një ndjesi tendosjeje, që shkaktohet nga pritshmëria e
lëvizjes dhe nga frenimi i saj i atypëratyshëm. Në rastin e parë, kjo ndjesi është më e
vagullt. Në rastin e dytë, ajo është më e fortë, sepse lexuesi a spektatori është i
vetëdijshëm se, po të ikin Vladimiri dhe Estragoni, atëherë ka shumë mundësi që kjo
ndërmarrje, që do të vinte në pah idenë e veprës, për të mos thënë do të mbështeste atë
kuptim që do të nxirrnim prej saj a do t’i jepnim asaj, do të pësonte fiasko: ata kanë
ardhur këtu për të pritur. Një kundërshti midis fjalëve dhe veprimit nuk jep ndonjë
shpresë. Në këtë gjendje, edhe sikur të vinte i shumëprituri, ata nuk do të gjenin fjalë
mirëseardhjeje – po ai a do të mund t’u sillte ndonjë lajm?.. Pikërisht për të nënvizuar
këtë tendosje në rritje, Fleçeri thotë: “Në rastin e parë, këto dy fjali mund të thuhen
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pak a shumë me një shpejtësi normale, por në rastin e dytë ato duhen thënë ngadalë,
me pauza që shkojnë tri deri në gjashtë sekonda ndërmjet frazave përbërëse.”274
Ngjashmëri thuajse simetrike kanë edhe fjalitë që përdorin në dialogët e tyre
Vladimiri dhe Estragoni. Edhe në aktin e parë, edhe në të dytin, Didija dhe Gogoja
rreken të varin veten, por nuk ia dalin dot. Një gjendje të tillë e ruan edhe shfaqja e
Pocos dhe Lakit përpara ardhjes së Djalit edhe në aktin e parë, edhe në të dytin. Skena
ndahet thuajse simetrikisht nga një pemë përmes saj. Njerëzimi dhe i shumëprituri
përbëjnë dy pjesë të një të tëre, të ndara përjetësisht midis tyre dhe që presin të
ndërkalojnë te njëra-tjetra nga çasti në çast, të paktën njëra. Njeriu te “Godoja” del në
katër aspekte çuditërisht të afërta dhe të kundërta. Ndryshe nga akti I, në aktin II
Pocoja është i verbuar, kurse Laki është i pagojë. Edhe të kundërtat krijojnë ndërthurje
të tilla thuajse simetrike. Menjëherë na vjen ndër mend gojëtaria e Lakit në aktin I dhe
memecëria e tij në të dytin. Në aktin I shohim një pemë të tharë, në të dytin ajo ka
lëshuar pak gjethe.
Përveç pranisë së strukturave verbale thuajse simetrike, në shënimet, në
komentet dhe në diagramet që autori kishte mbajtur për vënien në skenë të “Godosë”,
ai jep udhëzime të qarta për sa i përket simetrisë në rrafshin pamor, se si dhe në ç’rast
do të vepronin personazhet dhe se si do të shtjelloheshin motive të ndryshme. Ka raste
që na shtyjnë të hamendësojmë se simetria 275 është një element i parapëlqyer i Beketit.
Te “Akt pa fjalë II”, skena vjen e ndahet në dy pjesë gati të barabarta, çdonjëra prej të
cilave mbushet nga dy personazhet, A dhe B. Edhe kohëzgjatja e veprimit të tyre
skenik është pothuajse e barabartë: “ndonëse B-ja ka më shumë për të bërë sesa A-ja,
veprimet e tyre duhet të kenë afërsisht të njëjtën kohëzgjatje,”276 lexojmë në drejtimet
skenike. Lin Kuini thotë se kuptimi i kësaj pjese është:
“... të përmbledhë në pak fjalë atë që tanimë është një përmbledhje e
ekzistencës njerëzore, siç përjetohet ajo nga dy personazhe të
ndryshme që përfaqësojnë dy tipa të ndryshëm njerëzish ose dy aspekte
të ndryshme të një personaliteti të vetëm.”277
Më tepër sesa simetri, për dramat e Beketit do të flisnim për drejtpeshim dhe ky
drejtpeshim te “Godoja”, përveçse në aspektin verbal dhe strukturor, shfaqet edhe në
sasinë e barabartë të rrokjeve në emrat e dy çifteve të personazheve. Përtej kësaj,
secili prej tyre përbën një entitet kontradiktor, të cilin e kemi vërejtur një kapitull më
parë, çka bie në sy vetëm pak kohë pasi njihemi me ta. Duke rrahur të zbërthejë idenë
e episodit nga Ungjilli sipas Lukës, Rubi Koni thotë:
“Dy hajdutët janë Didija dhe Gogoja; dy hajdutët janë Pocoja dhe
Laki; dy hajdutët janë bariu i dhive i zotit Godo dhe vëllai i tij jashtë
skenës, bariu i dhenve; dy hajdutët mund të jemi unë dhe ti. Beketi e ka
formësuar pjesën që të pasqyrojë këtë simetri të frikshme – në tekst
dhe në performancë.”278
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Zor se gjen një subjekt të lidhur në veprën e Beketit. Herë pas here na del
përpara një inkursion narrativ brenda subjektit, si ai i dy hajdutëve të ungjillit, dhe
duket sikur mëton t’ia zërë vendin të parit. Duket sikur drejtpeshimi minohet. Beketi
qëllimisht e mënjanon këtë subjekt, që mbart mbi vete veprimin e mirëfilltë. Në vend
të tij, ai pret, na bën të presim edhe ne. Siç thotë Dejvid Bredbi, “Beketi është
dramaturgu i parë që fokusohet kryekëput në aktin e pritjes dhe që e kthen këtë në
metaforën e tij mbizotëruese për ekzistencën.” 279 Duke komentuar figurat e Vladimirit
dhe Estragonit, këtë ide Alen Rob-Grijeja e saktëson kështu: “[ata] nuk bëjnë asgjë,
praktikisht nuk thonë asgjë, nuk kanë cilësi tjetër përveçse asaj të të qenit aty.” 280
Këtu, Rob-Grijeja na ka përmendur si një përkthim të drejtpërdrejtë një term bazë të
filozofisë së Fojerbahut dhe të Hajdegerit, Dasein-in281. Kjo e përligj edhe mungesën e
veprimit klasik jo vetëm te “Duke pritur Godonë”, por edhe në përgjithësi te Beketi.
Dy personazhet e para të “Godosë” shkojnë e vijnë nëpër skenë jo për të lidhur
veprimin, madje jo për të kryer një veprim, por për t’i thënë njëri-tjetrit se ata janë aty
– dhe ne gjithashtu. Megjithëse herë pas here përmendet Godoja, madje Djali gati lë
kohë takimi, megjithëse ende pa hyrë në teatër ai na ka intriguar edhe ne, përsëri dy
endacakët na e tërheqin vëmendjen përherë e më shumë, madje ndoshta edhe falë
ngecjes së veprimit. Ata janë aty si episode të qenies njerëzore. Por ne shqetësohemi
se ç’është përtej tyre. Ai apo Hiçi? Beketi na lë pezull. Jo vetëm me idetë që përsillen
nëpër skenë, por edhe me strukturën e veprave të tij.
Kur u njoh me “Duke pritur Godonë”, bashkëkohësi i Beketit, dramaturgu i
shquar Arman Salakru, u shpreh se ajo ishte drama që po prisnin të gjithë, me
subjektin e saj të mbyllur, rrethor, nga i cili nuk ka rrugëdalje të mundshme. Kur hapet
skena, Vladimirin dhe Estragonin i gjejmë të ngulur pranë një peme dhe një guri dhe
presim që ata dhe veprimi të bëjnë përpara. Presim shumë, por skenën e mësyjnë
Pocoja dhe Laki dhe na e shmangin disi vëmendjen prej tyre. Pastaj kujtohemi se dy
të parët janë aty për të pritur dikë. Në vend të tij vjen Djali që lajmëron zgjatjen e
pritjes. Ne presim: ka edhe një akt të dytë. Ardhja e dytë e Djalit shpall shtyrjen e
takimit. Ndërkohë ndodhin disa lëvizje në formë rrethi a në formë këndore dhe, kur
bëhemi gjithmonë e më të paduruar për takimin, në vend të Godosë na del para syve
perdja që ulet. Është perdja e fundit. Kur ngrihemi nga vendi dhe bëjmë të dalim,
kujtohemi se atje, në skenë, kemi lënë të presin akoma Didinë dhe Gogonë. Kur do të
vijë ai? Djali thotë “nesër”. Aty për aty na vijnë ndër mend fjalët e Makbethit: “Nesër
dhe nesër dhe nesër” në shumëkuptimësinë e tyre.
Një model klasik i subjektit rrethor është pjesa e shkurtër “Ecejake”. Janë tri
gra që lëvizin në skenë dhe jashtë saj: Floja, Vai dhe Ruja, të ulura pranë njëra-tjetrës.
Më mirë të themi, gati gjatë gjithë kohës në skenë mbeten dy prej tyre. Në fillim del
Vai, që është ulur në mes. Dy të tjerat afrohen dhe diç i pëshpëritin njëra-tjetrës. Lihet
të kuptohet se po thonë diçka për Vain dhe nga reagimi i tyre del se kjo është diçka
tejet shqetësuese. Ajo paska një hall, të cilin siç duket nuk e ka marrë vesh. Është një
hidhërim i përbashkët i të triave. Në kohën që Vai rihyn në skenë, ngrihet e del Floja.
Ato që mbeten në skenë bëjnë të njëjtat veprime mekanike dhe thonë pothuajse të
njëjtat fjalë për Flonë, çka përsëritet kur rihyn në skenë Floja dhe del prej saj Ruja,
dhe flasin tanimë për këtë të fundit. Del që shqetësimi i përbashkët përjetohet në
279

David Bradby, Beckett, Waiting for Godot, vep. cit., f. 25.
Alain Robbe-Grillet , “Samuel Beckett, or ‘Presence’ in the Theatre”, nga Pour un nouveau roman,
Alain Robbe-Grillet, Les Éditions de Minuit, Paris, 1963, transl. Barbara Bray, në: Samuel Beckett, A
Collection of Critical Essays, vep. cit., f. 110.
281
(Shpjegim i enciklopedisë Wikipedia): Fjala Dasein është përdorur nga Fojerbahu me kuptimin të
qenit aty; njihet më shumë në atë kuptim që i ka dhënë Hajdegeri: të qenit.
280

122

mënyrë individuale. Personazhet hyjnë e dalin duke ndërruar vendet. Kur rihyn në
skenë, çdonjëra prej grave ndërron vendin ku ishte ulur. Nga ana e jashtme subjekti
rrethor (për aq sa mund të flasim për subjekt te Beketi) realizohet si një rreth i
shkëputur. Veçse në fund ato mblidhen të trija me duart e tyre të lidhura njëra me
tjetrën, ndërkohë që Floja thotë: “I ndiej unazat” 282. Asgjëkundi në shënimet e autorit
nuk flitet për unaza. Vetë Beketi në udhëzimet skenike për pjesën ka specifikuar se në
duart e tyre nuk ka unaza të dukshme. Në këtë rast, na duket se unazat që përmend
Floja flasin më shumë për një njësi strukturore të pjesës dhe, meqë këtu struktura hyn
në rezonancë me brendinë, flasin edhe për një lidhje, për të mos thënë solidaritet
fatesh, qofshin edhe të hidhura, gjë që përforcohet nga ato duar që shtrëngojnë fort
njëra-tjetrën.
Tri gratë e Beketit në këtë pjesë nuk i bashkon vetëm ndjenja e hidhërimit.
Menjëherë ato marrin një funksion të përbashkët, reminishencë kjo nga vargjet në
fillim të “Makbethit” të Shekspirit. Këtu, fill pasi ngrihet perdja, tri magjistricat
thonë: “Kur piqemi të tria përsëri”.283 Në fillim të pjesës së Beketit lexojmë: “Kur u
takuam për herë të fundit ne të trija?”284 Reminishenca mbart me vete edhe
funksionin e fatit të të triave. Madje Hersh Zeifmani thotë: “Ashtu sikurse homologët
shekspirianë, ... treshja e Beketit – dorë më dorë, secila duke ardhur rreth e rrotull –
evokon një imazh të fatit – ose, më tepër, të Fateve, një tjetër treshe motrash...”285
Njëra prej tyre kujton moshën e njomë kur uleshin në kopsht mbi ca cungje,
rrathët e të cilëve duket se i kujtojnë kohën që është vulosur në to, gjë që i bën të
vetëdijshme për moshën tanimë të shtyrë. Kur lëvizim nëpër jetë, ne vijmë e
shkojmë286. Ky është një variant binjak i të priturit, që e ka ngacmuar Beketin jo një
herë. Në të njëjtin studim Zeifmani vëren:
“Është një imazh që Beketi e ka përdorur në mënyrë të përsëritur në
veprën e vet. Maloni, për shembull, komenton: ‘Po, e lë lumturinë, dhe
kthehem tek raca e njerëzve (f. 23) ... ata vijnë e shkojnë, shpesh me
ngarkesa’.”287
Te “Fund loje” gjejmë këtë këmbim fjalësh:
HEMI: Si i ke këmbët?
KLOVI: Keq.
HEMI: Po mund të ecësh?
KLOVI: Vij . . . dhe shkoj.288
Kjo vajtje e ardhje ciklike strukturohet edhe në një simbolikë të jetës, jetës të kuptuar
në vazhdimësinë e saj, të stampuar në ardhje, si metaforë e lindjes, në ecejake të
herëpashershme, në dalje prej saj në errësirën e mosqenies dhe të vdekjes, ose, do të
na thoshte Beketi, të asaj që s’e dimë se ç’është.
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Mendohet se shkas për strukturën formale të veprës së fundit dramatike të
Beketit me titullin “Çfarë ku” (1983) është cikli i këngëve të Shubertit “Udhëtim
dimri” (1828), të cilin Beketi e pëlqente shumë. Atje mund të krijosh një subjekt lirik
në vija të përgjithshme për një dashuri të trishtuar që teret në zymtësinë e dimrit. Këtu
do të thoshim se teret vetë subjekti, lirizmi gjithashtu. Por trishtimi mbetet, madje
forcohet. Struktura e veprës procedon përmes katër stinëve, duke filluar nga pranvera
në dimër, pra, nga pranvera, stina që premton shkëlqim e dritë, në dimrin e zymtë, me
një nënkuptim të kalimit të moshës së njeriut. Përveç kësaj, Zëri i Bamit, një
personazh brenda dhe jashtë lojës kërkon me këmbëngulje që, prej secilit nga tri
personazhet e tjera, të shqitet një pohim, qoftë edhe me dhunë, madje pikësëpari me
dhunë. Dhe, nëse pohimi ka ngecur te ndonjëri prej të treve, atëherë dhuna të përdoret
ndaj tij. Kjo është një situatë që haset në disa nga pjesët e fundit të shkurtra të
shkrimtarit. Larg e larg, kjo dhe dy-tri pjesë të tjera të tij mund të interpretoheshin si
pjesë politike, kundër totalitarizmit. Edhe mund të ishte kështu, por vetë dramaturgu
nuk hedh ndonjë aluzion të kapshëm për “objektin” e vet, siç e quan ai pjesën “Çfarë
ku”.
*
Te Beketi mungesa e subjektit në kuptimin klasik të fjalës shpie në këputjen e
veprimit në pjesë të veçanta. Kur kemi trajtuar teorinë e njohjes që vihet në bazë të
pikëpamjeve të tij estetike, kemi theksuar mungesën e shpeshtë të lidhjes shkakpasojë. Qysh këtu minohet ecuria e veprimit në disa etapa të mbështetura te njëratjetra. Ekspozicioni mungon. Nuk e dimë, për shembull, se pse ndodhen aty Uini dhe
Uilli te “Ditë të lumtura”. Dhe, sikur të mos mjaftonte kjo, nuk e dimë dhe nuk e
marrim vesh arsyen e veprimeve të tyre gjatë të dyja akteve që i kemi parasysh. Nga
se mbrohet Uini? Ç’i lidh e ç’i ndan të dyja personazhet nga njëri-tjetri dhe ç’do të
bëjnë ata pas rënies së perdes së fundit? Vepra nuk ka një zgjidhje. Por para syve të
mendjes na dalin disa zgjidhje. Secila është po aq e mundshme sa të tjerat. Nëse
veprimi i mirëfilltë ngec, ai i përfytyruari na ngacmon gjithmonë e më shumë. Ashtu i
papërcaktuar siç është, ai nuk është joreal. Çdo variant ka kipcin e vet në jetë.
Te “Akt pa fjalë I”, “Duke pritur Godonë” dhe “Të gjithë ata që bien” gjejmë
plot veprime të pashpjeguara. Nuk dihet pse protagonisti i “Akt pa fjalë I” gjendet në
atë vend, në mes të vapës përcëlluese, i djegur nga etja. Kur i vjen nga lart një kanë
me ujë, ai nuk arrin ta kapë. Nuk dihet nga i vijnë kubat, që, duke i vënë mbi njëritjetrin, do ta ndihmonin për ta arritur atë. Kur i vjen shpëtimi aq i kërkuar – mundësia
për t’u varur – pema ia refuzon favorin dhe dega përkulet. Midis shumë veprimeve të
pabazuara, nuk marrim vesh pse në fund të të dy akteve te “Duke pritur Godonë”,
Didija dhe Gogoja shpallin me plot gojën se do të largohen dhe nuk lëvizin nga vendi.
Nuk dihet pse ca të huaj e rrahin Gogonë. Nuk ka ndonjë lidhje me veprimin ardhja në
skenë e Pocos dhe e Lakit dhe as ndikon në të, kur, sipas një parimi themelor
aristotelian, në një vepër dramatike “bashkimi strukturor i pjesëve [duhet të] jetë i tillë
që, nëse secila prej tyre zhvendoset ose hiqet, e tëra do të shpërbëhet ose
ngatërrohet.”289 Treni tek “Të gjithë ata që bien” u vonua pasi një fëmijë kishte rënë
nga vagoni. Nga një bisedë e çiftit Runi, që nuk ka fëmijë, na krijohet ideja se ky
mund të ishte një krim i Dan Runit, por kjo nuk bazohet në asnjë të dhënë. Na
ngacmon pyetja: a do të kishte arsye të mjaftueshme?
Në dramën e zakonshme nuk ka vetëm njësi të kohës, të vendit dhe të
veprimit, por edhe një njësi emocionale. Nuk është se kjo e fundit nuk gjendet në
pjesët e Teatrit të Absurdes. Por, sidomos te Beketi, ajo është e kontrolluar, e
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përmbajtur. Është një emocion që kridhet në atë veprim të kundërshtuar, relativ, që
karakterizon dramat e tij dhe që e shoqëron atë gjatë gjithë kohës, edhe kur ai shtyhet
përmes fjalëve të personazhit në formën e rrëfimit të një gjysmë historie, shpesh duke
na bërë për vete me intensitetin e tij të çastit. Erik Gansi e quan dramën moderne:
“imitimi i joveprimit që nxjerr në pah mungesën e kuptimit të veprimit dramatik në
përgjithësi. ... [një dramë që] nxjerr në pah një strukturë thelbësore të të gjithë
kulturës sonë.”290 Marrëdhëniet që krijohen në secilën nga pjesët dramatike të Beketit
nuk kanë peshë individuale. Ato, pikërisht për shkak të veprimit të kundërshtuar, i
shtyjnë larg kufijtë e gjendjes që krijohet në skenë, së cilës nuk do t’ia gjenim dot
domethënien e drejtpërdrejtë, por, që, siç thotë i njëjti studiues, “mund të shprehë ...
realitetin antropologjik që gjendet nën përvojat që kanë kuptim.” 291 Përmes emocionit
të përmbajtur që na ngjall ky “joveprim” sigurohet edhe një komunikim jo edhe aq i
përmbajtur midis skenës dhe sallës. Ai bëhet një mjet që na bën të plotësojmë
mungesat karakteristike të subjektit, midis të tjerave ekspozicionin dhe mbylljen, që,
falë tij, vërtiten pezull në atmosferën skenike. Kjo bën që subjektet e Beketit të shihen
si statike. “Ditë të lumtura” do të ishte një shembull. Një tjetër shembull do të ishte
“Jo unë”. Mospërfillja e subjektit, siç kuptohej ky tek drama e ndërtuar mirë bën që
Beketi e Joneskoja dhe ndonjë tjetër midis shkrimtarëve absurdistë ta kalojnë qendrën
e rëndesës së pjesëve të veta te struktura e tyre, çka e nënvizon brendinë e tyre
metafizike. Këtë raport e gjejmë rëndom në teatrin e tyre, i cili gjithandej do të na
shërbente si shembull për të vërtetuar këtë pikëpamje.
Ndonjë pjesë si “Fund loje” përfundon ashtu siç fillon. Edhe në fillim, edhe në
fund të pjesës e gjejmë Hemin të palëvizur, me fytyrë të mbuluar nga një shami e
përgjakur me Klovin pranë. Në përfundim të pjesës thuhet: “Fundi është në fillim, e
megjithatë ti vazhdon.292” Gjatë gjithë pjesës vdekja i sillet rrotull Hemit, ndërsa
Klovi kërkon të ikë. Zhvillimi i veprimit ngjan sikur do që të vërtetojë fjalët e tij në
fillim të pjesës: “... pothuajse duhet të ketë mbaruar.” 293 Pothuajse të njëjtën gjë duan
të bëjnë edhe të dy gratë te “Lojë”. Kur G1 (Gruaja e parë) i drejtohet dritës me furi:
“Hiqmu! Hiqmu!294”, ajo ka parasysh një fund, çfarëdo qoftë ai.
Në dramën klasike subjekti ndërtohet duke ndjekur elementet përbërëse të
kompozicionit dramatik: ekspozicioni, veprimi ngjitës, pika kulmore, pika e kthesës,
veprimi rënës dhe zgjidhja. Midis shumë të tjerash “Edipi mbret” apo “Rikardi III” do
të ishin dy shembuj të mirë. Në kohën e Beketit drama tanimë është lodhur nga
procedime të tilla. Ai dhe shikuesi nuk kanë më interes – estetik – për të treguar e
dëgjuar histori të tilla. Kjo nuk do të thotë se është zvjerdhur interesi për jetën. Jo.
Njerëzit jetojnë në të dhe duan të flasin për të, por vetëm se në një mënyrë tjetër:
ç’mund të thoshim për thelbin e saj dhe të dukurive të saj? Në këtë kuptim sapo folëm
për domethënien metafizike të shpërnguljes së interesit nga subjekti te struktura, çka
hyn në bashkëmarrëdhënie të drejtpërdrejta me relativitetin kronotopik brenda tyre.
Dramaturgu e jep hapësirën në një mënyrë që ajo vjen e shkëputet nga një
kuptim konkret i atypëratyshëm dhe kthehet në një strehë të njeriut në përgjithësi.
Hapësira vërtet e humb vetinë e hershme karakterizuese – dhe kjo nuk është një
humbje e vogël – por këtu ajo fiton një veti të përgjithshme, bëhet çerdhe e vetive të
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karakterit njerëzor, si qëndresa, droja, apo e gjendjeve të njeriut, si vetmia, hidhërimi,
shqetësimi etj. Më shumë akoma, ecejaket nëpër hapësirë përfaqësojnë përpjekjet tona
përballë kushteve njerëzore. Këtë rrahin të bëjnë tri gratë e pjesës “Ecejake”. Ashtu e
ngrirë siç është, hapësira beketiane i jep dorë njësimit kohor – midis së kaluarës dhe të
tanishmes. Lëvizjet e papërcaktuara në hapësirë e relativizojnë edhe atë vetë, na
ndihmojnë për të rrokur absurditetin e qenies dhe relativitetin shpirtëror të njeriut.
Kështu shkrimtari realizon synimin e vet estetik mbi njësinë e formës dhe
përmbajtjes, që, në monografinë e vet “Prusti”, e shpreh me fjalët “njëra është
konkretizim i tjetrës”295. Dikush vë re se, sikur “Godoja” të shihet në një video pa zë,
ajo do të të jepte përshtypjen e një baleti, në të cilin veprimi shpaloset në ritme të
sakta, kurse aktorët lëvizin në trajta të caktuara gjeometrike, jo vetëm horizontalisht,
siç ndodh rëndom, por edhe vertikalisht, siç bën Estragoni, i ulur te guri kur hidhet për
të përqafuar Vladimirin. Po atë përshtypje të bëjnë edhe hyrjet dhe daljet në skenë të
grave tek “Ecejake”.
Lëvizjet në skenën e tij kryhen në formë rrethi, harku, në formë paralele dhe
tërthore. Personazhet e pjesës më të njëjtin emër vijnë e shkojnë në formën e një rrethi
të mbyllur. Ai rreth që përsëritet në lëvizjet e personazheve kryesore të “Godosë” e
bën më të tensionuar statizmin e gjendjes së pritjes. Në një masë jo të vogël, ai
përvijon strukturën e disa pjesëve dhe shtyn atë lloj veprimi që gjejmë te Beketi. Kur
Vladimiri dhe Estragoni, të çuditur nga gjendja në të cilën janë katandisur Pocoja dhe
Laki në aktin II, maten t’i hetojnë me kërshëri, autori sugjeron që ata të bëjnë dy
lëvizje gjysmërrethore në fillim nga një drejtim dhe pastaj në të kundërtin – të dyja e
plotësojnë rrethin. Në formë rrethi përsëriten edhe fjalët e këngës së Vladimirit për
qenin e vrarë nga kuzhinieri dhe fjalët e gdhendura në epitafin e tij me të cilat hapet
akti II i “Godosë”. Ky rreth kuptimor përfshin vetvetiu hendekun ku ka kaluar natën
Estragoni, fjalët e Pocos “[a]to pjellin kaluar mbi një varr” 296, të cilat më pas
Vladimiri i përdor paksa të ndryshuara. Rrethi qëndron i hapur edhe për një
paralelizëm midis këngës së Vladimirit dhe fjalimit të Lakit. Në anglisht fjala qen
është dog; në fjalën e vet Laki flet për zotin, që në anglisht është god – një anagramë e
fjalës dog. Pa shumë mundim, lexuesi sjell ndër mend thënien aq të njohur të Niçes
për vdekjen e perëndisë. Vladimiri ngulmon që qeni duhet varrosur, çka nënkupton se
kjo nuk qenka aq e lehtë. Edhe zoti i vdekur i Niçes nuk është aq lehtë të varroset në
vetëdijen e njerëzve. Heshtjet e herëpashershme e intensifikojnë pandehmën. Lëvizjet
e personazheve pa një drejtim të paracaktuar sugjerojnë mungesën e një objektivi të
qëndrueshëm në synimet e njeriut dhe, në të njëjtën kohë, vënë piketat e një bote të
ngujuar brenda skenës. Në fund të çdonjërit prej akteve lexojmë: “Shkojmë. (Ata nuk
lëvizin.).”297 Dhe pyesim: po ku mund të shkonin?
Lëvizjet dhe gjestet që përsëriten nga personazhe të ndryshme bëjnë që ata të
njëjtësohen qoftë edhe përkohësisht me njëri-tjetrin. Lois Gordoni vëren:
“... identiteti komunikohet nëpërmjet vendndodhjes në hapësirë. Për
shembull, kur Pocoja arrogant hyn në pjesën e përparme të skenës,
djathtas, dhe mburret për kamjen e vet, ai ulet në qendër të saj.
Megjithatë, del qartë përherë e më shumë se Pocoja ndoshta nuk është
edhe aq padron sa duket dhe se mund t’ia ketë nevojën shërbëtorit të
vet, Lakit, për ta përcaktuar konkretisht jetën e tij, ashtu sikundër Laki
varet nga Pocoja për mbijetesën... kur Laki zë qendrën e skenës, çka
295

Samuel Beckett, Proust, vep. cit., f. 67.
Samuel Beket, Duke pritur Godonë, përkth. Mirela Kumbaro, vep. cit., f. 78.
297
(Përkthimi im) Samuel Beckett, “Waiting for Godot”, vep. cit., f. 52; 88.
296

126

është një ngjarje e rrallë, dhe lëshon një prej fjalimeve më
domethënëse të pjesës, është sikur ai ta ketë uzurpuar identitetin e
Pocos... Audienca pyetet vizualisht: cili nga personazhet i detyrohet më
shumë tjetrit?”298
Kemi thënë se nuk ka zhvillim, pikë kulmore dhe zgjidhje te Beketi, ashtu siç
konsiderohen ato në dramën tradicionale. Por, te Beketi, nuk janë të pakta momentet
kur një gjendje, një akt, një personazh, mbeten pezull. “Fund loje” mbyllet me tablonë
ku Klovi, i veshur për të dalë, mbetet te pragu i derës. Nuk e dimë se ç’do të bëjë më
pas. Vetëm se kjo është vendimtare për zgjidhjen e saj të mundshme: nëse Klovi do të
largohej, Hemi nuk do të mund të jetonte më. Zgjidhja e mundshme, pra, varet pezull
mbi veprimin. Me aq sa na lë të kuptojmë shkrimtari me “Çfarë ku”, secila nga pyetjet
e titullit e mban pezull të gjithë pjesën. Nga ana e vet, atmosfera e pjesës e mban
pezull emocionin. Madje një emocion shtyn tjetrin. Te “Godoja”, por edhe këtu në një
masë më të vogël, ndjenja a mendime kundërthënëse shtyjnë njëra-tjetrën, shpërbëjnë
atë që duket se sapo ka marrë formë. Gjestet dhe pauzat veprojnë aktivisht në këtë
mes, shpesh përmes spicave ironike që i ngulin veprimit, të shumtën e herëve duke
vënë në dyshim atë që sapo është thënë. Ka raste që ato na e bëjnë më të lehtë të
distancohemi nga personazhi i pakëndshëm.
Dhe, kur flitet për distancim nga ngjarjet që ndodhin në skenë, mendja
vetvetiu shkon te Brehti. Ndonëse në kreun e dytë, kur është folur për estetikën e
Beketit, kemi vënë re përafri ndërmjet Beketit dhe Brehtit, është theksuar se raportet
midis tyre i ndan një kufi i prerë, të cilin e përcakton qartë Martin Eslini kur thotë se
Teatri i Absurdes: “ ... nuk merret me të treguarit e një historie në mënyrë që të
komunikojë ndonjë mësim moral ose social, siç është qëllimi i teatrit narrativ, “epik”
të Brehtit.”299 Siç e kemi shprehur edhe më parë gjatë punimit, sipas Eslinit veprimi në
një pjesë absurdiste nuk ka si qëllim që të tregojë një histori, por të komunikojë një
model të imazheve poetike, qëllimi i të cilëve nuk është të paraqesin një linjë
zhvillimi, por që të ngulisin te mendja e spektatorëve një përshtypje totale të një
situate ekzistenciale.300 Karakterizimi i njohur i teatrit të Brehtit si epik parakupton
elementin e tij rrëfimtar, ku, siç pamë, qëndron edhe dallimi i mirëfilltë midis tij dhe
opusit teatror të Beketit, që ka në bazë elementin lirik. Kuptohet se as që mund të
imagjinohej ndalimi i elementeve epike, lirike, komike, e të tjera, në lloje të ndryshme
të artit dramatik dhe më tej. Dallimi midis tyre qëndron në mbizotërimin e njërit apo
tjetrit element në çdonjërin lloj a gjini letrare.
Nëse në teatrin tradicional, madje edhe në atë ekzistencialist, me një tharm
absurditeti brenda tij, arrihet një përfundim racional, ecejaket e personazheve në
teatrin e Beketit nuk motivohen. Zgjidhje gjumëndjellëse nuk ka. Lexuesi mbetet i
shqetësuar, duke kërkuar të zgjidhë se ç’do të thotë ajo që lexoi sapo ngre kokën nga
leximi i faqes së fundit. Për t’u zhytur në mendjen e lexuesit, modeli tërësor i imazhit
poetik, që mishëron një pjesë e Beketit – nga natyra e vet i pangulur në kohë – kërkon
një afat vetëdijesimi, pra, një kohë të caktuar. Ai është i pashmangshëm për të
formësuar psikologjinë e lexuesit a të shikuesit beketian. Dashur padashur, ai do të
veprojë me strukturën e veprës dhe me teknikat që e mbështesin atë. Por nuk do të
ngecë dot këtu. Gjithçka që provoi do ta shtyjë të përsiatë: po ç’do të thotë kjo? Dhe
ne do të pyesnim: në ç’raport vihet e gjithë kjo me atë që do të mund ta quanim
mesazh të Beketit? Dhe po nuk qe mesazh, atëherë ç’është?
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Mbi horizontin e dramave të Beketit ndehet një atmosferë e së panjohurës,
atmosferë çudie. Shkrimtari rreket t’i neutralizojë efektet sentimentale, por veprimin
skenik e shoqërojnë ndjenja e ankthit dhe ndjesia e pikëllimit. Çuditemi kur shohim se
si në pjesën “Katastrofë” (1982) Protagonisti trajtohet si një përmendore e sajuar kur
në të njëjtën kohë ne ndiejmë pulsin e tij si një njeri i gjallë. Regjisori e sjell dhe e
përsjell si një objekt, me shqetësimin për ta bërë “siç duhet” punën e vet, pa e ndjerë
se ai, siç duket, merr frymë. Ndonjë shqetësim i asistentes na e përforcon këtë
përshtypje. Një atmosferë e këtillë ngërthen polisemi interpretimi. Përtej interpretimit
të drejtpërdrejtë teatror, pjesa del si një metaforë e mënyrës totalitare të qeverisjes,
çka e përforcon kushtimi i saj Vaclav Havelit, i cili në atë kohë ishte i burgosur. Dhe
jo më kot ky i fundit, në fjalën e tij në Institutin e Francës në vitin 1992, tha:
“Në një masë të caktuar të gjithë ne (në Lindje – L.G.) herë prisnim
Godonë, e herë ishim disidentë. Vetëm se disa prej nesh ishin më
shumë duke pritur Godonë e të tjerët ishin më shumë disidentë.
Megjithatë, kjo përvojë mund të thjeshtëzohet në njohjen e faktit se ka
lloje të ndryshme pritjeje.”301
Njëra prej tyre ishte ajo e Beketit në kohën kur ishte një luftëtar i rezistencës
antifashiste në Francë. Haveli ka shkruar edhe një dramë kushtuar Beketit. Atij i fliste
shumë edhe përvoja e tij si dramaturg. Sipas një leximi teologjik, Regjisori, kur
thërret “Dritë”302, na kujton thirrjen e Zotit në fillim të Biblës dhe veprimet e tij të
mëvonshme aludojnë për veprimet e mëpastajme të Zotit. Emri i teknikut të ndriçimit,
Luka, na drejton po atje. Dhe, kur tanimë e njohim xhelozinë e shkrimtarit për të
mbajtur të mbyllur privatësinë e tij, kuptohet fare mirë thirrja “Ç’katastrofë!” e së
shoqes, Syzanës, pasi mori në telefon lajmin se ai kishte marrë çmimin Nobel 303.
Ndoshta nuk do të mbaronte këtu seria e interpretimeve të kësaj vepre, çka është
karakteristike edhe për vepra të tjera të shkrimtarit. Dhe mos vallë katër personazhet e
pjesës “Çfarë ku” janë katërfishimi i së njëjtës vetëdijeje njerëzore?
Meqenëse shënimet sqaruese të autorit brenda tekstit të pjesëve të tij janë tejet
të kursyera, atëherë kur atij i është dhënë rasti të drejtojë vënien në skenë të ndonjërës
prej tyre, konkretisht të “Duke pritur Godonë” në teatrin Shiler të Berlinit më 1975,
dramaturgu lë shënime të përpikta, deri në diagrame të vizatuara dhe anët nga ku
mund të hyjë ndonjëri prej personazheve e ndonjë liri në inskenim. Diku ai përcakton
edhe imtësi që nuk i ka shkruar në shënimet e autorit brenda tekstit të pjesës e që
regjisorit do t’i dilnin të nevojshme gjatë vënies në skenë. Lois Gordoni, e cila e ka
shqyrtuar në imtësi radhoin e shënimeve të shkrimtarit për punën e vet regjisoriale në
këtë rast, thotë:
“Pjesa, ashtu siç e ka konceptuar Beketi, ka 11 ndarje dhe një numër
nënndarjesh. Beketi i katalogon ato në “Elemente pamore”, “Motive
verbale” dhe “Elemente dëgjimore”; elementet pamore, për shembull, i
ndan në 15 seksione. Gjashtë të parat trajtojnë objektet dhe lëvizjet e
çdo personazhi ... Beketi është i përpiktë në detajimin e lëvizjes: ai
tregon se si lëvizjet e vogla harkore duhet të përputhen me modelet më
të mëdha rrethore, dhe nëse ato duhet të kryhen në drejtim të akrepave
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të orës apo në drejtimin e kundërt të akrepave të orës. Lëvizjet në
drejtimin e akrepave të orës – për shembull mënyra se si Vladimiri e
lëviz gishtin brenda përreth kapelës së vet përpara se të përfundojë me
frazën: “S’ke ç’i bën” – kanë për qëllim të tregojnë sferën kohore;
lëvizjet në drejtimin e kundërt të akrepave të orës tregojnë një arratisje
nga bota. ... Udhëzimet e Beketit janë aq të përpikta saqë ai tregon se
kur “rrotullimet e vogla” janë përbërës të pjesshëm të një lëvizje të
vetme rrethore ose drejtvizore. Harqet dhe kordat e bashkërenduara ...
janë ose në harmoni ose në kundërshti me njëri-tjetrin.”304
Raporte të tilla shumëfarëshe kanë edhe lëvizjet në drejtime të tjera.
Në rrethana kur pritet diçka me peshë për subjektin apo kuptimin e pjesës – te
“Duke pritur Godonë” po e po, por edhe në përfundim të pjesës “Fund loje” apo “Ditë
të lumtura”, por edhe në pjesë të tjera – veprimi ngrin si për të nënvizuar rëndësinë e
asaj çka ndodh apo që pritet me padurim. Stenli Gontarski komenton:
“ ... e gjithë “Fund loje” na ka shpurë drejt atij ‘qëndrimi të ngrirë’
përfundimtar, jashtë, përtej gjuhës, e megjithatë po aq i lidhur dhe i
varur prej saj sa ç’është edhe Laki nga Pocoja, drita nga errësira,
muzika nga heshtja, qenia nga hiçi: Klovi i veshur për t’u larguar, e
megjithatë duke ngurruar; Hemi që i është dorëzuar fundit të
pashmangshëm, e megjithatë duke bërë qëndresë.”305
Ngrirja e veprimit në një pikë kyçe ose për të tërhequr vëmendjen tek një rrethanë e
dhënë, si edhe pauzat e heshtjet që e shoqërojnë, janë thelbësore për konceptin e
Beketit lidhur me teatrin, me vënien në skenë. Ato mishërojnë në skenë pritjen,
fundlojën e jetës, fundin e një gjendjeje të jetës në një mënyrë të përfytyruar ashtu si
në një pëlhurë tabloje në pikturë. Vjen një çast që kjo ngjashmëri të imponohet duke
parë një pjesë të Beketit. Në një libër të studiuesve Xhon Hejnz dhe Xhejms Nollson
lexojmë:
“Heshtja, pauza dhe ‘tabloja e ngrirë’ janë jetësore për efektin e
dramës, meqenëse, duke u vënë në pah dhe duke u theksuar, mungesa
dhe zbrazëtia janë të afta ta tërheqin vëmendjen te vetja pa vështirësinë
e mbingarkesës me fjalë.”306
Pikërisht këtë efekt arrin autori kur në udhëzimet skenike e ngrin enkas veprimin në
shumë vende jo vetëm të “Godosë”, por edhe të shumë veprave të tjera. Në fillim dhe
në fund të dramës “Kaseta e fundit e Krapit” personazhi na shfaqet i palëvizshëm, i
ngurtësuar, si një figurë e stampuar e një tabloje pikture, siç del ai edhe kur është duke
përsiatur a ëndërruar me kokën lart në një pozicion që i ngjan atij të Vladimirit në
këmbë pranë pemës. Në vëniet në skenë të dramave, veprimi ngrin në poza fillestare
si në krye të të dyja akteve të “Godosë”, ashtu edhe te “Ditë të lumtura”. Te “Ditë të
lumtura”, autori-regjisor e udhëzonte aktoren që luante rolin e Uinit të mbante një sërë
qëndrimesh të caktuara në përputhje me momentin psiko-skenik. Duke e ngrirë
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skenën dhe duke mënjanuar fjalën përkohësisht, vëmendja e shikuesit ngjitet te tabloja
pa zë, ashtu siç na ndodh kur gjendemi përballë një tabloje pikture. Protagonisti i
“Katastrofë” mbetet i palëvizur gjatë gjithë kohës dhe na kujton se është qenie me jetë
vetëm kur ngre sytë lart në fund të pjesës.
Për sa i përket vënies në skenë të “Godosë” autori kërkon në radhoin e vet
udhëzues që secila nga qëndrimet e ngrira që kanë të bëjnë me pritjen të ketë
veçantinë e vet. Në librin e vet, Gordoni e specifikon qëndrimin e autorit:
“Në njërën [prej këtyre tablove – L.G.], tabloja duhet të përfundojë
teksa secili prej personazheve përdor një gjest, i cili i shkon për shtat
këmbimit të roleve të tij: të dëgjuarit e Estragonit duhet të
baraspeshohet nga të parët e Vladimirit. Përveç kësaj, Beketi i lidh
motivet verbale me ide abstrakte, të cilat ai i klasifikon si “Dyshime
dhe ngatërrim” ... “[dyshime] [për] kohën, vendin, identitetin, [dhe]
ngatërrimi i personave.” Shembujt që ai jep përfshijnë pështjellimin e
përgjithshëm që lidhet me takimin me Godonë: A janë në vendin e
duhur? A ishin këtu dje?”307
Gordoni vijon me raste të tjera të paraqitjes së dyshimeve në gjendjet në të cilat vihen
personazhet, në renditjen që u bën autori-regjisor veprimtarive në nënndarjet ose me
udhëzime të shumta që u jepen aktorëve po aty. Është hedhur ideja se vizualizimi i
udhëzimeve të Beketit, që nuk është aq i lehtë për veprat e tij, do të bëhej mjaft i
kapshëm po të kishim rastin të ndiqnim një video të inskenimeve që ka drejtuar vetë
autori.
Shënimet e autorit brenda tekstit të pjesëve të veta që kanë të bëjnë me sjelljen
e aktorëve në skenë janë tepër të thukëta. Përveç të tjerave kjo ka të bëjë me prirjen e
tij drejt abstraktësisë. Kur merr përsipër rolin e regjisorit, ai ndodhet përballë “një të
papriture”: i duhet konkretisht ta materializojë në skenë idenë e vet – jo vetëm si e
tërë, por edhe në imtësitë e saj. Aty për aty struktura funksionalizohet në aspekte nga
më të ndryshmet: lidhur me personazhet, me mjedisin, me veçantitë e metodës
krijuese etj. Tani, duke u ballafaquar me syrin e shikuesit që pret të shikojë, Beketi
regjisor “zgjedh” formën dhe masën e veshjeve të personazheve, ngjyrën e tyre në
përputhje apo në kontrast me njëra-tjetrën, herë-herë duke i këmbyer ato, madje në
Rrethin Dramatik të San Kuentinit i vesh ata thuajse si të burgosur – por në çdo rast
për t’i karakterizuar më mirë personazhet nga pamja e jashtme, nga temperamenti apo
brendia e tyre. Megjithëse në tekstin e veprave të veta shkrimtari i vizaton ata si mbi
një pëlhurë pikture, si regjisor ai rreket të nxjerrë në pah përmasën e tretë, jopikturore,
të tyre, që ata e kanë edhe në tekst, por që shikuesit të vëmendshëm i duhet ta
shtrydhë prej tij. Regjisori i improvizuar “mat” ritmin e hapave të Vladimirit dhe të
Estragonit, duke e përshpejtuar apo ngadalësuar atë, kohëzgjatjen e pauzave (thuhet se
në këto raste, si në vënien në skenë të “Godosë” në Teatrin Shiler apo në San Kuentin
shpesh ai mbante me vete metronomin),“ngjyen” tokën dhe qiellin, jo aq për t’i
shquar nga njëri-tjetri sesa për të theksuar domethënien e tyre dhe të veçantive të
secilit në kuadrin e së tërës, e shpie dritën pak nga pak nga pema te rruga dhe pastaj te
Vladimiri dhe Estragoni. Në San Kuentin pema pranë së cilës qëndron në këmbë
Vladimiri merr një formë të caktuar dhe lëshon tri degë, të cilat nuk ishin në tekstin e
shkruar. Jo rrallë, kur ka të bëjë me detaje lëndore ose të atilla që flasin për natyrën
vulgare të personazhit, bie fjala të Estragonit, shkrimtari rikuperon detaje me karakter
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natyralist – të një metode artistike, makroestetikën e së cilës ai e mohonte. Lidhur me
këtë procedim skenik, Lois Gordoni shkruan:
“Lëvizjet e Vladimirit të gjatë, të dobët, janë aq të stilizuara, aq
mekanike në natyrën e tyre dhe të llogaritura në ritmin e tyre, saqë pak
sekonda duhen për të kuptuar natyrën ëndërrimtare dhe prej farse të
tablosë, në të cilën aktori i parë që lëviz i ngjan një personazhi filmash
vizatimorë. [...] [K]ur fillon të diskutojë për hajdutët dhe çështjen e
shëlbimit, ai duket edhe më shumë si një kloun i trishtuar ose si një
figurë çapliniane.”308
Kemi thënë se elementi komik del më i qartë në inskenimet e veprave prej vetë
autorit, si edhe në udhëzimet që ai jep për to. Kjo nuk do të thotë se ky element i
mungon tekstit të veprave, përkundrazi, i pranishëm në to, ai vjen e noton në
sipërfaqe. Ai shpërfaqet qysh në fillim të “Duke pritur Godonë”: në paraqitjen e
Vladimirit nga fillimi i skenës së parë dhe në lëvizjet e tij mjaft të stilizuara. Këmbimi
i replikave – në pamje të parë i drejtpeshuar – i shoqëruar nga lëvizje dhe gjeste të
pazakonta, që nxjerrin në shesh më shumë se ç’i thonë drejtpërsëdrejti syrit dhe
veshit, na bëjmë ta vëmë buzën në gaz ndërkohë që ndiejmë se ajo që po thuhet nuk
është aq për të qeshur. Gjatë gjithë zhvillimit të pjesës na ndjek një ndjesi e dyfishtë:
bëjmë të qeshim, por në surdinë. Jemi duke pritur diçka më shumë sesa një komedi.
Në aspektin e gjinisë, jemi hedhur në truallin e tragjikomedisë, gjë për të cilën kemi
folur gjerësisht në kreun e dytë të punimit.
Si dramë, “Duke pritur Godonë” ndërtohet kryesisht mbi ndërthurjen e
dialogëve me fjalët e autorit, të kuptuara në mënyrë të gjerë. Të bën përshtypje se
Beketi ato pak fjalime që mbahen brenda saj: të Lakit, të Pocos dhe të Vladimirit, nëse
mund të quheshin kështu fjalët e Vladimirit për kohën, i përcakton në qendër të
skenës, kurse veprimi i pjesës në përgjithësi luhet në skajet e saj. Na duket se kjo nuk
ndodh rastësisht. Lois Gordoni thotë:
“Të gjitha udhëzimet e Beketit theksojnë faktin që skenës i mungon
një qendër gjeografike e përcaktuar, një imazh poetik ky i
përshtatshëm për një pjesë dramatike që përfaqëson mungesën e
kuptimit. Konkretizimi i gjendjes së vështirë të personazheve të veta
pikërisht në atë hapësirë në të cilën ata përpiqen të gjejnë përmbyllje
është ... një arritje e spikatur – duke i reduktuar në mënyrë të
përhershme format gjeometrike në fragmente dhe më pas duke i
rindërtuar ato, teksa personazhet luajnë çaste shprese e dëshpërimi në
kërkim të një qendre morale a shpirtërore. ... Fakti që qendra nuk mban
duket në këmbimet e shumta të roleve te të dy çiftet e
personazheve.309”
Boshatisja e qendrës rreh t’i mëshojë mungesës së perspektivës së personazheve dhe
të jetës mbi tokë e jashtë saj apo pafuqisë së veprimtarisë intelektuale të njeriut për ta
zhbiruar atë, çka përforcohet edhe nga drejtimi jo fort i përcaktuar i lëvizjes së
personazheve që venë e vijnë nëpër skenë. Veprimi që zhvillohet përtej qendrës e
humbet forcën për të çarë drejt një synimi të caktuar.
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Është e zorshme ta përfytyrosh skenën pa lëvizje. Ajo bashkëpunon ngushtë
me dialogun; si mjete të skenës, në ndonjë rast edhe te Beketi ata plotësojnë njëritjetrin. Por personazhet e tij nuk e kanë fort për zemër lëvizjen. Edhe kur enden nëpër
skenë, ata nuk duan të venë diku. Presin, por jo thjesht presin. Ata lëvizin në një
mënyrë që nuk na thotë gjë për drejtimin, sido që te “Godoja” ne e shohim rrugën, por
edhe aty ajo është rrugë pa rrugë. Shpesh të gjymtuar ose që të japin një përshtypje të
tillë, ata synojnë ta lëvizin vetëdijen e tyre drejt palëvizshmërisë. Pikërisht kjo është
dëshira e tyre e maskuar. Te “Ditë të lumtura” Uini na vret sytë ashtu e varrosur për së
gjalli siç është, e pjekur nga dielli lëbyrës. S’lëviz fare, ndërkohë që Uillit, siç marrim
vesh nga dialogu midis të dy personazheve, i qëllon të dalë nga gropa e vet. Nga kjo
marrëdhënie midis dy bashkëshortësh, presim një mirëkuptim, të paktën në të
kuptuarit e qenies njerëzore. Dhe ja: “Ç’mallkim është lëvizshmëria,” deklaron Uini,
duke i ndjekur me një sy përtallës përpjekjet e të shoqit, të cilin në fund madje e
shohim të bërë gati për të lëvizur ... diku. Ajo e ndien se edhe ai është i groposur, por
nuk do apo nuk di si ta kuptojë gjendjen e vet. Ndërsa Shimon Levi e përshkallëzon
kështu praninë e lëvizjes përgjatë krijimtarisë së mëvonshme të dramaturgut:
“Krapi është i lirë të lëvizë brenda dhe jashtë zonës pak të ndriçuar të
tavolinës së tij, por tri figurat te “Lojë” vetëm mund të lëvizin gojën.
Tek “Jo unë” shihet vetëm një gojë; ajo lëviz vrullshëm.
Shtrembërimet e saj orkestrohen mirë dhe u kundërvihen gjesteve të
Dëgjuesit, të cilat sa vijnë e zbehen. Tek “Atë herë”, shenja të jetës
janë vetëm frymëmarrja dhe lëvizjet e syve, dhe në “Frymëmarrje” nuk
lëviz asgjë – të paktën para syve tanë. Këtu lëvizja jepet nëpërmjet
dritës dhe tingullit. Figura tek “Një monolog” duket e aftë të lëvizë,
por ajo vendos që të mos lëvizë. “Hapa”, “Ecejake”, “Ninullë
përkundëse”, “Çfarë ku” dhe “Improvizimi i Ohajos” paraqesin modele
lëvizjesh të stilizuara, të ngurta, të detyruara dhe shpesh qëllimisht
mekanike. Madje edhe tek “Teatër I” dhe “Teatër II” i kushtohet një
vëmendje e posaçme një njeriu në karrige me rrota dhe C-së, që as
lëviz e as flet. Pjesa “Katastrofë” tregon qartë se si lëvizja përdoret dhe
shpërdorohet për hir të efektit teatror – një regjisor i thotë asistentes së
vet se si duhet të pozojë një protagonist.”310
Ndërkohë, shkrimtari ka krijuar edhe pjesë të lëvizjes së mirëfilltë, si “Akt pa
fjalë I” dhe “Akt pa fjalë II”. Veçse kjo lëvizje nuk të shpie gjëkundi. Prandaj ky
studiues i sheh ato si tjetërthënie të miteve të Tantalit dhe Sizifit. Kurse studiuesi
Juxhin Ueb i cilëson të dyja “Aktet” si tablo të disa aspekteve të gjendjes njerëzore: të
parin si një raport të njeriut me botën e jashtme që ia than shpresat dhe e bën të
kuptojë se është hedhur në të, të dytin – një raport të njeriut me forcat e brendshme,
që, sipas tij, ai i ka në dorë. Rubi Koni, i sheh, ndoshta më saktë, të dyja “Aktet” si
shprehje të po asaj shfaqjeje të gjendjes shpirtërore të njeriut në një mjedis që ka aq
ngjashmëri me skenën.
Në mënyrë të veçantë na tërheq vëmendjen përdorimi i përkorë i asaj që do ta
quanim lëvizje e pjesshme. Është fjala për lëvizjet e pjesëve të veçanta të trupit, të
cilat kanë një funksion mjaft me peshë në pantomimën tradicionale, e posaçërisht në
atë franceze. Me gjithë minimalizmin e vet, në krahasim me të, Beketi e “mbush”
skenën me objekte të rekuizitës dhe rrallëherë na bën të përfytyrojmë ndonjërin prej
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tyre. Edhe kur nuk pi, si tek “Akt pa fjalë I”, nuk është se personazhit të Beketit i
mungon uji, por ai nuk arrin ta rrokë kanën. Ka kritikë që deklarojnë se Beketi jo
vetëm që ka dyshime për parimin e pantomimës klasike për trupin që flet, por edhe
ngulmon se s’ka të folur pa fjalë. Me teatrin e vet, dramaturgu nuk i mohon as njërin,
as tjetrin. Të dy i gjejmë në palitrën e mjeteve të shprehjes së tij. Por nuk ngec aty. Së
pari, lëvizjet trupore gjithsesi janë lëvizje. Së dyti, ashtu çalë-çalë, tek ai veprimi
ndjek udhën e vet. Por jo për të na çuar diku. Siç duket, veprimi te Beketi çan nëpër
një udhë vetëreferencuese. Këtu ai ndahet përfundimisht nga veprimi pantomimik
tradicional.
Duam s’duam, lëvizja beketiane na merr me vete edhe ne – jo thjesht si
shikues a dëgjues kureshtarë. Në të dyja “Aktet” ne plotësojmë atë çka nuk thuhet në
tekst. Në pjesët radiofonike plotësojmë atë çka nuk shihet. Si në rastin e parë, ashtu
dhe në të dytin, me këtë bashkëveprim tonin ne mbushim një zbrazëti që nuk e ka
drama e zakonshme. Pa bashkëveprimin tonë, veprimi do të mbetej në erë. Mungesa e
fjalës së personazhit i jep liri secilit prej nesh të plotësojë veprimin edhe sipas
mënyrës së vet. Nuk është për t’u çuditur që një gjendje e personazhit në hapësirën
skenike të mishërojë në vetvete një gjendje njerëzore të dhënë. Beketi aq sa është
dorështrënguar në përdorimin e fjalës dhe të hapësirës (siç do të shohim më vonë), po
aq është i kursyer në përdorimin e lëvizjes si mjet skenik. Në fund të fundit
pantomimë do të thotë lëvizje. Kur kjo dështon, atëherë ç’mbetet prej saj? Nuk do të
mjaftonte që të vështronim duart gati-gati si fajtorë të mosveprimit, si te “Akt pa fjalë
I”, gjë që na bën të sjellim ndër mend këmbët e ngrira të Hemit te “Fund loje”. Kur
shkojmë për të parë një pantomimë, duam të zbavitemi dhe, pse jo, të kapërcejmë
ndonjë gjendje jo fort të këndshme. Pantomimat e Beketit nuk na japin këtë kënaqësi.
Do t’i konceptonim më mirë nëse pak kohë më parë do të kishim lexuar një libër “të
rëndë”. Në këtë rast, do të mund të trokisnim në nëntekstin e tyre metafizik, çka, në
fakt, përbën edhe thelbin e tyre dramatik.
Lëvizja zakonisht nënkupton një mënyrë të vepruari, prej së cilës pritet një
rezultat. Te Beketi bëhet fjalë për një lëvizje pa rezultat. Qysh këtu ai e sfidon
banalitetin e veprimit të rrëfyer mirë. Kjo i vë personazhet e Beketit në një emërues të
përbashkët që i ngre mbi banalitetin e qenies së tyre, duke përfshirë këtu edhe
rëndomtësinë e objekteve që përdorin ose që ndodhen përreth tyre. Edhe kur flasin a
veprojnë në mënyrë banale, ata nuk mbeten thjesht përfaqësues të demi-monde.
Përfytyrojeni Sizifin mes shkëmbinjsh duke rrokur me të dyja duart stuhitë flakëruese
për t’i vërvitur ato në shakullinat ujore pa anë e fund. Pa qenë të vetëdijshëm,
personazhet e Beketit po flasin për rëndësinë e jetës. Këtu Beketi vë një nga gurët e
kufirit midis tij dhe natyralizmit dhe një nga gurët e themelit të metodës së vet të
krijimit.

5.2 Teknikat skenike
Në opusin teatror të Beketit vëmë re të mishëruar një përbërës karakteristik të
dramës së re. Aspekti dramatik, gjinor, është jo vetëm formë, por edhe brendi. Çdo
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dyshim në këtë drejtim davaritet kur ndjekim ecurinë e veprimit të çdonjërës nga
pjesët e tij – relativisht të gjatë apo të përqendruar në një frymëmarrje. Situata skenike
– jo për atë që na thotë, por ashtu siç ngjizet si e tillë – bëhet pjesë e veprimit
dramatik. Dramat e Beketit janë introspektive në raport me autorin dhe me mjetet e
shprehjes skenike, ku renditen lëvizjet dhe ndriçimi, shtrirja e skenës dhe veçanti të
saj, personazhet dhe pajisjet e tyre të dhëna me imtësi, si dhe udhëzimet skenike. Pa
dashur të na hapet në jetë, në vepër shkrimtari është rrëfyer objektivisht si rrallëkush,
edhe këtu pa dashur rrëfehet. Shimon Levi vëren:
“Meqenëse teknika e Beketit është vetëreferencuese – në një mënyrë të
ngjashme me ngjyrën e kuqe në një pikturë të Mark Rothkos ose me
një sekuencë muzikore në një pjesë të Stokhauzenit – ai vepron me
parimet dramatike ashtu si me teknikën teatrore: “kuptimi” gjendet në,
më shumë sesa mbi përbërësit ose përtej tyre.”311
Vetia vetëreferencuese, që, në një mënyrë a në një tjetër, më shumë në mënyrë të
pavetëdijshme, ndihet prej lexuesit, bëhet edhe më e diskutueshme kur drama shfaqet
para syve të shikuesit në sallën e teatrit. Shikuesi pret, pret të shohë një veprim skenik
dhe jo një gjendje shpirtërore të shpalosur në skenë.
Në kreun e dytë kemi folur për një prej parimeve estetike të Beketit, sipas të
cilit detyra e artistit do të ishte që ai të gjente një formë, e cila do ta përfshinte
rrëmujën. Një detyrë e këtillë nuk është e lehtë. Prandaj ai i vë në provë mjetet e
shprehjes që ka në dispozicion, të cilat, sado të shumta qofshin, nuk janë të
panumërta. Ndoshta skena “e varfër”e pjesëve të tij i zë ngushtë ato. Syri i mendjes i
kap më shpejt të metat e mundshme që mund të kishin. Veprimi i ngadaltë po ashtu.
Në këto kushte, gjatë ecurisë së veprimit, forma shkrihet në përmbajtje, pa e humbur
identitetin e vet. Dikush e cilëson “Godonë” si një vepër ku pritet për të pritur, gjë që
e bën të kotë veprimin. Në qoftë se te “Godoja” shikuesit e vënë re më me lehtësi
ndërkalimin e formës në brendi, ai është para syve tanë në çdo krijim të dramaturgut,
vetëm se, gjatë veprimtarisë së vet në teatër, shkrimtari bëhet gjithmonë e më
dorështrënguar në përdorimin e teknikave të skenës, prandaj lexuesve dhe shikuesve u
duhet të sforcohen më shumë për ta bërë të vetën këtë formë-brendi beketiane. Si
kompensim shtohen teknikat e përtejskenës, të cilat na e lehtësojnë ta kapim
ndërkalimin.
Kur lexojmë një pjesë të Beketit, na bie në sy një mënyrë “e ftohtë” e
komunikimit me lexuesin. Interesimi i posaçëm që tregon ai në radhoin e vet të
shënimeve dhe ajo që na tregojnë dëshmitarët e punës së tij regjisoriale e kapërcejnë
këtë përshtypje dhe zbulojnë nëntekstin e kësaj “ftohtësie” në dukje. Ai kërkon të na
interesojë thellësisht për atë çka thuhet e çka do që të na thotë, duke vënë në shërbim
të këtij qëllimi të gjithë përbërësit e lojës skenike, si edhe veçantinë vetëreferencuese
të tekstit. Ka kritikë që i shohin raportet midis ligjërimit të personazheve dhe
shënimeve të autorit brenda tekstit – më dendur veprimin e këtyre të fundit mbi të
parat – si marrëdhënie që korrigjojnë njëra-tjetrën. Studiuesi Jindrih Honzël plotëson:
“Jemi duke zbuluar se ‘hapësira’ skenike nuk duhet të jetë medoemos
hapësinore, por që tingulli mund të jetë një skenë dhe muzika mund të
jetë një ndodhi dramatike dhe se peizazhi mund të jetë një tekst.”312
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Duket se personazhet e Beketit e dinë mirë vendndodhjen e tyre. Pikësëpari
ata e identifikojnë veten në skenë dhe pastaj na thonë se ku janë. Të ngjan sikur ata
vazhdimisht duan të vendosin një drejtpeshim midis vetes dhe mjedisit, hyjnë në
diskutim me të për të mbajtur vendndodhjen e tyre. Duke rrahur ta bëjnë të tyre
vendin, në të njëjtën kohë ata i kapërcejnë shumë imtësi kopjuese dhe kërkojnë nga
audienca ta plotësojë atë që nuk është thënë. Ka një kundërthënie midis mënyrës së
kompletuar të dhënies së mjedisit nga dramaturgë si Bernard Shou dhe mënyrës së
mangët që përdor Beketi për këtë qëllim. Nuk do të nxitoheshim që, në këtë rrafsh, si
edhe në të tjerët, të merrnim anën e njërit apo të tjetrit. Secili ka metodën e vet
krijuese të sprovuar, e cila shfaqet si e tillë edhe në tërësi, edhe në përbërësit e saj.
Sidoqoftë, në rastin tonë, do të donim të sillnim ndër mend Piter Brukun, i cili thotë
se, për sa i përket mundësisë sugjeruese, skena e mbushur plot nuk do të mund të
hahej me një hapësirë të zbrazët.
Te Beketi përvijohen tri lloje lëvizjesh brenda hapësirës skenike: majtasdjathtas, para-prapa dhe poshtë-lart. Te “Godoja” Shimon Levi i has që të trija: “Çdo
bosht mund të shihet si një metaforë hapësinore për motivin kryesor të pjesës:
‘Shkojmë... nuk mundemi, po presim Godonë’.”313 Më e shpeshta midis këtyre
lëvizjeve, ajo majtas-djathtas përgjatë rrugës na jep përshtypjen e tundjes së lavjerrësit
të një sahati muri, që vete e vjen vazhdimisht në të njëjtat pika pa zënë vend diku.
Edhe në një kuptim të figurshëm, lëvizjet e Vladimirit dhe Estragonit në këtë drejtim
të bëjnë përshtypjen e një shkapërderdhjeje në veprimet e tyre, që i përcillet edhe
objektivit të pjesës. Në të njëjtën kohë, ashtu siç bëhet, një lëvizje e këtillë na lë të
kuptojmë se rruga shtrihet e pakufizuar në të dyja anët e saj. Ndërkaq litari i Lakit e
pengon atë ta përshkojë rrugën për aq sa zgjatet edhe në qoftë se do të dëshironte.
Qysh këtu ndiejmë se rruga nuk është aq e lehtë për t’u bërë nga asnjëri prej
personazheve, madje as nga Pocoja hundëpërpjetë. Lëvizjet para-prapa skenës nuk
thonë ndonjë gjë të madhe lidhur me të tërën, nëse nuk na flasin për një ndrydhje
brenda një hapësire të kufizuar mirë; të njëjtën gjë do të thoshim edhe për lëvizjet
poshtë-lart, përveç ndonjë domethënieje simbolike të pjesshme që është shtrydhur prej
tyre. Më shumë akoma hapësira ku lëviz Uini e “Ditë të lumtura” përballë audiencës
na bën ta ndiejmë veten ngushtë. Jo vetëm këtu, por edhe në shumë pjesë të tjera të
shkrimtarit, personazhet dypërmasore të Beketit shpalosen në një hapësirë
trepërmasore, më afër asaj të botës reale, duke përftuar në udhë e sipër veti të saj. Të
qenët përballë audiencës përvijon një vijë të drejtë, të dallueshme. Në pirgun ku është
zhytur asaj i duket se toka e përthith. Duke e shoqëruar së brendshmi, audienca mezi
lëviz brenda atij mjedisi ku Uini rroposet e bën të shqitet e s’shqitet dot. Këto
metafora hapësinore nënvizojnë me forcë shtërzimet e jetës.
Kur shqyrtojmë Beketin, i referohemi shpesh dramës “Duke pritur Godonë”.
Kjo nuk ndodh rastësisht. Përveçse cilësohet si kryevepra e tij, ajo mishëron në
vetvete gati të gjitha vetitë letrare e teatrore që karakterizojnë dramën absurdiste në
përgjithësi, si nga pikëpamja e formës, ashtu edhe nga ajo e përmbajtjes. “Ditë të
lumtura” flet për një thjeshtësi gati të pashoqe për një pjesë të përmasave të saj. Duke
qëndruar përballë sallës, Uini e ngacmon atë drejtpërsëdrejti me qëndrimin e saj. Kjo
mënyrë përballjeje me auditorin nuk ka ndonjë mëtim vërtetësie, po ashtu sikurse
“Pëlhura e pasme pompier trompe l’oeil314, e cila përfaqëson një fushë dhe qiell që
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vazhdojnë pafundësisht dhe takohen në distancë”, si edhe “[nj]ë sipërfaqe me bar të
përzhitur, e cila ka në mes një pirg dheu të vogël. ...” dhe “ ... [s]a më shumë thjeshtësi
e simetri. Dritë flakëruese.”315 Te “Skicë për teatër I” lexojmë vetëm: “Kënd rruge.
Rrënoja.”316 Kjo është gjithë ç’na thuhet për mjedisin. Ose te “Lojë”: “Përpara skenës,
në qendër të saj, tri urna gri të njëllojta ... afro një jard të larta. ... errësirë thuajse e
plotë.”317 Në dramat e veta, autori na ofron shumë shembuj të tillë – dhe jo vetëm për
një aspekt të formës a të përmbajtjes.
Gjatë të vepruarit në skenë personazhet e Beketit edhe janë të tillë, edhe sikur
vetëdijesohen për rolin e vet prej aktori. Krapi të duket se e mban parasysh edhe rolin
e vet prej aktori, edhe faktin se ndodhet para një audience që e ndjek, drejt së cilës
flak lëkurën e bananes që sapo ka ngrënë. Na duket se ky gjest ngërthen një nuancë
përçmimi, gjë që do ta bënte krejt real faktin e vetëdijesimit të personazhit për rolin që
është duke luajtur. Që pa zënë të tregojë – me mjetet e të treguarit të dramës – ç’do të
ndodhë me personazhin, autori e njeh atë me mjedisin skenik, të cilin e vizaton shpejt
e shpejt. Personazhi fillon të bëjë ca veprime të rëndomta, duke matur me sy vendin
përreth. Madje Levi vëren:
“Krapi njëjtësohet me hapësirën në një mënyrë të pakrahasueshme.
Kështu që daljet në errësirë përfaqësojnë një arratisje nga vetja, të
dramatizuar nëpërmjet mjeteve pamore dhe hapësinore, dhe në mënyrë
më konvencionale, duke sjellë faqoren dhe duke kthyer një
gllënjkë.”318
Vetë Krapi na shpjegon: “Me gjithë këtë errësirë rrotull meje ndihem më pak i
vetmuar. (Pauzë.) Në njëfarë mënyre. (Pauzë.) Më pëlqen të ngrihem dhe të lëviz
nëpër të, pastaj të kthehem te ... (ngurron) ... unë. (Pauzë.) Krapi.”319 Këtë, madje më
hapur, bën edhe Hemi te “Fund loje”. Kur është duke treguar një histori që duket se
është një ngjarje nga jeta e tij, Hemi del nga roli dhe, kur na thotë “Thënë bukur kjo”,
përkohësisht bëhet një ndër shikuesit. Më tej, ky dialog:
NEGU: A do të ma japësh kumbullën e sheqerosur?
HEMI: Pas provave.320
Apo një tjetër:
HEMI: … A ka pasur ndonjëherë dikush mëshirë për mua?
KLOVI:… Çfarë? (Pauzë.) Për mua e ke?
HEMI: (me zemërim): Këto janë nga ato fjalët që thuhen mënjanë [në
skenë – L.G.], majmun! Nuk ke dëgjuar ndonjëherë të tilla më parë?
(Pauzë.) Po bëj nxemje për monologun tim të fundit.321
Ndërsa në fund të pjesës, kur Klovi duhet të largohet, por me ç’kuptojmë, nuk ikën,
lexojmë:
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HEMI: Meqë po e luajmë [nënvizuar prej meje – L.G.] kështu…
(hap shaminë)
... kështu ta luajmë...322
Te “Lojë” hapësira skenike zvogëlohet akoma më shumë. Ngjan se atë që
humbet skena e përfiton salla. Skena humbet deri çdo përvijim të qartë apo saktësi
natyraliste. Në këtë mënyrë përfiton dukshëm përqendrimi i vëmendjes sonë tek ato
tri figura në urna, përforcuar nga ai ndriçim i ngulët që i vë të flasin. Duke ndjekur
pjesët e shkruara deri tek “Lojë” shohim vagëllimin e kufijve të skenës, që nga një
segment rruge fshati te “Godoja” te një karrocë invalidësh te “Fund loje”, deri te tri
urnat, ndërsa lëvizja ngrin. E shumta që mund të thuhet, këtu dhe tek “Atë herë” apo
“Jo unë”, është se lëvizja përshkruhet, por mezi kapet: kuptohet, lëvizje në një
hapësirë të munguar. Përjashtim bëjnë ndonjë pjesë si “Ecejake”, megjithëse është
shkruar dy-tre vjet më vonë, ku autori u jep liri personazheve të lëvizin edhe jashtë
skenës apo “Hapa”, ku gjithsesi Mei shkel me hapa të lehta hapësirën skenike. “...
[N]ëse ‘Lojë’ është një orkestrim i stilizuar i dialogut – komenton Shimon Levi –
‘Ecejake’ është një mbarështim i stilizuar i lëvizjes në skenë – brenda dhe jashtë
hapësirës së saj ... Tensionet emocionale ndërmjet personazheve zbulohen nëpërmjet
hapësirës skenike të metaforizuar, e cila, siç sugjeron titulli “Ecejake”, është një pjesë
hyrje-daljesh.”323
Sido që flasim, dhe jo pa bazë, për domethënien simbolike të personazheve të
Beketit, kemi të drejtën të flasim edhe për natyrën e tyre të mëvetësishme si
personazhe dhe, më shumë akoma, si aktorë të skenës. Kjo do të bënte që t’i
konceptonim ata si krijime të sajuara për një shfaqje që do të na jepte mundësi të
kalonim një kohë të caktuar. Mungesa e personazheve në skenë ka të njëjtën peshë me
praninë e tyre për ta kapërcyer këtë marrëdhënie artificiale kinse artistike midis nesh
dhe pjesës. Këtë gjendje pasigurie, për të mos thënë më shumë, na jep dorë ta
kapërcejmë hapësira skenike, e cila merr pjesë në lojë më shumë sesa ndodh zakonisht
në një vepër dramatike të zakonshme. Së bashku me elemente të tjera, hapësira
beketiane ndihmon fuqimisht për të arritur drejtpeshimin estetik në veprat e tij
teatrore.
Tek “Jo unë” errësira është i vetmi mjedis, nëse ajo mund të quhet i tillë. Sido
që – ndoshta e shtyrë nga emocionet tronditëse që i shkakton ajo çka thotë – Goja e
mohon kategorikisht, ne e kuptojmë se ajo është duke folur për veten. Errësira që e
rrethon nuk thekson thjesht gjendjen e saj të traumatizuar, por na bën të kuptojmë se
sa e vështirë është të hidhesh nga bota e brendshme në botën përreth. Lëvizja jashtë
hamendësohet përmes asaj që thuhet. Vërtet nuk e shohim, veçse e ndiejmë, nervoze,
të dhunshme, edhe si një shtytje të qenies njerëzore nga barku i nënës në jetë, edhe si
një hapje të pasionuar të shpirtit. Do të thoshim se këtu lëvizja është bërë një me
hapësirën. Kjo simbiozë e intensifikon përshtypjen që na krijohet. Është vënë re se me
“Jo unë” fillon një seri dramash ku veprimi ndodh në skajet e skenës. Opinioni sipas
të cilit kjo dukuri, jo vetëm tek “Jo unë”, por edhe në pjesët “Atë herë” dhe “Hapa”,
flet për shpërnguljen e vëmendjes nga bota e jashtme në të brendshmen, është mjaft
arbitrar, sido që paraqet interes për t’u mbajtur parasysh si një interpretim i pjesshëm.
Në qendër ose në anë të skenës, personazhi ndodhet përballë sallës, e cila shtrihet në
gjerësi më shumë se skena, gjë që e relativizon qendërzimin e vëmendjes së saj. Në
pjesët më të hershme autori sikur bëhet një me audiencën dhe, së bashku me të, hyn
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nga jashtë brenda veprimit skenik. Ndërsa në dramat që sapo përmendëm veprimi nis
së brendshmi. Personazhi a personazhet zënë e na rrëfehen. Mbase s’do të donte ta
bënte, por, në fakt, këtë ka bërë edhe autori. Natyra vetëreferencuese e dramës
beketiane këtu e shpall veten hapur. Ndërsa më parë dikush na tregonte një ndodhi për
dikë, këtu, ky dikush është vetë rrëfimtari, si te “Jo unë” apo po ai i thërrmuar në tri
personazhe-zëra te “Atë herë”. Këtu zërat ia dalin të krijojnë pak a shumë në mendjen
tonë “një hapësirë të brendshme”, së brendshmi. Te “Hapa” – ku zëri, të cilit Mei i
drejtohet me fjalën “nënë”, nuk dihet a vjen nga një burim real apo vetëm sa ekziston
në mendjen e saj – bën që, nëpërmjet komunikimit, të na përvijohet një hapësirë që
nuk e gjejmë gjëkundi përreth dhe në një mënyrë edhe më të papërcaktuar se te “Jo
unë”. Të bëhet se një hapësirë e këtillë e shkrin edhe Mein brenda saj: nuk e marrim
vesh mirë nëse është reale edhe ajo vetë apo është duke na folur hija e saj.
Te “Duke pritur Godonë” ajo rrugë fshati që zgjatet nga të dyja anët është i
vetmi përvijim hapësinor që i jep kuptim pritjes. Vërtet i vetmi, por rruga është një
hapësirë nga e cila mund të vijë ai apo ajo çka presim. Pjesa tjetër e hapësirës kthehet
në përligjje të ecejakeve që na lodhin sytë apo e dobësisë që nxisin ato në çdo hap që
hidhet në skenë. Por të mos harrojmë: rruga është aty. Nuk e gjejmë dot një hapësirë
të tillë të shpenguar te “Fund loje”, megjithëse karakteri i saj simbolik e bën që të
kthehet në një tjetërthënie të hapësirave të mëdha të jetës. Hapësira e kësaj pjese
burgoset brenda hapësirës së skenës së saj. Prandaj shkëmbehen ato replika për ikjen
dhe pamundësinë e saj (“nuk mundesh” dhe “s’ke ku shkon tjetër”, sepse hapësira
përtej së cilës Klovi rreket të largohet “ka mbaruar, ka mbaruar, pothuajse mbaruar,
pothuajse duhet të ketë mbaruar”324). Brenda skenës, gjithsecili nga personazhet është
ndryrë në një hapësirë të veçantë, gjë që arrin kulmin kur shohim kokat e Negut dhe
Nellit të zgjaten nga dy kosha plehrash, një gjendje e pranëvdekjes, që përforcon
nëntekstin e figurshëm të titullit të pjesës. Kjo hapësirë e ndryrë, me ankthin e
ekzistencës që mban brenda vetes, merr e zgjerohet deri aty sa të përfshijë edhe
audiencën.
Te “Fund loje” hapësira skenike “matet” me lëvizjet e Klovit në drejtime të
ndryshme. Jo vetëm kaq. Ato përvijojnë edhe hapësirën brenda e jashtë dhomës. Me të
mbaruar “matjen” e hapësirës së brendshme, që përbëhet prej objektesh të skenës dhe
sendesh të ndryshme, ai përcakton: “Përmasa të këndshme, përpjesëtime të
këndshme.”325 Këtu ka pjesën e vet edhe dialogu. Pasi Klovi vëren botën jashtë me
teleskop, ne vëmë re se ajo shtrihet në tokë, det, kodra, natyrë e në perëndi të saj. Me
tërë këtë shtrirje natyra i bën jehonë konceptit tonë për të si nënë dhe aty për aty na
del përkarshi si një njerkë së cilës do t’i druheshin madje hyjnitë. Por ajo nuk
kufizohet brenda hapësirës. Ajo shtrihet pafundësisht në kohë. Një metonimi
hapësinore, që nënkupton të tërën për pjesën, na bën të ndiejmë rrahjet e zemrës në
fraza si “mbrëmë pashë brenda gjoksit tim.”326
Po ta vësh re mirë, këtu hapësira na vjen nga katër anë të ndryshme. E para
është ajo që na kumton Klovi pas ecejakeve në dritare, vëzhgimeve me teleskop ose
për çka ndodh brenda. Nga statusi i tij si një personazh me cilësi psikike – dhe jo
vetëm kaq – më të qëndrueshme, të dhënat e tij do të merreshin si më të besueshme.
Por jo absolute. Ato janë të dhëna të formuluara pasi kanë kaluar në filtrin e një
vetëdijeje. Kaq do të mjaftonte që atyre t’u shënonim treguesin ndoshta. Gjithsesi ai
është i vetmi që na sjell njoftime nga bota e jashtme, e vogël apo e madhe. Po nuk
mbetet krejtësisht vetëm. Edhe Hemi thotë “të vërtetat” e veta. Negu dhe Nelli diç
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llomotisin edhe ata. Audienca i kap dhe i përpunon ato brenda vetes duke bërë një
kuvend të heshtur me ne. Të gjitha këto të marra së bashku, duan të na japin një
hapësirë të shumëfishtë. Rreken të na mashtrojnë? Jo. Të na informojnë? Me aq sa
munden. Në krijimtarinë e mëvonshme të Beketit hapësira ka prirjen të mpaket
fizikisht, të brendësohet në psikikën e njeriut, pa e humbur vetinë e saj si pasqyrim i
botës së madhe.
Hapësira e jashtëskenës te Beketi ndihet shumë, aq sa pa të drama nuk do të
ishte e plotë. Madje në pjesë si “Akt pa fjalë I” ajo bëhet vendimtare për fatin e
protagonistit duke mos e lejuar atë ta lërë skenën. Dhe duhet ta themi: ai nuk është
krejt i ngrirë. Ai rreh të veprojë. Por kundërvënia e jashtëskenës ia bllokon çdo dalje
drejt saj. Atij i mbetet vetëm të vrasë mendjen. Por duket se kjo nuk i sjell ndonjë të
mirë. Në fund ai heq dorë nga përpjekjet e veta. Megjithëse mjaft vepruese, hapësira
jashtë skenës nuk funksionon në bazë të ndonjë marrëdhënieje shkakësie. Vetëdija e
këtij fakti e (ç)orienton edhe personazhin, edhe audiencën. Ngjarjet i lidh vetëm një
vazhdimësi në kohë. Të shtyrë nga vetia jonë për të arsyetuar, ne – që nga personazhi
te audienca dhe lexuesi – rrekemi t’u gjejmë një shpjegim atyre që ndodhin në skenë.
Kush i hedh ato kube dhe atë litar në skenë, dhe pse? Çdo hamendësim për pyetjen e
parë nuk do të na çonte gjëkundi, ndërsa pyetja e dytë mban në vetvete një mundësi
shkakësie: ato kube duhen që njeriu të lagë buzën e tharë, ai litar i duhet për të njëjtin
qëllim apo për të “shpëtuar” nga telashet e kësaj bote. Veç një gjë. Kush e di nëse
kana me shënimin “ujë” ka vërtet brenda atë çka premton etiketa. Në të dy “Aktet” e
shohim njeriun të hedhur në skenë me poshtëshënimin me domethënie: jo thjesht i
hedhur, por edhe i flakur, ashtu siç e përdor fjalën Hajdegeri. Ky është një fund rutinë
për një pjesë të mirë të dramave të Beketit, ku lëvizja lodhet, ngrin.
*
“Dekoret, kostumet, aksesorët, ndriçimi, zhurmat dhe dialogët nuk
kanë më ekzistencë më vete ... [A]ta përbëjnë një formë të vetme
shprehjeje artistike, “gjuhën skenike”. Më në fund, autori dramatik
mbërrin te vizioni sintetik i regjisorit.”327
Ky është një përfundim që duhet ta mbajmë parasysh gjithsaherë që bëhet fjalë për
çdonjërin nga përbërësit e kësaj gjuhe artistike të teatrit. Dhe njëri nga këta përbërës,
objektet skenike, jo vetëm që popullojnë skenën, por ngandonjëherë marrin rolin e
fjalës, bëjnë të shprehin qëllimin që, si rregull, duhej ta shprehte ajo. Hosteni te “Akt
pa fjalë II” edhe i nxit fizikisht dy personazhet, edhe, po të kemi parasysh natyrën e
secilit, i bën të shpalosin temperamentet e tyre nëpërmjet reagimeve që shkakton maja
e tij e mprehtë. Të dy reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj së njëjtës gjendje: njëri
harxhon forca, tjetri i ruan ato... nuk dihet se për çfarë. Duke plotësuar njëri-tjetrin,
ata kanë pika takimi në aspekte të ndryshme me personazhet plotësuese në pjesët më
të njohura të dramaturgut. Jo vetëm kaq. Duke u shfaqur herë pas here, hosteni bën të
qesin kryet anë të caktuara të karakterit të tyre, për aq sa mund të flitet për karakter të
A-së dhe të B-së. Hosteni paraqet vështirësi për t’u karakterizuar si një objekt skenik
tipik. Ndonëse jofrymor, ai lëviz në skenë dhe i bën thasët t’i kryejnë veprimet
skenike. Dhe shpejt kuptojmë se ata që lëvizin janë njerëzit brenda tyre. Nga kjo anë
hosteni merr atribute personazhi. Ai vjen e përsoset gjatë zhvillimit të veprimit:
zgjatet dhe i shton vetitë e veta lëvizëse – herën e dytë na shfaqet me një rrotë, herën
tjetër me dy. Personazhet nuk e shohin atë. Ne po. Ne shohim gjithashtu se, sidoqoftë,
personazhet përfundojnë brenda thasëve nga kanë dalë. Vetvetiu, hosteni shpërngulet
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në një rrafsh simbolik. Në raste të tilla, ai personifikon forca brenda dhe jashtë njeriut
ose, më shumë akoma, forca jonjerëzore (jo detyrimisht çnjerëzore) që luajnë me të.
Kur flet për këtë pjesë Shimon Levi shprehet:
“Në [këtë] pantomimë, koha lineare përplaset me kohën ciklike. Koha
lineare shprehet nga lëvizja nga e majta në të djathtë, ku e majta tregon
fillimin dhe e djathta fundin. Koha ciklike shënohet nga zgjimi i dytë i
A-së, çka sugjeron se e gjithë pantomima është menduar për t’u vënë
në skenë në mënyrë të vazhdueshme. Ashtu si “Duke pritur Godonë”,
“Akt pa fjalë II” përqendrohet te lëvizja anash, por këtu përsëritja nuk
konceptohet në raport me kohën ose pritjen por në raport me
hapësirën.”328
Përgjithësisht objektet e skenës kanë një funksion ndihmës jo vetëm në raport
me protagonistin, por edhe me personazhet e tjera dhe, te Beketi, ato lidhen me mjete
të tjera të shprehjes skenike, si drita dhe tingulli. Prapëseprapë, edhe tek ai, jo një herë
ato kthehen në imazhe që mishërojnë ide të caktuara. Në disa raste, kur personazhet
nuk duan apo nuk mund të flasin, ato flasin për ta. Më së shumti, në opusin e vet
teatror, shkrimtari u shtie jetë objekteve skenike, si rregull duke u dhënë veti të
personazheve që lëvizin nëpër to; pastaj ato ribëhen objekte të rëndomta lëndore, të
cilat, në këtë gjendje, janë indiferente ndaj zotëruesve të tyre. “Këtë them gjithmonë,
gjërat kanë jetë. Ja, shiko pasqyrën time, ajo nuk ka nevojë për mua,” 329 thotë Uini te
“Ditë të lumtura”.
Sikurse kemi folur edhe në kreun e dytë të punimit, minimalizmi dhe
reduksionizmi përbëjnë parime themelore të estetikës së Beketit. Në përputhje me
këtë prirje minimaliste, dramaturgu nuk e mbush skenën me objekte. Në të kundërtën,
ai ngul një pemë këtu, një gur aty pranë, një pirg me një gropë, një llambë, një tryezë
me një abazhur mbi të e një lëkurë bananeje. Në një pozicion të tillë, ato e kapërcejnë
rëndomtësinë e vet, marrin një kuptim, dhe e tërheqin më shumë vëmendjen tonë. Për
më tepër, ato bëhen masë për temperamentin e personazheve. Te “Fund loje” nuk gjen
objekte të tepërta, sikurse nuk gjen fjalë të tepërta. Kapelat që hidhen e priten te
“Godoja” duket se marrin me vete edhe natyrën e zotëruesit të tyre, që bëhet po aq e
paqëndrueshme sa edhe këmbimi i tyre. Vetëm falë kapelës së rrasur në kokë, Laki
është në gjendje të mbajë ndoshta fjalimin më të thellë që shqiptohet nëpër dramat e
Beketit. Dhe as që do ta mbanim mend që Vladimiri ka një pallto, po të mos shihnim
se si ajo mbulon supet e Estragonit që po dridhet, duke na bërë të kuptojmë se të dy
endacakët i lidh midis tyre jo thjesht pasioni apo, të themi, kureshtja e pritjes, por
edhe një ndjenjë njerëzore, që, në thatësirën shpirtërore të atyre viseve, na bën të
shkundemi më me gjallëri. Një reagim emocional, tanimë për të qeshur, na nxit edhe
portreti i Hemit, i kthyer me fytyrë nga muri, të cilin ne bëhemi kureshtarë ta shohim,
por s’e shohim dot, ndërsa Klovi e zëvendëson portretin me një orë me zile e na thotë
se po kurdis veten, duke e barazuar veten me këtë objekt të skenës. Si të tillë e merr
edhe Hemi kur i jep urdhër duke i fërshëllyer. Në këtë pozicion, Klovi e ndien veten
ngushtë përballë një kundërshtari më të fortë dhe kërkon ta lërë lojën në mes. Hemi
fitimtar në këtë lojë të trilluar, por i humbur që i humbur në lojën e jetës, nuk pranon.
Sendet, që nga rrotat e karrocës deri tek ushqimet e ilaçet, që mungojnë gjatë
zhvillimit të veprimit, duket se sinjalizojnë fundin e lojës. Në fund të pjesës lexojmë
këtë dialog:
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HEMI: […] Futmë në arkivol.
KLOVI: Nuk ka më arkivole.330
Në “Akt pa fjalë I” sendet hyjnë e dalin në një mënyrë të pashpjegueshme.
Personazhi hidhet në skenë pa e ditur pse. Ne mbetemi varur së bashku me kanën me
etiketën “ujë”, me atë copë litar që nuk kryen funksionin për të cilin është hedhur në
skenë, ashtu sikurse rripi i Vladimirit dhe Estragonit te “Godoja” dhe me kubet që nuk
vendosen dot ashtu siç duhet. Ne i shohim ato, por nuk ua kuptojmë qenien në skenë,
kurse personazhi mbetet i rrethuar prej tyre, e megjithatë nuk i manipulon dot. Prandaj
ndoshta i ngul sytë te duart, që nuk e bënë dot atë që duhej të bënin. Mbase
përgjegjësinë nuk e kanë ato, por mosbesimi se ato mund ta kryejnë funksionin e tyre.
Thuhet se objektet që flaken në skenë që nga jashtë saj mishërojnë një fat që gjendet
jashtë njeriut. Mund të jetë edhe ashtu. Por ne parapëlqejmë të largohemi nga
aluzionet, sidomos kur bëhet fjalë për krijimtarinë e një shkrimtari si Beketi, ku ato na
tundojnë nga anë të ndryshme. Objektet lëndore nuk kanë jetë dhe kuptim në vetvete.
Në një krijim arti, ato marrin edhe jetë, edhe kuptim në një shkallë të caktuar. Në një
tablo pikture, këto veti dalin më të qarta, ashtu siç mund të thoshim për vizatime të
tilla në një vepër letrare. Në dramë ato i kemi para syve tanë.
Te “Kaseta e fundit e Krapit” personazhi e përdor magnetofonin si mjet për të
arritur njësinë e dy unëve të veta, të tanishmin me të kaluarin. Nuk ia arrin dot. Nga
uni i tanishëm, ashtu sikurse nga banania e konsumuar, nuk mbetet gjë. Mbetet vetëm
lëkura e zhvoshkur e saj, e vetmja gjë që mund të na sjellë ndër mend atë që rikujtohet
përmes kasetave. Plehrat e shpërndara nëpër skenë te “Frymëmarrje” sikur të
parapërgatitin për të ndjerë grahmën e fundit të parakuptuar. Deri në fund të “Ditë të
lumtura” jemi të dëshiruar që ta shohim Uillin të plotë – gjatë pjesës e shohim copacopa: dorën, madje sendet që e nënkuptojnë, si kapela e gazeta. Që këtu ai i ngjan më
shumë një sendi sesa një njeriu. Kur e shohim të tërin në fund të pjesës, mezi u
besojmë syve: të jetë vërtet njeri? Ndoshta... Më shumë se me Uillin, Uini komunikon
me çantën e vet. E ka mbështetjen e vet, bagazhin e vet jo vetëm lëndor: “A mund t’i
numëroj ato që ka brenda? ... Veçanërisht thellësitë e saj, kushedi çfarë thesaresh.”331
Në mos barazohet me të, çanta e plotëson karakterizimin e saj. Deri në njëfarë mase,
kjo mund të thuhej për raportin midis sendeve the Hemit te “Fund loje”, por me një
ngarkesë të kundërt emocionale dhe kuptimore. Në rastin e Uinit, sendet mbështesin
besimin e saj për një zgjidhje më të mirë, kurse Hemi sheh zi rreth e rrotull. Rëndom,
sendet bashkëveprojnë me njëri-tjetrin. Beketi nuk rend pas grumbullimit të sendeve
përgjatë veprimit. Në këtë e sipër, ato i shumëfishojnë vetitë. Sendet që mbushin
çantën e Uinit, ashtu të përziera siç janë, duket se komentojnë, herë-herë duke e
mohuar njëra-tjetrën. Një kartolinë e vjetruar, dëshmi e një ndjeshmërie të kaluar
sikur e ndien veten ngushtë pranë revolverit, që, edhe ai vetë, sikur e ndryshon
synimin që mendojmë të ketë. Jo një herë sendet e rrethojnë Uinin. Ato na flasin për
të. Marrëdhëniet me sendet, duke u përsëritur në mënyrë rutinë, i diktojnë Uinit edhe
mënyrën e përdorimit të fjalëve. Ajo i kthen ato mbarë e prapë, sikur do t’i hetojë, t’i
mbajë pranë dhe t’i bëjë të këmbehen me sendet. “A nuk është kështu, Uilli? Kur edhe
fjalët madje dështojnë ndonjëherë? (Pauzë, kthehet pas. Përpara.) Si t’ia bësh, deri sa
të kthehen përsëri? Të lash dhëmbët dhe të krihesh...”332 Të lidhur apo të këmbyer me
njëri-tjetrin, fjalët dhe objektet bëjnë të zëvendësojnë apo ta nxisin lëvizjen.
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Kur kemi thënë personazhe, na ka kaluar fakti se në opusin teatror të Beketit,
në kontakt me sende lëndore, edhe ata vetë kanë marrë veti të këtyre të fundit, të cilat
shfaqen si në marrëdhëniet me ta, ashtu edhe në marrëdhënie me njëri-tjetrin. Kjo e
bën më të lehtë përdorimin e përvojës së klounit tradicional, – dhe në kreun e katërt
kemi folur për lidhjen ndërmjet klounit dhe personazhit të dramës absurdiste – madje
shpjegon edhe ato shtrydhje që vijnë qysh prej commedia dell’arte. Kjo e fundit i bën
të kuptueshme edhe ndërhyrjet e autorit jo vetëm në formën e udhëzimeve brenda
tekstit, por edhe atëherë kur ai merr përsipër rolin e regjisorit. Dihet se, për shembull
në Venecie, commedia dell’arte improvizohej aty për aty.
Edhe mënyra e veshjes së personazheve mund të mbahet si një mjet me peshë i
skenës, i lidhur ngushtë me personazhin. Ajo kthehet në një mënyrë karakterizimi.
Veshja e Uinit na vë përpara një grua me pretendime, gjë që pasqyrohet deri në
veshjen e Uillit. Kur flet për mënyrën e veshjes së Klovit te “Fund loje” Levi
shprehet:
“Klovi ndryshon në fundin e ‘Fund loje’ duke kaluar nga veshjet e
shtëpisë në ‘kapele Panama, xhaketë leshi, pardesynë në dorë, një
çadër, një çantë.’ [...] kështu ndryshimi i kostumit i referohet
drejtpërdrejt rolit të tij si aktor. Duket sikur Klovi e ka mbaruar rolin e
vet dhe është kthyer në aktorin që luan Klovin... duke pritur me
mirësjellje që aktori që luan Hemin ta mbarojë rolin e vet.”333
Në këtë mënyrë, ai kthehet në një spektator. Tek “Ecejake”, veshja duket sikur
zëvendëson karakteret e tri grave, protagoniste të kësaj pjese teatrore, duke i
shkëputur jo vetëm nga mjedisi, por edhe nga vetvetja. Lydovik Zhanvie shkruan:
“Spikat fakti që objektet fitojnë gjithmonë e më tepër një shpirt që trupi nuk e mban
dot. ... Teksa njeriu shpërbëhet ... objektet zëvendësojnë ekzistencën...” 334, ndërkohë
që i shtojnë teatrit të Beketit atë që quhet “gjuhë e sendeve”. Po kështu, studiuesja
Rozë Lamon përcakton disa veçanti të gjuhës së sendeve në teatër. Për të, objektet
skenike fitojnë një shprehësi të atillë që nuk i lë gjë mangët asaj të personazheve, një
gjuhë simbolike kjo, që shkon në një hap me atë verbale. Ringjalljen e kësaj gjuhe ajo
e quan një gjetje të madhe të dramës avangardiste, e cila i ktheu sendit një vlerë të
humbur në udhë e sipër335. Këtu Beketi jep ndihmesën e vet edhe kur shkruan romane,
edhe kur krijon drama. Personazhet e tij nuk mbajnë shumë sende me vete dhe
prandaj mbase vlejnë më shumë se zakonisht. Më shumë akoma, ato bëhen shenja me
peshë. I tillë është të folurit e teatrit – ai mund të na flasë edhe me fjalë, me gjuhën që
përdorim përditë, edhe me të pafolshmen, me atë që na thotë me karrigen me rrota a
me një gjest kuptimplotë. Në pjesët teatrore absurdiste, sikurse, bie fjala, në disa pjesë
të Joneskos, për të mos shkuar më tej, sendet, si te “Kaseta e fundit e Krapit”, i japin
titullin pjesës. Ngandonjëherë, më së shumti tërthorazi, ato bëhen domethënia e
dramave. Megjithëse mund të thoshim se, si rregull, sendet janë aty, falë fjalëve të
autorit, do të vinim re se Beketi është shumë i saktë kur në udhëzimet skenike ngre në
skenë një objekt, bie fjala, një pemë a një gur te “Duke pritur Godonë”.
Ka raste, si magnetofoni te “Kaseta e fundit e Krapit”, kur një send përcakton
një mënyrë të veçantë të fabulës së pjesës. Ai jo vetëm që nuk mbetet një sfond dhe
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aq, por mbahet si një zgjatim i figurës së personazhit. Në raste të tjera jo. Funksioni i
tij është i pjesshëm, si guri te “Godoja” apo pema te “Akt pa fjalë I” – lehtësi
rregullimi. Në mënyrën si manipulohen sendet në dramat e Beketit, ato duket të
shprehin një psherëtimë ndaj konceptimit romantik të botës dhe, në të njëjtën kohë, t’i
largohen një konceptimi natyralist të saj. Një portret i varur me fytyrë nga muri te
“Fund loje” nuk përbën aty një zbukurim me shije të mjedisit. Ai rreh të na thotë
diçka. Kornizat ku mungojnë portretet e dikurshme në pjesën “Monolog” rënkojnë
edhe ato për dashuritë tanimë të fikura, për veten tanimë të rreshkur. Sa më shumë
zhytet Uini në pirg te “Ditë të lumtura”, aq më shumë zbrazet çanta e saj. Bashkë me
preparatin stimulues ajo flak edhe vetëdijen e një farë force që mund të zotëronte. Ajo
nuk ka fuqi mbi sendet e veta, as mbi revolverin që ia bën me sy. Çadra e djegur dhe
pasqyra e thyer i kthehen ashtu siç ishin më parë, të pacenuara. Zilja do ta lajmërojë
për vazhdimin e ritualit të “ditëve të lumtura”. Në pritje të groposjes përfundimtare,
ajo bërbëlit: “S’bëj dot gjë më. (Pauzë.) Të them më. (Pauzë.) Por duhet të them më
shumë. (Pauzë.) Ka një problem këtu. (Pauzë.) Jo, diçka duhet të lëvizë, në botë, unë
nuk mundem më.”336
Hju Keneri e sheh dhomën te “Fund loje” si një kafkë me dy sy-dritare 337. Ka
edhe një tjetër kthinë ku shkon Klovi, një kuzhinë. Ros Çembërsi i sheh këto të dyja
në raport me njëra-tjetrën si “konceptimi dualist i subjektit dhe objektit të vetëdijes, i
vetes dhe jovetes.”338 Ka mendime që e cilësojnë atë si një mitër. Nga pikëpamja e
Beketit, tanimë është kapërcyer periudha e paralindjes, e vetmja periudhë pafajësie.
Kur hedhim sytë në skenë, e ndiejmë veten në periudhën pas mëkatit të lindjes.
Dhoma e puthitur mirë është një hapësirë përkeqësimi, shpagim i mëkatit fillestar, që
Klovi do ta shprehte me fjalët: “Nuk mund të ndëshkohem më.” 339 Në një inskenim
dhoma është paraqitur si një strehim atomik. Jemi në zgrip të ekzistencës. Dhe
“[p]ërtej është ... ferri tjetër,”340 përsiat me zë Hemi. Nga faqja në faqe, duke marrë
trajta të ndryshme të jetës dhe të vdekjes ky ferr pushton shpirtin e njeriut. Madje
edhe sipari është një objekt që na lëviz përpara syve dhe shërben për të na treguar se
ç’ka brenda skena apo njofton që të ndahemi prej saj. Kur lëviz fillimisht te “Fund
loje”, ai na lë të shohim katër figura të palëvizshme – edhe Klovin, që pastaj do të
vejë e vijë nëpër skenë dhe nuk do që të ndahet prej nesh edhe kur na jep lamtumirën.
Pjesa nis me fjalët e autorit:
“Hapësirë e brendshme e zhveshur.
Dritë gri.
Majtas e djathtas nga pas, lart, dy dritare të vogla, perdet e mbyllura.
Në fillim të skenës, djathtas, një derë. E varur pranë derës, e kthyer nga
muri, një pikturë.
Në fillim të skenës majtas, ngjitur me njëri-tjetrin, mbuluar me një
çarçaf të vjetër, dy kosha plehrash.
Në qendër në një karrige me rrota, mbuluar me një çarçaf të vjetër,
Hemi ...”341
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Shpesh në dramat e Beketit objektet nuk kryejnë funksionin që kanë apo për të
cilin janë krijuar, çka e hasim jo rrallë në një numër pjesësh jorealiste. Te “Fund loje”
hasim këtë dialog:
HEMI: Dua të dëgjoj detin.
Klovi: Nuk do ta dëgjoje.
HEMI: Edhe po ta hapje dritaren?
KLOVI: Jo.
HEMI: Atëherë nuk ia vlen ta hapësh?
KLOVI: Jo.
HEMI: (Me furi.) Hape atëherë!342
Një derë është një mundësi për të dalë në botën e pamasë. Dera që shohim te “Fund
loje” të çon në një kuzhinë “dhjetë këmbë me dhjetë këmbë me dhjetë këmbë” 343 dhe,
sikur këto përmasa të ishin shumë, në një dollap të vogël për ushqimet dhe qetësuesit.
Ja, e gjithë hapësira ku Klovi mund të ushtrojë aftësinë e vet të të lëvizurit. Negu dhe
Nelli më keq akoma. Uini te “Ditë të lumtura” nuk bën dot më tej se pirgu i saj; i
vetmi “i lumtur” aty mbetet Uilli. Në rastin më të mirë, objektet te Beketi ofrojnë një
lojë që përfundon në remi.
Objekte të tilla si koshat e plehrave, madje edhe çarçafët, te “Fund loje” e
humbasin kuptimin e zakonshëm për të cilin janë bërë dhe shërbejnë, as më shumë e
as më pak, për të futur brenda tyre njerëz të gjallë apo që ende nuk kanë vdekur dhe
për t’i mbështjellë ata sikur të ishin sende. Pranë e pranë, të ndarë prej tyre, Negu dhe
Nelli nuk e prekin dot njëri-tjetrin. Koshat te “Fund loje”, urnat te “Lojë” apo stoli në
errësirë tek “Ecejake” gati na flasin për izolimin frymëzënës të njeriut. Me këtë
mënyrë të përdorimit, ato na tërheqin vëmendjen jo aq si të tilla sesa për atë që duan
të na thonë sipas idesë së autorit. Për ta arritur këtë – por në mënyrë të pandjeshme,
siç e kërkon një realizim artistik i vërtetë – ato i shmangen funksionit të tyre të parë.
Ashtu si e kupton Hemi, karrigia e tij lëvizëse i ngjan më shumë një barke që shtyhet
nga një kanxhë peshkimi, por që në të vërtetë lëvizet prej Klovit. Nga ana e vet, Klovi
“nuk mund të ulet”.
Edhe kur paraqet objektet, Beketi defamiljarizon. Sido që të zakonshme,
kapelat e Gogosë, Didisë dhe Lakit te “Godoja”, kësula e Hemit apo skufjet e Negut
dhe Nellit te “Fund loje”, nuk dalin aty për të kryer funksionin e vet të rëndomtë, por
për të fluturuar a për t’u ngjeshur pas kokës që të mbartin kuptimin fluturak të pjesëve
përkatëse, çka e përforcon edhe shpërfillja e veshjes së Klovit derisa në fund na del i
veshur “për rrugë”, rrugë të cilën s’dimë a do ta marrë. Dhe e dimë ç’do të thotë kjo
mëdyshje për ta kuptuar pjesën në tërësi. Shpeshherë, objektet nuk janë në vendin e
vet. Bie fjala, ç’duan ato skufje nate mbi krye të dy njerëzve të ngjeshur në kosha
plehrash – jo në një dhomë gjumi? Shamia e përgjakur e Hemit nuk na thotë ndonjë
gjë të madhe në vetvete, kurse, ashtu e defamiljarizuar në mënyrë beketiane, ajo fiton
kuptimin biblik e njëherësh përgjithësues të vellos, të cilën Veronika ia dha Jezusit për
të fshirë fytyrën e tij të përvuajtur gjatë rrugës për në Golgotë. Por e dimë që Beketi
nuk do që të na bëjë të vuajmë së bashku me personazhet e veta dhe ky synim estetik i
tij theksohet edhe në trajtimin e veçantë të objekteve në veprën e tij. Sikurse
personazhet, edhe ato teatralizohen, pra, së bashku, ato na thonë: ju po na shihni në
skenë. Hemi na prezantohet me këto fjalë: “Unë – (gogësin) – të luaj. (Ai e mban
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shaminë të hapur përpara vetes).”344 Për më tepër, Lin Kuini vëren se mënyra se si ai e
heq dhe e vë skufjen në kokë – atë skufje që pretendon të jetë pjesë e rrobës
mbretërore – më shumë sesa mbretin na paraqet lolon e tij345, gjë që përforcohet nga
ngazëllimi i Klovit për ato ditë të bukura kur ai ende nuk kishte lindur.
Shpeshherë veshjet në ato drama të Beketit ku ato përshkruhen, në njëfarë
mënyre, ngjajnë ca të vjetruara. Por Beketi nuk është Floberi apo Tolstoi. Ai nuk
synon që ta ngulë personazhin në një kohë, aq më pak në një vend të caktuar. Prandaj,
në të njëjtën pjesë, veshjet e personazheve ndryshojnë nga njëra-tjetra. Vetë përzierja
e veshjeve anakronike i bën ato të pazakonta. Ky është një element më shumë që e vë
metodën krijuese të Beketit përballë metodës artistike të natyralizmit. Duke e çarë
rëndomtësinë, ky element i lë hapësirë të lirë imagjinatës së regjisorëve. Regjisori
Rozhe Bleni thotë se vënia në skenë në Londër e pjesës “Fund loje” nxirrte përpara
syve të audiencës një Hem tërë shkëlqim mbretëror, kurse shfaqja e saj në Paris
paraqiste një Hem të veshur bukur, por mjaft demode. Duan të thonë se
robëdëshambri i Hemit del edhe si mishërim i përtacisë (nga ç’i tregon Klovit për të
kaluarën e vet, ai nuk ka qenë ndonjëherë aktiv), edhe si mishërim i gjymtimit të tij, i
pritjes së tij të dhimbshme jo të një Godoje, por të fundit. Megjithatë, veshja e Hemit
lë për të dëshiruar në krahasim me një përshkrim të saktë realist. Ndërsa veshja e
Klovit nuk jepet fare, por nënkuptohet që në një vënie të mundshme në skenë ky
djalë-shërbyes do të dalë i veshur keq, derisa në fund shihet i veshur për udhë, gjë që
shquhet nga gjithë çka nënkuptohet gjatë ecurisë së pjesës. Po kjo gjë ndodh me Uillin
në fund të “Ditë të lumtura”. Edhe atë e shohim të veshur shik, ndonëse nuk jemi të
sigurt përse.
Si shprehje e forcës së Hemit, del edhe bilbili me të cilin ai komandon Klovin
si një marionetë, por ardhja e Klovit gati më parë se të mbarojë fërshëllima e tij e bën
të tingëllojë deri diku si një çirrmë groteske. Hemi thotë: “Zbavitjeve tona tani u erdhi
fundi”346 dhe menjëherë na shkon mendja te Prosperoja i pjesës “Stuhia” të Shekspirit.
Veçse ky i fundit zotëronte vërtet një forcë magjike. Ai i thotë këto fjalë nga fundi i
tragjikomedisë, pasi ka arritur atë çka dëshironte. Në vazhdim të monologut, ai i ngjan
një regjisori që lëviz fijet e veprimit: “Këta aktorët tanë... ishin të gjithë shpirtra dhe
u shkrinë në ajër.”347 Këtë funksion luan edhe Hemi në pjesën e Beketit, përderisa ai,
në një farë mënyre, i kontrollon të gjitha lëvizjet e “aktorëve”, dhe, ashtu sikurse
regjisori gjatë provave, përdor gjatë gjithë pjesës referenca e terma teatrore. Nga ana
tjetër, kanxha e Hemit, që formalisht mund të merret si një skeptër, është kthyer me
kryet poshtë. Ajo mund të prekte jo ajrin, por baltovinat.
Gjithandej në teatrin e Beketit, objektet hyjnë në marrëdhënie me personazhet
në mënyrë të atillë që luajnë një rol mjaft përcaktues për fatin e tyre me praninë apo
mungesën e vet. Na nxit interesin një fakt. Te “Kaseta e fundit e Krapit” një send,
magnetofoni, fiton një veti njerëzore – zë të flasë dhe ne e shtrëngojmë veten të
dallojmë njërin nga tjetri. Afërmendsh kapelat te “Duke pritur Godonë” nuk fluturojnë
andej-këndej që të na bëjnë të shkulemi gazit. Rrallimi i objekteve të përdorimit të
zakonshëm gjatë pjesës “Fund loje” sugjeron momentin e fundit kur mbreti do të zihet
mat. Kjo është humbje e lojës për të gjithë ata që janë mbyllur në këtë “strehë”. Mund
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të shihet kjo si një reminishencë biblike. Kërcënimi bëhet më real kur sjellim ndër
mend se jemi në një periudhë prodhimi maksimal të dy bombave shfarosëse, të cilat
prisnin vetëm një komandë për të fluturuar qiejve të botës. Dhe, sido që ta merrnim,
pa objektet gati çdo veprim skenik do të frenohej. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për
objektet e përdorimit të zakonshëm. Edhe me anën e teleskopit, Klovi nuk shquan
ndonjë gjë të madhe përderisa arrin të raportojë: “Zero ... zero ... dhe zero.”348
Lin Kuini flet për njërin nga funksionet e objekteve në dramat e Beketit dhe
marrëdhëniet që kanë objektet me personazhet:
“Objektet i japin shtysë lëvizjes në një ekzistencë që përndryshe do të
ishte statike. Ato u japin aktorëve të ‘Fund loje’ diçka për të bërë, dhe
kështu ata e kalojë kohën derisa të përfundojë loja. Në botën e Beketit
të vrasësh kohën është të vrasësh dhimbjen.”349
Kjo ndodh te “Duke pritur Godonë”, te “Fund loje”, te “Ditë të lumtura”. Çanta e
Uinit është e mbushur plot me objekte që e bëjnë ta vrasë kohën. Ndoshta, siç thuhet
diku, te Beketi edhe pa ta “koha do të kalonte”, por me përtaci. Dramaturgu shkruante
se “Fund loje” ishte “më jonjerëzore sesa Godoja”350 dhe kjo sidomos në kuptimin e
peshës që kanë objektet në strukturën e veprës. Tek e para ato duan të hahen me
personazhet; edhe në qoftë se nuk ia dalin, ato ndikojnë mbi këta të fundit, derisa ka
studiues që arrijnë t’i quajnë njerëzit e Beketit personazhe-objekte të ngulitura në
kohë. Madje, në rastin e Nellit, objekti e vë poshtë personazhin. Koshi i saj i plehrave
mbijeton.
Kuptohet që skenën e mbushin personazhet dhe objektet. Me kalimin e kohës,
pjesët e Beketit zënë e zbrazen nga ato personazhe relativisht të pakta që veprojnë në
to. Por edhe nga objektet. Te “Akt pa fjalë I”, drita verbuese na vë përpara syve një
shkretëtirë, pa gjë në të. Njeriu që plaset në këtë skenë të zbrazët e të ndriçuar fort
përfton aty për aty cilësitë e saj me tërë lakuriqësinë e vet. Ai s’ka ku të fshihet. E
përfytyrojmë duke kërkuar strehë, por diçka na bën t’i ruhemi kësaj zgjidhjeje.
Ndoshta është përfytyrimi i “strehës” së “Fund loje”. Në zhegun shqetësues të “Ditë të
lumtura” çadra e Uinit merr flakë, ndërsa te “Akt pa fjalë I” Burrit të pambrojtur i
duhet se s’bën hija, sado e vogël, e asaj peme që i vjen si shpëtim nga lart. A mund të
thuhet se shkrimtari bën aluzione biblike? Mund ta marrim si të duam. Jemi të sigurt
vetëm në një pikë. Shkrimtari na shtjellon një nga përmasat e pikëpamjes së tij për
jetën. Njeriu është në kërkim të një këndi të vet në jetë, sa më të përshtatshëm për të.
Ka raste kur objekti na imponohet në shumëkuptimësinë e vet të drejtpërdrejtë
dhe të tërthortë. Te “Godoja” na shfaqet një pemë, ku, në mënyrë paksa të sforcuar,
disa shohin simbolin e pemës së jetës. Kështu marrin kuptim edhe ato pak gjethe që
bulojnë tek pema në aktin e dytë. Etiketa te kana e “Akt pa fjalë I” premton ujë. Në
përgjithësi, uji është gati një sinonim i ekzistencës së jetës. Më shumë akoma, këtu
bëhet fjalë për ujë në shkretëtirë, ku mbetet varur një njeri i etur, gjë që bën të na
përthahet gjuha edhe ne. Do të duhej të ishim të kujdesshëm po të thoshim se dy
thasët, apo më mirë dalja dhe futja e dy protagonistëve të“Akt pa fjalë II” brenda tyre,
mishërojnë ardhjen e njeriut në jetë dhe largimin e tij prej saj, pasi ky veprim kthehet
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në një ritual duke u përsëritur për herë të dytë dhe lë të kuptohet se veprimi është duke
u përsëritur për herë të tretë teksa mbyllet pjesa. Kuini vëren:
“Në pantomimë [thesi] është vendi i errët në të cilin tërhiqet njeriu në
fund të ‘ditës’ dhe, për të dalë prej tij ‘ditën’ tjetër, njeriu duhet të
shpohet me hosten. Ai është edhe një metaforë për hapësirën e mbyllur
të vetes.”351
Në këtë rast, po të kishim parasysh ndryshimet e dukshme në sjelljen e dy
personazheve, thasët do të dilnin si elemente parësore të vetes së tyre.
*
Një tjetër përbërës me peshë në dramë, e posaçërisht në atë të Beketit, është
ndriçimi. Si për çdo përbërës tjetër të rekuizitës, edhe këtu Beketi tregohet i përpiktë.
Në fakt, edhe kur nuk e kemi mendjen tek ai, drita është në skenë. Te Beketidramaturg ajo na del jo vetëm si ndriçim i skenës, por edhe si e tillë në vetvete. Kjo
nuk do të thotë se ajo shkëputet prej kontekstit dhe bëhet personazh më vete. Madje as
te “Ditë të lumtura”, ku ajo gjatë gjithë kohës na vret sytë me shkëlqimin e saj diellor.
Kjo mund të thuhej edhe për “Akt pa fjalë I”. Përndryshe do të na e largonte
vëmendjen nga veprimi, ashtu siç është ky te Beketi. Në disa pjesë teatrore, si për
shembull “Lojë”, është drita që, duke rënë mbi kryet e personazheve, i nxit ata të
flasin. Dhe të kemi parasysh që në pjesë të tilla fjala barazohet me veprimin skenik. Jo
vetëm këtu, por edhe në pjesë të tjera, ajo luan me të kundërtën e vet, errësirën. Për
më tepër, shpesh drita shkon në unison me veprimin, ndërsa errësira përcjell qetësinë
ose, të paktën, ndërprerjen e veprimit. Te “Ninullë përkundëse” skena e errët
ndriçohet pak nga pak së bashku me përkundjet ritmike të gruas. Ngjall interes një
fakt. Duke folur për domethënien e figurës së Gruas, një nga interpretueset më në zë
të këtij roli, aktorja Billi Uajtlo, së cilës autori ia dëgjonte fjalën, thoshte se në secilën
nga katër ndarjet e hamendësuara të pjesës nënkuptohet tatëpjeta graduale e njeriut
drejt vdekjes, gjë që do të kërkonte zbehjen e vazhdueshme të ndriçimit deri në fundin
e pjesës. Te “Çfarë ku” rritja e intensitetit të dritës e afron më shumë sallën me
veprimin. Pa lojën midis saj dhe errësirës, drita nuk do të mund të ekzistonte. Ka
mendime që pjesë të tilla si “Frymëmarrje” i lidhin dritën dhe tingullin me jetën,
ndërsa errësirën dhe heshtjen me vdekjen. Madje Kaled Besbesi thotë se loja ndërmjet
dritës dhe errësirës në teatrin e Beketit riprodhon “dikotomitë e jetës dhe të vdekjes, e
së vërtetës dhe të pasigurisë, e pranisë dhe të mungesës, e veprimit dhe të
palëvizshmërisë, e së mirës dhe së keqes, e shpëtimit dhe të ndëshkimit, si dhe të
fjalës dhe të heshtjes.”352
Ndriçimi te Beketi është i pazakontë: ose t’i lodh sytë me zymtësinë e vet, si te
“Fund loje”, “Duke pritur Godonë” apo “Kaseta e fundit e Krapit”, ose të verbon me
shkëlqimin e vet si te “Ditë të lumtura”. Kuptohet që kjo e dyta është një përjashtim
që përforcon rregullën: në dramat e Beketit veprimi zhvillohet në një mjedis skenik të
errët, që ne do ta quanim vezullimi i zymtësisë. Shpesh drita precipiton në ngjyrime të
ndërmjetme. Janë këto ngjyrime që mbështesin shumëkuptimësinë e situatave,
karakteristike kjo për shkrimtarin. Ç’na sjell teleskopi i Klovit?
HEMI: Dallgët, si janë dallgët?
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KLOVI: Dallgët? (E kthen teleskopin në drejtim të dallgëve.) Plumb.
HEMI: Po dielli?
KLOVI: (Duke vështruar): Zero.
HEMI: Po duhet të jetë duke u zhytur. Shih përsëri.
KLOVI: (Duke vështruar): Në dreq dielli.
HEMI: Paska ardhur nata kështu?
KLOVI (Duke vështruar): Jo.
HEMI: Po ç’është, atëherë?
KLOVI (Duke vështruar): Gri. (E ul teleskopin, kthehet nga Hemi, më
fort.) Gri! (Pauzë. Më fort.) GRII! […]
HEMI (I befasuar): Gri! Gri the?
KLOVI: E zezë e lehtë...353
Parashikimi i motit? Përcaktimi i kohës? Matja e largësive të hapësirës kozmike?
Ndoshta asnjëra prej tyre; apo ndoshta çdonjëra prej tyre. Një studiues e përcakton
kohën dhe vendin virtual të “Fund loje” si një bunker pasapokaliptik, brenda të cilit
kanë gjetur strehë njerëzit e fundit që kanë mbetur gjallë. Në zgrip të kohës varet edhe
pritja e Vladimirit dhe Estragonit. Është muzg, i ndriçuar me ngjyra muzgu, të cilat
zëvendësohen nga ndriçimi i hënës që përmendet, por s’duket. Ky ndriçim i
qëndrueshëm, por i mugët, nga dy burime drite të ndryshme shoqëron ndodhinë më të
rëndësishme në universin beketian – pritjen. Por nuk do të shkonim deri aty sa të
pranonim se Godoja lidhet me dritën apo errësirën ose herë me njërën e herë me
tjetrën. Do të thoshim se ngjyrimet që sjellin mbi skenë dielli dhe hëna janë mjaft
konvencionale. Megjithatë, çfarëdo që të thoshim, ndriçimi nuk mbetet një mjet
skenik i kategorizuar prerazi. Bie fjala, ai zgjat ekzistencën e personazheve të “Fund
loje” apo e bën Krapin të marrë e të japë me veten në periudha të ndryshme të jetës së
vet. Ai mendon: “Është goxha mirë kjo dritë e re mbi tryezën time. Me gjithë këtë
errësirë rreth meje ndihem më pak i vetmuar. (Pauzë.) Në një farë mënyre.”354
Në dramat e Beketit, ashtu si në jetë, drita na jep mundësi t’i shohim objektet a
njerëzit që na rrethojnë, në fund të fundit të bëhemi të vetëdijshëm për praninë e
tjetrit, edhe kur këtë e kemi pranë, edhe kur e parakuptojmë qenien e tij. Errësira fiton
mundësi shprehëse më të mëdha. Do të ishte naivitet ta pandehnim dritën te Beketi me
një kuptim etik të përcaktuar. Këtë nuk guxojmë ta hamendësojmë madje as për
personazhin, aq më pak për dritën. Atë e bëjnë të mirë a të keqe gjendjet shpirtërore
ose mendësia e personazheve apo edhe gjendjet skenike të atypëratyshme. Prandaj
Uini e do dritën e diellit, të cilën ajo e lidh me gjallërinë, ndërsa errësira e natës e
ngjeth, duke i sjellë ndër mend pajetësinë. Në një farë mënyrë drita ka të bëjë me
ngrohtësinë. Deri këtu ajo durohet. Por kur vjen e nxeh ajo bëhet shqetësuese. Jeta
mund të kridhet në errësirë edhe nën një dritë të zbehtë që të ngroh, edhe duke u
djegur me gjithsej. Prandaj protagonisti i “Akt pa fjalë I” kërkon hijen e palmës.
Ndërsa tek “Akt pa fjalë II” autori sqaron:
“Kjo pantomimë duhet të luhet në një platformë të ulët e të ngushtë në
pjesën e pasme të skenës, e ndriçuar në mënyrë të dhunshme në të
gjithë gjatësinë e saj; pjesa tjetër e skenës është në errësirë ...”355
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Në pjesën më të madhe të rasteve, ndriçimi e shmang të tërën dhe
përqendrohet në pjesë të veçanta të skenës. Në këto raste, ai është më funksional se
zakonisht: duke u përqendruar, ai e drejton vlerësimin tonë, madje diku, si tek
“Ecejake”, në fjalët e autorit ai vlerësohet si “i butë” për t’u karakterizuar në mënyrë
të paanshme si “i zbehtë” nëpërmjet dialogut. Edhe te “Lojë”, sipas udhëzimeve
skenike, “Fjala nxitet nga një projektor që projektohet vetëm në fytyra. Kalimi i dritës
nga një fytyrë në tjetrën është i menjëhershëm”. Veçse “përgjigjja ndaj dritës nuk
është edhe aq e menjëhershme.”356 Drita luan në mënyra të ndryshme me personazhet
e kësaj pjese. Më saktë mund të thoshim se ndryshe e koncepton njëri dhe ndryshe dy
të tjerat funksionin e saj në raport me veten. B (Burri) ka përshtypjen se drita e bën të
shikueshëm. Kështu e konceptojnë edhe personazhe pjesësh të tjera. G1 (Gruaja 1)
nuk e ka fort për zemër dritën: “Heshtja dhe errësira ishin ato që dëshiroja. E pra,
mora ca nga të dyja. Meqenëse ato janë një.”357 G2 (Gruaja 2) e ndien veten të
shtrënguar të ketë të bëjë me dritën.
Tre personazhet e pjesës ngrijnë në vend brenda urnave të veta, duke krijuar
përshtypjen e vetmisë, që përbën edhe idenë kryesore të veprës. Drita lëviz. Këtu ajo
zëvendëson lëvizjen dhe subjektin e mirëfilltë dhe sfidon hapësirën e shtrirë. Na duket
sikur e lëvizim ne për të parë më mirë – në fakt për të marrë vesh historinë që mbruhet
nga tri këndvështrime të veçuara, ndërsa ajo hidhet nga një fytyrë te tjetra. Dhe vjen
një kohë gjatë shfaqjes së “Lojë” që e ndiejmë dritën si një element strukturor të
pjesës. Na duket sikur projektori ndizet e lëviz prej nesh. Veçse ai nuk është “thjesht
sy”, por një tjetërthënie e audiencës, e vetëdijes së saj zhbiruese, në një farë mënyre e
besimeve dhe e paragjykimeve të saj. Kjo mund të thuhet edhe për pjesën “Monolog”.
Por herë-herë, ajo na shpëton nga duart për të na treguar me këmbëngulje të vërtetën
“e saj”. Ndërkohë nuk do të ishim të një mendjeje me idenë se drita është protagonisti
i të gjithë pjesës “Lojë”. Kjo nuk do të mund të thuhej sidomos për pjesën e parë të
saj. Në pjesën e dytë gjendja strukturore ndryshon. Personazhet tanimë kanë të bëjnë
me të. Ajo merr pjesë në veprim, prandaj shumë kritikë e cilësojnë atë si protagonistin
e pjesës, për çka do të kishim gjithashtu rezervat tona.
Ndriçimi, duke e përmbytur skenën në mënyrë të atillë saqë vë një kufi të
ndjeshëm midis asaj që gjendet brenda tij dhe asaj që mbetet jashtë tij, bëhet një mjet i
shprehjes teatrore. “Lojë” do ta ilustronte dukshëm këtë pohim. Po ashtu, edhe ai
burim i dritës që lëshon Luka mbi P(rotagonistin) te “Katastrofë”. Po këtë funksion,
në përmasa fizikisht më të vogla, luan edhe abazhuri i Krapit te “Kaseta e fundit e
Krapit”. Ngjan sikur këto burime drite përfaqësojnë vetë teatrin si një institucion që
synon të mbajë gjallë ndërgjegjen tonë, qoftë edhe kur stigmatizon të kundërtën e saj
– te Beketi duke e mbajtur zgjuar me shpimet e hostenit të saj. Nëse te Beketi zhurmat
– apo skenat e dhunës që Artoja i mbante si kundërpeshë ndaj dhunës që rrethonte
spektatorin në jetë – nuk janë vazhdimisht të pranishme në skenë apo nuk vijnë në
mënyrë të vazhdueshme që jashtë saj, ka raste që mbi skenën e dramaturgut absurdist
lëshohet ndriçim domethënës. Te Beketi ndriçimi fiton, me intensitet të ndryshëm,
brendinë e rëndomtë psikologjike, duke nxitur, në të njëjtën kohë, fantazinë e
shikuesit. Pikërisht për këtë arsye vetëdijesimi për rëndësisë që i jepte Beketi këtij
elementi skenik bën që të rroket më mirë vitaliteti estetik i opusit të tij.
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KREU VI
VEÇORITË E GJUHËS SË BEKETIT
6.1 Gjuha e unit
“Unë përdor fjalët që më ke mësuar. Në qoftë se ato nuk kanë më kuptim,
atëherë më mëso të tjera. Ose më lër të hesht.”358
358
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Gjuha e Beketit të befason me veçantinë e vet. Fillimisht ajo të duket si një
trill i shkrimtarit. Ndërkaq, siç vënë re studiuesit më të hershëm të krijimtarisë së tij
dhe deri ata të kohëve të fundit, kjo specifikë e shprehjes karakterizonte sfera nga më
të ndryshmet të jetës intelektuale në kohën kur ai po ngrinte në këmbë opusin e vet
teatror, një ndër më të shquarit midis krijimeve të këtij lloji në shekullin XX. Le të
sjellim ndër mend emra si Frojdi, Adleri e Jungu, Ainshtaini apo Huserli e Sartri dhe
konceptimin bashkëkohor të origjinës së njeriut dhe të botës që, të gjithë së bashku,
kush më shumë e kush më pak, e ndienin se lidhej me nevojën e një mënyre të veçantë
të shprehuri. Nga pikëpamja e këtyre konceptimeve, vepra e Beketit ka paraqitur
vazhdimisht vështirësi në interpretim për shkak të kuptimeve të shumëfishta që mbart.
Kjo shumëkuptimësi, nga vepra si e tërë, zbret deri në nivelin e frazave e fjalëve të
veçanta. Fjalët shpesh u largohen kuptimit të parë, denotativ, dhe ne nuk arrijnë t’i
përcaktojmë me saktësi ato. Pikërisht për këtë arsye gjuha e dramave të tij i afrohet
regjistrit poetik. Vetë Beketi nuk na ndihmon në këtë drejtim duke mos na ofruar të
dhëna, të cilat mund t’i përdornim si kyçe interpretimi. Megjithatë, ndoshta kjo
përbën edhe forcën e veprës së tij dhe shpjegon përse shkrimtarë, kritikë, lexues dhe
shikues tërhiqen vazhdimisht nga vepra e tij. Potenciali interpretues i veprës së tij, i
cili, shpeshherë ngjan sikur i afrohet dhe (për pak) shket në greminën e zbrazëtisë dhe
pakuptimësisë, përbën edhe burimin e pashtershëm të energjisë së tij.
Beketit dhe shkrimtarëve të tjerë absurdistë i intereson marrëdhënia ndërmjet
fjalëve dhe realitetit. Historikisht, gjuha është parë si mjeti më si suksesshëm dhe më i
saktë për komunikimin ndërmjet njerëzve. Sado të ndërlikuara situatat, njerëzit arrijnë
që, me anë të fjalëve e fjalive, t’ua bëjnë të ditur të tjerëve mesazhet që duan të
përcjellin. Ky këndvështrim nënkupton një botë racionale, e cila mbështetet në një
strukturë racionale sjelljeje dhe vlerash. Siç kemi treguar edhe në krerët e mëparshëm,
personazhet e Beketit jetojnë në një botë ku lidhjet shkak-pasojë, qëllimshmëria, si
dhe të menduarit teleologjik humbasin duke ia lënë vendin zvjerdhjes së çdo vlere apo
besimi, shpërbërjes së identitetit dhe mungesës së kohezionit në jetën e njerëzve. Në
këtë çoroditje të përgjithshme është e pashmangshme që komunikimi ndërmjet
njerëzve të vështirësohet gjithmonë e më tepër.
Gjuha i nënshtrohet një zhvlerësimi të vazhdueshëm në veprat e Beketit.
Martin Eslini te “Teatri i Absurdes” shprehet:
“... dialogu vetë […] vazhdimisht e humbet efektshmërinë, sepse në të
nuk ndodh ndonjë shkëmbim realisht dialektik… Në një botë të
paqëllimtë, e cila i ka humbur objektivat e saj themelorë, dialogu, ashtu
si çdo veprim, kthehet thjesht në një lojë për të kaluar kohën.”359
Beketi afrohet me shumë mendimtarë, të cilët ishin skeptikë ndaj aftësisë së gjuhës
për të komunikuar. Këtu mund të përmendim Fric Mautnerin dhe Ludvig
Vitgenshtajnin, të cilët u përqendruan në marrëdhënien që ka gjuha me realitetin. Një
numër kritikësh u kanë mëshuar fort ngjashmërive ndërmjet Beketit dhe këtyre
filozofëve, aq sa kanë shprehur mendimin se pikëpamja e Beketit për gjuhën është
ngjizur duke u bazuar në këto ide filozofike. Të tjerë studiues shprehen se, ndonëse
shkrimtari ka qenë në kontakt me to, ndikimi i tyre në veprën e tij ka qenë anësor.
Çdo përpjekje për ta qartësuar këtë lidhje vështirësohet së tepërmi, po të
mbajmë parasysh se Beketi nuk na hapet shumë, jo vetëm për sa u përket
interpretimeve të veprës së vet, por edhe në lidhje me ndikimet që mund të ketë pasur
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nga filozofë të ndryshëm. Studiuesi i Beketit Xhon Pillingu përpiqet të gjurmojë
faktet që lidhin Beketin me filozofin nga Bohemia, Fric Mautnerin, dhe me librin e tij
“Kritikë e gjuhës” (1901-1902). Në fillim të këtij artikulli, Xhon Pillingu shtron
pyetjen: “Sa i detyrohet në të vërtetë Beketi Mautnerit?” 360 Pillingu tregon se Beketi i
kishte lexuar Xhojsit, atëherë i paaftë për të lexuar, pasazhe të tëra nga Mautneri gjatë
kohës që dy shkrimtarët ishin bashkë në Paris. Kjo ndodhte në një kohë kur mentori i
tij ishte duke shkruar “Vepër në proces”, ndonëse në atë kohë Xhojsi i kishte hedhur
tanimë bazat e veprës së vet. Vetë Beketi e ka pohuar ndikimin e Mautnerit në
romanin e tij “Vati” dhe në një prej skeçeve të veta radiofonike madje e përmend
emrin e tij.
Te “Prusti” Beketi shprehet për nevojën e artistit që të jetë i shkëputur nga të
tjerët, në rast se nuk dëshiron të mbetet te pasqyrimi i sipërfaqeve. Për të, mospranimi
i miqësisë nga ana e artistit është jo vetëm i arsyeshëm, por edhe i domosdoshëm,
duke vijuar se “përpjekja për të komunikuar aty ku komunikimi nuk është i mundur
s’është gjë tjetër veçse vulgaritet prej majmunësh, ose komik në një mënyrë të
tmerrshme…” e më tej deklaron se “[a]rti është apoteoza e vetmisë. Nuk ka
komunikim sepse nuk ka mjete komunikimi.” 361 Nuk janë të rralla rastet në dramat e
Beketit ku personazhet e kanë të pamundur të arrijnë të komunikojnë. Të duket sikur
secili prej tyre u vesh fjalëve një kuptim vetjak, që lidhet vetëm me unin e vet.
Ndonëse ua dinë kuptimin “publik” fjalëve të njëri-tjetrit, ne i shohim shpeshherë ata
të hyjnë në dialogë të cilët u ngjajnë më tepër monologëve paralelë, pasi çdo fjalë
është tepër subjektive. Zonja Runi te “Të gjithë ata që bien” e shpreh më së miri këtë
problem teksa mundohet t’u bëjë të ditur të tjerëve se si ndihet. Ajo pyet:
“A të duket ndonjë gjë … e çuditshme në mënyrën se si flas? (Pauzë.)
Nuk e kam fjalën për zërin. (Pauzë.) Jo, fjalët, dua të them. (Pauzë. Më
shumë me vete.) Fjalët më të thjeshta përdor, besoj, e megjithatë
mënyra se si flas më duket shumë … e çuditshme.”362
E më tej, në të njëjtën pjesë, lexojmë këtë dialog ndërmjet bashkëshortëve:
ZNJ. RUNI: Jo, jo, jam gjithë sy e veshë, më trego gjithçka, pastaj
vazhdojmë përpara dhe nuk do të ndalojmë kurrë, kurrë nuk do të
ndalojmë, derisa të mbërrijmë në liman të sigurt.
Z. RUNI: Nuk do të ndalojmë kurrë ... në liman të sigurt ... E di, Medi,
ndonjëherë më duket sikur po lufton me një gjuhë të vdekur.
ZNJ. RUNI: Po, Den, vërtet. E di mirë ç’do të thuash, më ndodh
shpesh, ta ha shpirtin.
Z. RUNI: Të them të drejtën edhe mua më duket kështu ndonjëherë,
kur më ndodh që ta kap veten duke dëgjuar se ç’po them.363
Studiuesja Ben-Zvi shprehet se, sipas Mautnerit, njerëzit nuk mund të kenë të njëjtin
kuptim të fjalëve, pasi, në radhë të parë, fjalët burojnë nga përvojat individuale dhe, së
dyti, ato janë, në rastin më të mirë, vetëm përfaqësime metaforike të përvojave të
mëparshme ndijore. Pra, ndonëse njerëzit mendojnë se komunikojnë, kjo në fakt nuk
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ndodh për faktin se ata nuk mendojnë për të njëjtën gjë edhe në herët kur përdorin të
njëjtën fjalë.364
Mautneri dhe Ludvig Vitgenshtajni i vonë janë skeptikë ndaj faktit që gjuha
është një pasqyrim i realitetit. Në veprën e vet të parë që pati një ndikim mjaft të
gjerë, “Tracatus Logico-Philosophicus” (1921), ky i fundit shprehet se fjalët që
bashkohen në fjali u korrespondojnë objekteve, gjërave. Çdo fjali tregon një objekt të
caktuar. Por, tek “Hulumtime” (1953) ai e hedh poshtë këtë mendim, dhe shprehet se
nuk ekziston ndonjë lidhje esencial(iste) ndërmjet fjalëve dhe objekteve. Fjalët nuk
kanë një kuptim të mirëpërcaktuar, por vetëm përdorime. Ai shprehet, për më tepër, se
të gjitha keqkuptimet vijnë nga përdorimi jo i saktë i gjuhës dhe se filozofët, përpara
se të përpiqen t’u japin zgjidhje çështjeve që kanë të bëjnë me filozofinë, duhet të
kenë kujdes për gjuhën e përdorur. Për të shumë prej paqartësive që, në dukje, janë
filozofike, në të vërtetë burojnë nga përdorimet jo të sakta të gjuhës, nga formulimet
jo të sakta të saj. Hulumtimi filozofik, shprehet ai, duhet të jetë një hulumtim
gramatikor.
Nga ana e tij, Beketi ka sistemin e vet të të kuptuarit të gjuhës dhe lidhjes së
saj me mendimin dhe botën. “Beketi është skeptik për mundësinë që ndonjë sistem të
kuptuari të jetë i aftë të vendosë në univers një rend përfundimisht të vlefshëm dhe të
kënaqshëm.”365 Atëherë? Siç thotë protagonisti i “I paemërtueshmi”, vetëm fjalët janë
të vlefshme, “nuk ka gjë tjetër.” 366 Në dhjetëra faqe të romanit vërshon një lumë i
papërmbajtshëm fjalësh. Por sa të vështirë e kanë personazhet e Beketit ta përdorin
gjuhën. Te “Fund loje” Klovi i kthehet Hemit: “Unë përdor fjalët që më ke mësuar.
Nëse ato nuk kanë më kuptim, më mëso të tjera. Ose lërmë të hesht.” 367 Kjo përballje
e Beketit me gjuhën merr një karakter gjithmonë e më dramatik. Do të thoshim se jo
më kot ndodh ajo dukuri që gjatë gjithë viteve gjashtëdhjetë, ai nuk arriti të shkruante
as njëqind faqe prozë. Na befason, por nuk e kundërshtojmë dot, pohimin e Olga
Bernalit se “[p]asioni i heshtjes që përshkon gjithë veprën e Beketit është një pasion
për të vërtetën ... Pasi gjuha ... pengon dhe tradhton çdo lloj të vërtete.”368
Në dramat e Beketit dhe të shkrimtarëve të tjerë absurdistë, gjuha që përdorin
personazhet më shumë sikur i ndan ata nga realiteti sesa i afron me të. Në mënyrë
paradoksale, fjala, e cila duket se u premton njerëzve mundësinë për ta shprehur
realitetin, në fakt i mban ata të “burgosur” në sistemin e saj, i cili, në fund të fundit, i
largohet botës reale. Ata janë të zënë në “grackën” e gjuhës. Edhe këtu Beketi duket
se afrohet shumë me Mautnerin, kur ky i fundit shkruante:
“Në fillim ishte Fjala. Me fjalën, njerëzit qëndrojnë në fillim të
depërtimit të tyre në kuptimin e botës, dhe nëse vazhdojnë të qëndrojnë
me fjalën, ata do të mbeten aty. Ai që dëshiron të shkojë përtej kësaj
[…] duhet të përpiqet ta çlirojë botën nga tirania e gjuhës.”369
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Lidhur me këtë mosbesim ndaj fjalës që Beketi ndante me Mautnerin, Lorens Harvi
shkruan se Beketi do të shprehej për një “letërsi të jofjalës 370”371. Pikërisht për këtë
arsye, shpesh, veprën e Beketit dhe të shumë shkrimtarëve të tjerë që u bëjnë jehonë
të njëjtave shqetësime për gjuhën e kanë quajtur joletrare, apo edhe antiletrare.
Edhe këtu, siç na tregon Ben-Zvi, filozofia e Mautnerit mund të shërbejë fare
mirë si një platformë teorike e veprës artistike të Beketit. Të dy duket se kanë si
qëllim ta dekonstruktojnë gjuhën dhe pozicionin e favorshëm që ka pasur ajo
historikisht. Për të dy ata sistemi gjuhësor duhet të vihet gjithmonë në provë dhe ai
nuk duhet të pranohet si një sistem i përkryer dhe i natyrshëm i hetimit të botës. Sipas
Mautnerit: “(a)i që niset të shkruajë një libër, i uritur për fjalë, i dashuruar pas fjalëve
[…] në gjuhën e së djeshmes apo së sotmes, në gjuhën e ngurtësuar të një hapi të
sigurt dhe të vendosur, ai nuk mund ta ndërmarrë detyrën e çlirimit nga gjuha.” E më
tej, ai vijon të paraqesë mënyrën se si mund të arrihet ky çlirim nga gjuha:
“Duhet ta shkatërroj gjuhën brenda meje, përpara meje, dhe pas meje
hap pas hapi, në rast se dëshiroj të shkoj më lart në kritikën e gjuhës,
çka është detyra më e ngutshme për njerëzit e mendimit; duhet të
shkatërroj çdo këmbë të shkallës duke hipur mbi të. Ai që do të më
ndjekë duhet t’i rivendosë këmbët e shkallës në mënyrë që t’i
shkatërrojë përsëri ato.”372
Në letrën e shumëcituar drejtuar Aksel Kaunit, Beketi shpreh pothuajse të njëjtin
mendim të Mautnerit, në të cilin ai flet për nevojën e “shkatërrimit” të gjuhës:
“Gjithmonë e më tepër, gjuha ime më duket si tis që duhet të
shkatërrohet në mënyrë që të arrihet tek ato gjëra (ose tek asgjëja) që
gjendet pas saj. Gramatika dhe stili! […] Të shpresojmë se do të vijë
koha, dhe, falë zotit, në disa rrethe po ndodh, kur gjuha do të përdoret
më mirë pikërisht atëherë kur me të shpërdorohet në mënyrën më të
efektshme. Meqenëse nuk mund të heqim dorë fare prej saj, të paktën
nuk duam të lëmë asgjë pa bërë që ta diskreditojmë atë. T’i hapim asaj
një vrimë pas tjetrës derisa të rrjedhë e të dalë në pah çka qëndron
fshehur pas saj – qoftë kjo diçka ose asgjë.”373
Të krijohet përshtypja se në veprat e Beketit gjuha nuk arrin ta pasqyrojë me
saktësi unin e brendshëm. Gjuha nuk shihet si një mjet i mjaftueshëm për të shprehur
atë që ndiejnë njerëzit, dëshirat dhe frikat e tyre më të thella. Personazhet e Beketit,
ashtu sikurse ato të absurdistëve të tjerë, nuk arrijnë ta zbulojnë unin e vet të
brendshëm. Ai mbetet i fshehur thellë brenda tyre, pa pasur mundësi të krijojë një
lidhje me botën e jashtme. Është një unë që nuk mund të komunikohet dhe nuk mund
të komunikojë për vetë natyrën që ka. Këtë ndarje ndërmjet unit të brendshëm dhe atij
të jashtëm te Beketi – për të cilën jemi shprehur në krerët e tretë dhe të katërt të
punimit – e shohim si në prozën, ashtu edhe në pjesët e tij dramatike. Në rastin më të
mirë, personazhi i tij e kupton se është e pamundur që ta nxjerrë në pah unin e vet të
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brendshëm, ashtu sikurse rrëfimtari te “Prufroku” i Eliotit. Pavarësisht nga përpjekjet,
uni i brendshëm – po të përdornim fjalët e poezisë së Eliotit – do të mbytet kur
zgjohet nga zërat e njerëzve. Në raste të tjera këto personazhe nuk arrijnë as të kenë
një konceptim për unin e vet, ndërsa janë të tërhequr nga rryma e ekzistencës, pa
mundur t’i rezistojnë asaj.
Në Tekstin 11 të “Tekste për asgjë”, Beketi tregon se si njerëzit përpiqen të
krijojnë një lidhje me veten, me botën jashtë, me të tjerët. “Unë nuk i flas më atij, nuk
i flas më vetes, nuk më ka mbetur njeri të cilit mund t’i flas…”, kurse në Tekstin 13,
ai shkruan “është një zë pa gojë.”374 Kjo përpjekje për të komunikuar dështon dhe uni
mbetet i izoluar; ai nuk arrin të shprehet. Madje, në shumë raste, ai shihet si i huaj, jo
si një pjesë integrale e qenies. Tek “Jo unë”, protagonistja-gojë shkëputet nga uni i vet
dhe gjithmonë i referohet vetes në vetën e tretë. Jo vetëm që njerëzit nuk arrijnë ta
kuptojnë atë, por duket se ajo nuk arrin ta pranojë vetveten:
“… heshtje varri veç zukatjes ... kur papritur e ndjeu … fjalët po i
vinin … një zë që nuk e njihte … dhe tani një rrëke fjalësh … as
gjysmën e tyre nuk kapte … as çerekun … nuk e kishte idenë … ç’po
thoshte!.. derisa nisi të përpiqej t’ia … mbushte mendjen vetes ... nuk
ishte fare i veti … nuk ishte fare zëri i vet …”375
Po kështu, tek “Atë herë”, njëri nga tre zërat që i flasin protagonistit e pyet atë: “Hë,
tani, i ke thënë ndonjëherë vetes unë në jetën tënde [...] a ke mundur ndonjëherë t’i
thuash unë vetes në jetën tënde[?]376”
Beketi është gjithmonë i përmbajtur ndaj gjuhës si mjet komunikimi. Duket
sikur ai dhe absurdistët e tjerë nuk duan që ta marrin si të mirëqenë këtë funksion të
gjuhës, por gjithmonë e vënë atë në provë, duan të shohin nëse gjuha e pasqyron
realitetin, të jashtëm apo të brendshëm, dhe, me veprat e tyre arrijnë deri në zgrip të
gjuhës, aty ku gjuha “nuk mban më”. Duket sikur Beketi vë në provë çdo kuptim të
fjalës, dhe, të kemi parasysh se disa prej veprave kryesore, ai i shkroi jo në gjuhën
amtare por në frëngjisht, çka bënte të nevojshme që ai të tregohej i matur në
përdorimin e saj. Skepticizmi që kishte Beketi për gjuhën e bënte atë të kërkonte ta
njihte sa më mirë dhe të ishte sa më i përpiktë me të.
Siç e kemi shprehur edhe më parë gjatë punimit, Xhojsi ishte për shumë kohë
ndikimi kryesor i Beketit, derisa ky i fundit vendosi të ndërronte konceptin e vet për të
shkruarit. Biografi i Beketit, Xhejms Nollson, shkruan se Beketi e quante këtë një
“zbulesë”, e cila ndodhi kur ishte në dhomën e nënës së vet, në Dublin. Beketi, thotë
Nollsoni, e quan këtë një zbulesë, sepse ai kuptoi marrëzinë e vet dhe faktin se atij i
interesonte injoranca dhe pafuqia. Në biografinë e vetme të autorizuar të shkrimtarit,
“Samuel Beketi: i mallkuar me famë” 377, Nollsoni citon atë që i kishte thënë vetë
autori për këtë episod kulmor në krijimtarinë e vet:
“E kuptova se Xhojsi kishte shkuar deri aty ku mund të shkohej kur
qëllimi është njohje më e madhe, në atë rast kur materiali është nën
kontroll. Ai ishte gjithmonë duke e shtuar atë; mjafton që të shohësh
bocat e tij që ta kuptosh këtë. E kuptova se rruga ime ishte ajo e
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varfërimit, e mungesës së njohjes […] e reduktimit më tepër sesa e
shtimit.”378
Te “Kaseta e fundit e Krapit”, zbulesa për të cilën flet Krapi në kasetë mund t’i
referohet pikërisht kësaj:
“Shpirtërisht një vit errësire dhe varfërie deri atë natë të
paharrueshme marsi, në fund të molit, me erën që ulërinte, nuk mund
të harrohet, kur papritmas m’u shfaq e gjitha para syve. Vizioni më në
fund. Ma thotë mendja se pikërisht kjo është ajo që do të regjistroj
kryesisht në mbrëmje… Ajo që pashë papritur ishte kjo, se gjithë jetën
e kisha shkuar duke (Krapi e ndalon magnetofonin me padurim, e çon
kasetën përpara, e ndez përsëri). […] (M)ë në fund e kuptova qartë se
errësira që isha përpjekur gjithmonë ta luftoja në të vërtetë është –
(Krapi mallkon, e fik, e çon kasetën përpara, e ndez përsëri).”379
Nollsoni citon Beketin kur ku i fundit thotë se fjalët që mungojnë në fund, pra kur
Krapi e fik magnetofonin dhe e çon kastën përpara, janë: “aleati im më i çmuar” 380.
Artin e Xhojsit, në letrën tanimë të cituar drejtuar Aksel Kaunit, Beketi e quan një
apoteozë të fjalës.
Në një intervistë të vitit 1956 me Izrael Shenkerin, Beketi, duke e krahasuar
veten me Xhojsin, shprehet:
“Xhojsi ishte një manipulator i shkëlqyer i gjuhës – ndoshta më i
madhi. Ai i bënte fjalët të bënin maksimumin e punës. […] Ajo lloj
pune që bëj unë është një punë në të cilën unë nuk jam zot i materialit
tim. Sa më shumë që dinte Xhojsi, aq më shumë mundte. Si artist, ai
priret drejt gjithëdijshmërisë dhe plotfuqishmërisë. Unë punoj me
pafuqinë, injorancën (padijen) […] Hulumtimi i vogël që bëj unë lidhet
me të gjithë atë zonë të qenies, e cila gjithmonë është lënë mënjanë nga
artistët si diçka e papërdorshme – si diçka që, nga vetë përcaktimi që
ka, është e papajtueshme me artin.”381
Për këtë arsye, te Beketi nuk shohim fraza madhështore apo personazhe elokuente, të
cilat i shprehin ndjenjat dhe mendimet e tyre në mënyrë të qartë e bindëse. Duket
sikur autori vendos që ta minojë në çdo çast, hap pas hapi, sigurinë që rreket të
krijohet nga ato që thonë personazhet në skenë. Fjalët nuk shërbejnë si tulla, të cilat,
kur vendosen mirë, krijojnë një ngrehinë të sigurt e të qëndrueshme, siç bëjnë
shumica e shkrimtarëve realistë, por edhe shkrimtarët ekzistencialistë, si Sartri apo
Kamyja, të cilët, siç e kemi përmendur tanimë, ndonëse flasin për absurditetin e jetës,
krijojnë vepra të qarta dhe elokuente. Dështimi i gjuhës te Beketi duket të jetë i
qëllimshëm. Kur lexon veprat e tij nuk provon ndjesinë e plotësisë, e qëllimshmërisë.
Fjalët e asgjësojnë njëra-tjetrën dhe siguria e të pasurit një kuptim mohohet
rregullisht.
378
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Personazhet e Beketit flasin dhe përpiqen të thonë diçka, por këto këmbime
verbale janë më tepër lojëra fjalësh. Sipas Vitgenshtajnit, fjalët janë mjete dhe ato
funksionojnë si lojëra, duke iu nënshtruar rregullave të caktuara. Fjalët nuk kanë një
bazë, një themel të caktuar, ato kanë vetëm përdorime. Shumë prej personazheve të
Beketit hyjnë në këto lojëra fjalësh (dhe këtu nuk nënkuptojmë figurën letrare të
kalamburit). Teksa përpiqen ta kalojnë kohën me çdo gjë që mund të sajojnë, dy
protagonistët e “Duke pritur Godonë”, pasi përpiqen, pa sukses, të luajnë rolet e Pocos
dhe Lakit, luajnë një lojë tjetër:
VLADIMIRI dhe ESTRAGONI: (Në të njëjtën kohë.) A do –
VLADIMIRI: Ah, më fal!
ESTRAGONI: Vazhdo.
VLADIMIRI: Jo jo, pas teje.
ESTRAGONI: Jo jo, ti i pari.
VLADIMIRI: Ta ndërpreva fjalën.
ESTRAGONI: Përkundrazi.
(E shohin njëri-tjetrin me inat.)
VLADIMIRI: Lëri ceremonitë!
ESTRAGONI: Lëri formalizmat!
VLADIMIRI: Mbaroje fjalën, tani!
ESTRAGONI: Mbaroje ti njëherë!
(Heshtje. Afrohen, ndalojnë.)
VLADIMIRI: Çyryk!
ESTRAGONI: Kjo është ideja, le ta shajmë njëri-tjetrin.
Dhe pasi e shajnë mirë e mirë njëri-tjetrin:
ESTRAGONI: Tani pajtohemi.
VLADIMIRI: Gogo!
ESTRAGONI: Didi!
VLADIMIRI: Dorën!
ESTRAGONI: Merre!
VLADIMIRI: Eja në krahët e mi.382
Të tilla këmbime fjalësh, që u ngjajnë lojërave, rregullat e të cilave këto personazhe i
njohin mirë, i gjejmë edhe në vepra të tjera teatrore të Beketit.
Ndonëse fjalët dhe gjuha janë thjesht lojë dhe uni e ka të pamundur të
komunikojë me botën jashtë e aq më pak të lidhet me Tjetrin, shumë nga njerëzit e
Beketit digjen nga dëshira për të pasur dikë, për të mos qenë vetëm. Dhe që këtej,
ndoshta, buron ai kompulsivitet që kanë disa prej tyre për të folur, për të folur
pambarimisht dhe për ta mbushur boshllëkun e ekzistencës së tyre absurde me fjalë, të
cilat ia drejtojnë dikujt tjetër më shpresën se ai është duke i dëgjuar. Në fund të fundit,
ata kanë nevojë për një njeri, dikë që do t’ua faktonte ekzistencën. Estragoni dhe
Vladimiri janë shembulli më i mirë në këtë drejtim. Ndërsa te “Ditë të lumtura” Uini i
thotë Uillit:
“(S)ikur të mundja të rrija vetëm, domethënë të rrija e të dërdëllisja pa
pasur njeri që të ma vinte veshin. (Pauzë.) Nuk dua t’ia bëj qejfin vetes
kot, nuk është se më dëgjon shumë, jo Uilli, mos e dhëntë zoti. (Pauzë.)
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Ka ditë që ndoshta nuk dëgjon asgjë. (Pauzë.) Por ka edhe ditë kur më
përgjigjesh. (Pauzë.) Kështu që gjithmonë mund të them, edhe atëherë
kur nuk më përgjigjesh dhe ndoshta nuk dëgjon fare, se diçka nga kjo
që po them po dëgjohet, nuk po flas me veten, domethënë në shkreti,
diçka që nuk do ta duroja kurrë – sado kohë që të jetë. (Pauzë.) Kjo më
bën të vazhdoj, të vazhdoj të flas kështu.”383
Gjuha nuk arrin të paraqesë unin e brendshëm apo edhe botën e jashtme. Këtë
e vërtetojnë më së miri personazhe si protagonistja e “Jo unë” apo ajo e “Ninullë
përkundëse”. Ndonëse e ndiejnë këtë paaftësi të gjuhës, ndonëse e ndiejnë këtë rrjetë
të gjuhës që i mban të mbërthyer fort, ata janë të shtrënguar të flasin. Është e vetmja
gjë që i bën ata ta ndiejnë se janë gjallë. Vetëdija e tyre kërkon një verifikim dhe gjuha
duket të jetë mjeti i vetëm për këtë. Është një përpjekje e paracaktuar të dështojë duke
pasur parasysh faktin se gjuha i largon ata nga realiteti. Prapëseprapë, ata i drejtohen
vazhdimisht këtij mjeti, duke qenë i vetmi që kanë në dispozicion, i vetmi që i bën ta
ndiejnë humanitetin e vet:
“Ç’do të bëja pa to, kur fjalët të lënë në baltë? (Pauzë.) Të vështroj
ngultas përpara, me buzët e mbërthyera. (Pauzë e gjatë teksa ajo i bën
këto veprime.) Nuk e bëj dot.”384
Kurse protagonisti i “I paemërtueshmi” thotë: “Jam një top i madh që flet, që flet për
gjërat që nuk ekzistojnë, ose që edhe ndoshta ekzistojnë, nuk mund të dihet, nuk ka
rëndësi kjo.”385 Ndonëse e dinë që ky përdorim i gjuhës do të çojë në dështim, ata
këmbëngulin.
Kompulsiviteti për të folur gjen shprehjen më të mirë tek “Jo unë”, ku
protagonistja lëshon një rrëke fjalësh pa shkëputje. Nga fjalët e saj kuptojmë se asaj i
mungon aftësia për të folur normalisht. Në ato raste të rralla që ajo flet, rezultati është
një logorre e pandalshme. Ja, si i shkruan Beketi regjisorit të parë të kësaj pjese, Alan
Shnajder:
“E dëgjoj [Gojën] pa frymë, të ngutshme, të ethshme, ritmike, duke
gulçuar, pa u shqetësuar shumë se sa e kuptueshme është ajo. Ajo nuk i
drejtohet aq shumë të kuptuarit sesa nervave të audiencës, e cila, në një
farë mënyrë, duhet ta bëjë të vetën shushatjen e saj.”386
Një tjetër shembull logorreje është fjalimi pseudoshkencor i Lakit te “Duke pritur
Godonë”. Megjithatë, ndryshe nga Goja në pjesën e mëvonshme, “çelësi” për nisjen e
monologut “akakakademik” të Lakit qëndron në vënien e kapelës në kokën e tij.
***
Kur flet për unin dhe për mënyrën se si e percepton atë njeriu, Fric Mautneri
shkruan se ndonëse ai (uni) është qendër e shumë perceptimeve të të dëgjuarit dhe të
parit, të cilat në çdo çast të dhënë kërkojnë me ngulm vëmendjen e këtij uni, vetëm
një përshtypje është e mundur të kapet në atë çast,
383
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“kështu që uni tek ‘unë jam’ do të humbiste përsëri nëse nuk do të
kisha një kujtesë të faktit që […] unë kam qenë. Kështu, uni im zhytet
nga plotësia e jetës të së tashmes në hiçin e errët të së shkuarës që të
gjejë vetveten. Dhe ai që do t’ia qartësojë vetes këtë proces shumë të
zakonshëm ose qëndron i pavetëdijshëm dhe i heshtur, ose i duhet të
krijojë hije (fantazma) fjalësh.”387
Në kreun e dytë kemi trajtuar idenë se uni e fakton ekzistencën e vet nëpërmjet
kujtesës, ide të cilën Beketi e gjeti të pasqyruar te Prusti. Por kujtesa mund të marrë
formë vetëm me anë të fjalëve. Fjalët janë të vetmet mjete të përdorshme për të
shfrytëzuar kujtesën, për të pasur, tekefundit, një identitet. Duke pasur parasysh se si e
sheh Beketi aftësinë e fjalëve për të shprehur realitetin dhe për të shprehur unin
njerëzor, e kuptojmë se sa e pasigurt është, rrjedhimisht, edhe kujtesa në krijimin e
unit.
Megjithatë personazhet e Beketit përpiqen të kapen pas saj, duke dashur që të
arrijnë në një esencë të unit, në të kuptuarit e vetes, të botës. Dhe, duke qenë njerëz, e
bëjnë këtë me anën e “hijeve (fantazmave) të fjalëve”. Fjalët janë gjithçka që kanë për
të folur për të shkuarën apo, ndoshta, për ta (ri)krijuar atë, për të gjetur tek ajo një
pikë mbështetjeje për të tashmen e të ardhmen. Vladimiri dhe Estragoni flasin, sepse
kjo bën të mundur që të mos mendojnë:
ESTRAGONI: Ndërkohë le të përpiqemi të bisedojmë shtruar, meqë
nuk ia dalim dot të rrimë të heshtur.
VLADIMIRI: Ke të drejtë, jemi të pashtershëm.
ESTRAGONI: E bëjmë që të mos mendojmë.
VLADIMIRI: E kemi atë justifikim.
ESTRAGONI: E bëjmë që të mos dëgjojmë.388
Të folurit del si një veprimtari kompulsive, në të cilin njerëzit angazhohen që të mos
mendojnë dhe të mos dëgjojnë. Madje, te “Lojë”, aftësia e personazheve për të folur
(për të mos thënë pamundësia e tyre për të qëndruar të heshtur) duket se vazhdon edhe
pas vdekjes.
Duke folur për poezinë e poetit irlandez Denis Devlin, Beketi shprehet për
“evokimin e jashtëzakonshëm të së pathënës nga ajo që thuhet.” 389 Kuptimi i dramave
të Beketit gjendet tek boshllëqet brenda në tekst, tek heshtja, tek ajo që nuk thuhet.
Uini thotë:
“Nuk është më nxehtë sot sesa dje, nuk do të jetë më nxehtë nesër sesa
sot, si mundet të jetë ndryshe, dhe kështu ka qenë jetë e mot [...]
(Pauzë.) Dhe nëse një ditë toka do të m’i mbulojë gjinjtë, atëherë unë
nuk do t’i kem parë gjinjtë e mi, askush nuk do t’i ketë parë ato. [...]
Po, duket sikur ka ndodhur diçka [...] dhe asgjë nuk ka ndodhur, asgjë
fare, ke shumë të drejtë, Uilli. (Pauzë.) Ombrella do të jetë përsëri aty
nesër, pranë meje te ky pirg, të më ndihmojë ta kaloj ditën. (Pauzë.
Merr pasqyrën.) E marr këtë pasqyrë të vogël, e thyej në një gur (e
thyen pasqyrën në një gur) – e flak tutje – [...] do të jetë përsëri nesër
387
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në çantë [...] të më ndihmojë ta kaloj ditën. (Pauzë.) Jo, nuk ke ç’i bën
kësaj. (Pauzë.) Ja, kjo është e mrekullueshme, mënyra se si gjërat ...
(zëri i thyhet, ul kokën) ... gjërat ... sa e mrekullueshme. (Pauzë e
gjatë.)”390
Pavarësisht se sa të mrekullueshme e quan këtë ditë Uini, se ç’ditë të lumtur po kalon
ajo në pirgun e vet, përmes këtij pasazhi dhe shumë të tjerëve si ky, lexuesi a shikuesi
e percepton gjendjen e pashpresë të Uinit, e percepton monotoninë e rutinës, së cilës
ajo nuk i shpëton dot. Prirja drejt “kumtimeve të heshtjes” duket edhe teksa Beketi
komenton veprën e Pier Tal-Kotit, në “Tri dialogë”, ku ai i thotë Dytuisë se artisti
duhet të preferojë “[s]hprehjen se nuk ka asgjë për të shprehur, asgjë me të cilën mund
të shprehet, asgjë nga mund të shprehet, as fuqi për të shprehur, as dëshirë për të
shprehur, së bashku me detyrimin për të shprehur.391” Prandaj edhe fjalët e lënë në
baltë autorin. Ai përpiqet të shprehë “Asgjënë”: asgjë për të shprehur. Gjuha e
asgjëson atë që mëton se regjistron. E vetmja gjë që mund të bëjë gjuha është të
tregojë se është e paaftë për të pasqyruar ndonjë gjë përtej vetes. Prandaj edhe arti i
Beketit, domosdoshmërisht, është një art i dështimit. Duket se shkrimtari teston
kufijtë e gjuhës, si mjet i artit të vet, dhe kjo e çon atë gjithmonë e më pranë heshtjes.
Aleksandër Lyi Teruja thotë se “gjuha [...] bëhet introverte, kundërshton veten,
komenton veten, thotë gënjeshtra, dhe, fare mirë, thotë të vërtetën,”392 duke kujtuar
thënien e Borhesit se të flasësh do të thotë të biesh në tautologji. Çdo tekst riprodhon
një tjetër. Në shumë prej veprave të Beketit, frazat janë vetëpasqyruese, nuk i
referohen ndonjë realiteti apo teksti jashtë tyre. Shpeshherë ato ngjajnë të pakuptimta.
Shimon Levi thotë se frazat vetëpasqyruese te Beketi e bëjnë logjikën të ndeshet me
veten, e vënë në lojë atë, duke e pohuar dhe mohuar dialektikisht të njëjtën gjë në të
njëjtën kohë393. Po këtu, Levi citon Bartin, kur ky i fundit shprehet se tautologjitë
dëshmojnë për një mosbesim të thellë ndaj gjuhës, e cila refuzohet, sepse ka dështuar.
Gjuha e përdorur në veprën e Beketit ka një natyrë paradoksale dhe tautologjike. Ajo
është një përpjekje për të mbërritur në solipsizëm, ndërkohë që e di se kjo është e
pamundur, pasi autori po përpiqet të komunikojë solipsizmin e vet, përndryshe nuk do
të ishte një dramaturg që është duke paraqitur veprën e vet. Volfgang Iseri shprehet se
veprat e Beketit janë ndër ato vepra ku elementi i papërcaktuar është tepër i lartë.
Megjithatë, siç vijon Levi, vetë akti i shfaqjes së tyre para audiencës është në vetvete
një ftesë që kjo audiencë të marrë pjesë, duke vendosur, vetvetiu, koherencë dhe
kuptim.394

6.2 Ligjërimi i personazheve dhe aspekte të tjera të gjuhës teatrore
Sikurse edhe jemi shprehur më parë gjatë punimit, një prej aspekteve të
spikatura të estetikës së Beketit është reduksionizmi. Reduktimi gjuhësor është
ndoshta shprehja më interesante e këtij procedimi. Larmia gjuhësore e veprave të tij
vjen duke u tkurrur përherë e më tepër dhe dramaturgu gjithmonë e më pak
390

(Përkthimi im) Samuel Beckett, “Happy Days”, vep. cit., f. 154.
Samuel Beckett, Disjecta, vep. cit., f. 139.
392
Alexander Louis Theroux, The language of Samuel Beckett, tezë doktorate, University of Virginia,
Modern Language and Literature, 1968, f. 24.
393
Shimon Levy, Samuel Beckett’s Self-referential Drama: the sensitive chaos, vep. cit., f. 20.
394
Shimon Levy, Samuel Beckett’s Self-referential Drama: the sensitive chaos, vep. cit., f. 23.
391

160

mbështetet te fjala. Ky rrallim i indit gjuhësor duket se është rrjedhojë e metodës së tij
minimaliste por edhe, siç e kemi përmendur më lart në këtë kapitull, e mosbesimit që
kishte ai ndaj gjuhës. Te Beketi nuk gjejmë replika të shkathëta a la Uajld apo dialogë
që shprehin ide e qëndrime të qarta, aq të shpeshta për një tjetër dramaturg irlandez,
Bernard Shoun. Qysh në pjesët e tij të para, të cilat krahasuar me veprat e tij të
mëvonshme i afrohen më shumë dramave konvencionale për sa u përket aspekteve të
ndryshme gjuhësore, qoftë sintaksore ashtu edhe leksikore, vihet re një tkurrje e
elementit gjuhësor.
Beketi ishte tepër i përpiktë në përdorimin e gjuhës. Në veprat e tij rrallë mund
të gjenden fjalë a shprehje të tepërta. Madje edhe në ato raste kur kemi monologë
fjalëshumë si të Lakit te “Godoja”, të Gojës tek “Jo unë” apo të tri kokave tek urnat e
“Lojës”, analizat e këtyre teksteve çojnë në përfundimin se fjalët që përsëriten në fakt
kanë një funksion të caktuar, funksion të cilin do ta analizojmë në vijim të këtij
kapitulli. Dramaturgu bëhet përherë e më i kursyer me fjalët që përdor dhe kjo vihet re
sidomos nëse veprat e tij më të hershme dramatike krahasohen me ato që shkroi gjatë
viteve ’60, ’70 dhe ’80. Kjo dallohet jo vetëm në lidhje me numrin e fjalëve, por edhe
për sa i përket strukturave gramatikore, duke kryer kësisoj një fragmentarizim radikal
të gjuhës.
Një tjetër aspekt në të cilin vërehet prirja minimaliste e autorit është kalimi
nga përdorimi relativisht i shpeshtë i dialogëve te “Godoja” e “Fund loje” te
monologu apo tek ajo që kritikët e kanë emëruar “dialogu i brendshëm” në pjesët e
mëvonshme. Ndonëse prirja për “monologjizëm” ka qenë e pranishme qysh në
krijimet e hershme të Beketit – tek ato dramatike dhe në prozë – në pjesë si “Jo unë”,
“Lojë” apo “Atë herë” dialogu, aq i rëndësishëm për zhanrin dramatik, mungon
tërësisht. Edhe në ato pjesë ku duket se ka dialog, si te “Hapa”, përherë e më tepër
krijohet përshtypja se dy bashkëbiseduesit, Mei dhe nëna e saj, janë i njëjti personazh.
Zvogëlimi i hapësirës që i lihet dialogut dhe karakteri monologjik gjithmonë e në
rritje i shumë pjesëve të Beketit shkon krah për krah me mbylljen gjithmonë e më
shumë brenda vetes të personazheve të tij. Përveç kësaj, Beketi gjithmonë e më tepër
– sikurse edhe jemi përpjekur ta sqarojmë në kreun e katërt të këtij punimi – përpiqet
të hetojë unin njerëzor e ta paraqesë atë nëpërmjet pjesëve të tij dramatike. Kjo
përpjekje për të hetuar unin njerëzor e për t’i dhënë atij formë artistike e ka nxitur
Beketin që të krijojë pjesë dramatike të cilat do të mund ta paraqisnin këtë unë me
vërtetësi (artistike). Tek “Jo unë” Goja lëshon një breshëri fjalësh e frazash:
“nuk ndaloja dot asnjë çast... si e marrosur... e gjitha ajo... duke u
përpjekur ta dëgjoja... ta ngjisja bashkë... kurse mendja... si e
përçartur... duke u përpjekur ta kuptonte... ose ta ndalonte... ose në të
kaluarën... duke tërhequr të shkuarën...”395
Sintaksa duket se shpërbëhet në këtë pasazh ku Goja përpiqet të tregojë historinë e
jetës së një gruaje (tjetër, sipas saj). Kjo shpërbërje e rregullave gramatikore nuk
duket të jetë thjesht një ushtrim akrobatik stili. Kjo mënyrë të shkruari rreket të japë
unin e copëzuar njerëzor, i cili nuk arrin të gjejë një bosht që do t’i jepte atij unitet.
Ndonëse Beketi ndahet në mënyrë themelore nga metoda e mentorit dhe mikut të vet,
Xhojsit, gjë për të cilën është folur në sythin e parë të këtij kreu, këtu shohim një
ngjashmëri të theksuar mes dy autorëve.
Në periudhën e parë të krijimtarisë së tij dramatike, Beketi duket se i përfshin
personazhet në dialogë. Në mungesë të veprimit të mirëfilltë dramatik, te “Duke pritur
395
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Godonë” dhe “Fund loje” dialogu shkon deri në atë shkallë sa bëhet një forcë aktive
që zëvendëson veprimin e çalë a të munguar. Ai e mban Klovin të mbërthyer aty,
brenda asaj hapësire klaustrofobike:
KLOVI: Çfarë më mban këtu?
HEMI: Dialogu.396
Kur përfundon dialogu, Klovi është i lirë të dalë. Paçka se nuk jemi të sigurt nëse po
largohet, një situatë të cilën e kemi komentuar në krerët e mëparshëm.
Dialogu në një dramë tradicionale shërben, në fund të fundit, për ta çuar
pjesën dramatike drejt një zgjidhjeje. Në dallim me funksionin e gjuhës në dramën
natyraliste, gjuha e Beketit, ashtu si dhe struktura e shumë prej pjesëve të tij, vetëm sa
e zvarg veprimin. Fjalët dhe fjalitë nuk shërbejnë si hapa që do të çonin drejt
përfundimit apo zgjidhjes së konfliktit, pasi në veprat e tij mungon ky element
themelor i dramës konvencionale. Karakteristike në këtë drejtim janë shkëmbimet e
Estragonit dhe Vladimirit te “Duke pritur Godonë”. Studiuesi Gerhard Hauk thotë se
dialogu te Beketi në fakt e vonon veprimin duke e shtyrë në mënyrë të përhershme
zgjidhjen e tij397. Kurse Xhon Fleçeri shprehet se “... Metoda e anulimit ose e
modifikimit [...] duket se buron nga një skepticizëm i rrënjosur për vetë gjuhën si
mjet.”398 Çdo fjalë apo ide që dëgjojmë në skenë dhe që na bën të mendojmë se – më
në fund – dy protagonistët e “Godosë” po shprehin diçka me bindje, se ndoshta mund
të gjejmë një copë truall të fortë në atë terren të paqëndrueshëm që na paraqet
dramaturgu, pasohet nga një tjetër që e tret atë grimë bindjeje apo besimi që mund të
na jetë krijuar:
ESTRAGONI: Më duket se kemi qenë këtu.
VLADIMIRI: (Duke parë rreth e rrotull.) E njeh këtë vend?
ESTRAGONI: Nuk të thashë këtë.
VLADIMIRI: Po atëherë?
ESTRAGONI: Ç’ndryshim ka?
VLADIMIRI: Gjithsesi . . . kjo pema . . . (Duke u kthyer nga auditori.)
moçali këtu . . .
ESTRAGONI: Je i sigurt që e kishim për këtë mbrëmje?
VLADIMIRI: Çfarë?
ESTRAGONI: Që duhej të prisnim.
VLADIMIRI: Të shtunën tha ai. (Pauzë.) Kështu them.
ESTRAGONI: Kështu thua.
VLADIMIRI: Duhet ta kem shënuar diku. …
ESTRAGONI: ... Po cilën të shtunë? Dhe, a është e shtunë sot? Po
sikur të jetë e diel? …399
Ndonëse rreken me çdo mënyrë për ta ruajtur besimin tek ardhja e të shumëpriturit, në
dialogun e tyre çdo gjë relativizohet dhe në botën e tyre koordinatat zhvendosen
përherë.
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Siç vihet re edhe nga fragmenti i mësipërm, te “Duke pritur Godonë” numri i
pyetjeve që bëjnë personazhet është krahasimisht i madh. Xhon Fleçeri i referohet
Beri Smithit kur shprehet se pyetjet zënë njëzetë e katër për qind të të gjitha thënieve
në “Duke pritur Godonë”.400 Pyetjet normalisht kërkojnë që bashkëbiseduesi të
sqarojë një situatë apo të japë një informacion. Nga niveli i pyetjeve që kërkojnë një
përgjigje të thjeshtë deri te ai i pyetjeve më të rëndësishme, si: “Kush është Godoja?”
dhe “A do të vijë ai?”, e gjithë pjesa duket se përshkohet nga një lloj kërkimi apo
nevoje për të arritur diku, për të arritur ndoshta në një përfundim. Kjo dramë ka
shumë të panjohura, më e madhja e të cilave është ajo vetë. Jo vetëm gjatë shfaqjes
apo leximit të saj, por edhe në përfundim të saj, vazhdimisht pyesim veten: Cili është
kuptimi i saj? A ka ndoshta kuptim gjithë kjo që po shohim a lexojmë?
Pyetja, nga pikëpamja ontologjike, është parë tradicionalisht si një nocion që
shpie drejt përgjigjes. Kejn Zejvier Fosheri shprehet se lëvizja lineare nga pyetja te
përgjigjja për Dekartin është lëvizja nga dyshimi në siguri, kurse për Kantin lëvizja
nga hipotetikja tek apodiktikja401. Duket se Beketi nuk e respekton këtë traditë
filozofike. Vladimiri dhe Estragoni shtrojnë shumë pyetje, por përgjigjet, në ato raste
kur vijnë, shpeshherë nuk e plotësojnë formulën tradicionale pyetje-përgjigje:
VLADIMIRI: … Kur vonon shpresa seç lëngon një gjë, kush e ka
thënë këtë?
ESTRAGONI: Pse nuk më ndihmon?
VLADIMIRI: Ndonjëherë, pavarësisht nga gjithçka, më duket sikur
është duke ardhur.402
Ose në një tjetër shkëmbim mes tyre:
ESTRAGONI: (Duke u përtypur.) Të bëra një pyetje.
VLADIMIRI: Ë.
ESTRAGONI: Ktheve përgjigje?
VLADIMIRI: Si është karrota?
ESTRAGONI: Karrotë është.
VLADIMIRI: Aq më mirë, aq më mirë. (Pauzë.) Për çfarë më pyete ti?
ESTRAGONI: E harrova. (Përtypet.) Sa më acaron kjo.403
Pyetjet mbeten pezull e në këtë mënyrë ato kontribuojnë në ndjenjën e ankthit the të
pasigurisë që përshkon tejembanë “Duke pritur Godonë”, “Fund loje”, si dhe shumë
drama të tjera të Beketit e që përbën një nga shenjat dalluese të absurdes. Këto pyetje
mbeten të hapura, të hapura edhe për interpretime. Në artikullin e cituar më lart,
Fosheri, duke iu referuar Zhil Delëzit, shprehet se “pyetjet në mënyrën delëziane nuk
u dorëzohen automatikisht të kundërtave të tyre, dhe në fakt pyetjet mund të mbeten
të hapura …” e më pas ai vijon: “… në këtë mënyrë edhe Deridaja, edhe Delëzi duket
se janë të një mendjeje për idenë se përgjigjet janë një përpjekje për t’i mohuar
pyetjet. Po kështu të dy ata e dinë se pyetjet nuk mund të shtypen nga përgjigjet ...” 404
Pjesët teatrore të Beketit me pyetjet që mbeten pezull, pa përgjigje, me pyetjet që
rishfaqen në mënyrë të vazhdueshme, por që nuk arrijnë të “shtypen” nga përgjigjet
400
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që japin personazhet, ilustrojnë më së miri atë që thonë Deridaja e Delëzi për
ontologjinë e pyetjes.
Ndonëse për Hajdegerin të pyesësh do të thotë të ndërtosh, ngrehina e ndërtuar
nga pyetjet në pjesët e Beketit është tepër e brishtë dhe mezi mbahet në këmbë. Pjesë
si “Ecejake” – së cilës i jemi referuar në kreun e mëparshëm – strukturohen nga
pyetjet; e gjithë situata është si një shenjë pikëpyetjeje, vetëm se lexuesve apo
shikuesve nuk u jepet një përgjigje për atë që po u ngjet tri grave, çka edhe ka nxitur
interpretime nga më të ndryshmet. Këtë karakter enigmatik, ndoshta edhe kërcënues, e
gjejmë edhe te pjesa “Çfarë ku”, në të cilën Bemit, Bimit dhe Bomit vazhdimisht u
drejtohen pyetje nga Z(ëri) i Bamit:
BAMI: Atëherë?
BIMI: (Me kokën ulur gjatë gjithë kohës.) Asgjë.
BAMI: Nuk e tha?
BIMI: Jo.
BAMI: Ia bëre trajtimin?
BIMI: Po.
BAMI: Dhe prapë nuk ta tha?
BIMI: Jo.
[…]
BAMI: Nuk të tha se ku?
Z: Mirë.
BIMI: Ku?
Z: Ëë!
BAMI: Ku.
BIMI: Jo.
BAMI: Ia bëre trajtimin?
BIMI: Po.
BAMI: Dhe prapë nuk ta tha se ku?
BIMI: Jo.405
Një diktator që u kërkon hetuesve se çfarë informacionesh kanë nxjerrë ata nga
seancat e pyetjeve me të dyshuarit, seanca që duket se përfshijnë torturat? Apo
ndoshta kjo pjesë mund të interpretohej si një vetëdije e copëzuar, e cila rreket të
marrë informacion nga fragmentet e saj? Rubi Koni hedh idenë se në këtë pjesë uni
përpiqet të distancohet nga vepra e vet, por në të njëjtën kohë ai përpiqet të depërtojë
në esencën e saj me anë të pyetjeve “çfarë” dhe “ku”406. Kjo pjesë e Beketit, i gjithë
opusi i tij, fton interpretime nga më të shumtat si pasojë e nivelit të lartë të
papërcaktueshmërisë në të.
*
Dialogu është përdorur tradicionalisht nga dramaturgët për të karakterizuar
personazhet. Në këtë drejtim, Beketi nuk ka synim të japë personazhe të strukturuara
e të konturuara qartë dhe t’i diferencojë ata nga njëri-tjetri nëpërmjet gjuhës që
përdorin. Në shumë raste, ata janë të këmbyeshëm. Kjo vërehet qysh në pjesën e parë
dramatike të Beketit. Ndonëse në dyshen protagoniste të kësaj pjese Vladimiri është
më i prirur të përdorë monologë, ka një fjalor më të zgjedhur se Estragoni dhe është
më “filozofi” ndër të dy, të ngjan se batutat dhe fjalët që lëshon në skenë njëri prej
405
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tyre fare mirë mund t’i përkisnin partnerit tjetër. Kjo prirje është edhe më e theksuar
në pjesët “Ecejake”, “Çfarë ku” apo edhe në pjesën e përkthyer nga frëngjishtja dhe të
përshtatur nga vetë Beketi, “Melodia e vjetër”.
Te “Duke pritur Godonë” subjekti shtjellohet më shumë përmes dialogëve dhe
ecejakeve të personazheve. Në të tjera, si “Fund loje” dhe pjesët radiofonike, si “Të
gjithë ata që bien”, “Skicë për radio I” dhe “Skicë për radio II”, mbizotëron dialogu,
ndërsa lëvizja tërhiqet në plan të dytë. Te “Prushi” e “Ditë të lumtura” qendrën e
rëndesës e përthith monologu, i shoqëruar nga ndonjë dialog episodik, ndërsa lëvizja
reduktohet në minimum. Monologu pushton tërë veprimin skenik te “E, Xho”,
“Monolog” apo te “Jo unë”, ku Goja na rrëfehet duke u rrekur ta lëshojë gjithë sa
thotë në llogari të dikujt tjetër. Te Beketi, sidomos në pjesët e viteve ’60, ’70 dhe ’80
vija ndarëse ndërmjet formave të ndryshme të shprehjes dramatike errësohet në
mënyrë të theksuar.
Megjithatë, qysh në krijimet e para, Beketi asnjëherë nuk u qëndron besnik
përcaktimeve dhe kufizimeve të zhanreve letrare, çka edhe përbën një nga tiparet e
estetikës së tij. Ai, sikurse Joneskoja, eksperimenton me format e ndryshme dramatike
duke e mjegulluar dallimin ndërmjet tyre. Këtë e shohim, për shembull, në mënyrën
se si e përdor ai dialogun, monologun dhe monologun e brendshëm. Ndonëse
shpeshherë, përveç personazhit (apo zërit) që shohim a dëgjojmë në skenë kemi edhe
një bashkëbisedues, i cili më të shumtën e rasteve flet pak ose qëndron i heshtur gjatë
gjithë kohës, këto pjesë mund të interpretohen më tepër si monologë të brendshëm
sesa si dialogë apo edhe monologë në prani të një personi tjetër. Që nga pjesët e tij më
të hershme, si “Duke pritur Godonë”, “Fund loje” apo “Të gjithë ata që bien”,
dialogu, ndonëse mbizotërues, u largohet parametrave tradicionalë. Shpeshherë
Vladimiri dhe Estragoni këmbejnë fjalë, por ata nuk komunikojnë. Fjalët e secilit prej
tyre duket sikur ecin në shina të ndryshme dhe nuk arrijnë të puqen në një pikë. Në
këtë drejtim Beketi duket se merr shumë nga dialogët e jetës së përditshme, në të cilët
njerëzit flasin pa e dëgjuar njëri-tjetrin dhe secili bashkëbisedues ndjek linjën e vet.
Xhon Fleçeri, kur flet për këtë tipar të dialogut te “Duke pritur Godonë” 407, jep
shembullin e dialogut – nëse mund të quhet i tillë – ndërmjet Estragonit, Vladimirit
dhe Pocos, një pasazh që e ilustron më së miri prirjen që kanë personazhet për të
ndjekur linjën e tyre të arsyetimit dhe për të mos i kushtuar vëmendje asaj që thotë
bashkëbiseduesi:
VLADIMIRI: Di vetëm që, në këto kushte, koha zvarritet, dhe na
shtrëngon që ta kalojmë atë me aktivitete që [...] në fillim mund të na
duken të arsyeshme, derisa kthehen në zakon. Mund të thuash se kjo
bën që arsyeja jonë të mos shpërbëhet. Pa dyshim. Por vallë, a nuk e
ka humbur ajo udhën prej kohësh natën pa fund të honeve të thella?
[...] Po më ndjek?
ESTRAGONI: (Aforistik, të vetmen herë). Kemi lindur të gjithë të
çmendur. Disa mbeten të tillë.
POCOJA: Ndihmë! Do t’ju paguaj!
ESTRAGONI: Sa?
POCOJA: Njëqind franga!
ESTRAGONI: Nuk mjafton.
VLADIMIRI: Nuk do të shkoja deri aty.
ESTRAGONI: Është mirë thua?
407
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VLADIMIRI: Jo, dua të them, deri aty sa të pranoj se unë nuk kam
qenë i kthjellët nga mendja kur erdha në këtë botë. Po çështja nuk
është këtu.
POCOJA: Dyqind!
VLADIMIRI: Presim. Mërzitemi. (Ngre dorën lart.) Jo, jo, nuk ke ç’i
thua, mërzitemi sa na plas shpirti, nuk e mohon dot. Në rregull. Tani
na vjen në derë një argëtim i tillë dhe çfarë bëjmë ne? E lëmë të shkojë
kot. Hajde, t’ia nisim punës. (Drejtohet për nga pirgu, ndal hapin.) Në
një çast të vetëm çdo gjë do të zhduket [...]
(Mediton.)
POCOJA: Dyqind!408
Kurse te “Ditë të lumtura” shohim dy personazhe – burrë e grua – çka vetvetiu
nënkupton edhe dialog. Por pjesa i ngjan më tepër një monologu të gjatë të Uinit, të
ndarë në dy akte. Dhe në fakt, siç na njofton edhe Rubi Koni, Beketi e konceptoi
fillimisht këtë pjesë si “solo për femër” 409, ndonëse ai futi në skenë edhe Uillin. Uilli
është në skenë, por fjalët që thotë ai janë të pakta: në aktin I, ai lexon pjesë të shkurtra
nga një gazetë apo u përgjigjet pa shumë dëshirë e tepër shkurt pyetjeve të Uinit.
Ndërsa në aktin II e vetmja gjë që nxjerr Uilli nga goja është emri i Uinit në fund të
pjesës. Kalimi nga akti i parë në të dytin e thekson edhe më tepër karakterin
monologjik të pjesës. Mos ndoshta Uilli është një krijesë imagjinare e kësaj gruaje që
rreket t’i thotë vetes dhe publikut se po kalon një ditë të lumtur?
Megjithatë nevoja për tjetrin është tepër e fortë. Uini ka nevojë për një
bashkëbisedues, qoftë edhe të heshtur si Uilli. Duket se ai i jep kuptim rrëkesë së
fjalëve që lëshon ajo. Ndonëse në aktin II Uilli pothuajse nuk del fare në skenë, në
vetëdijen e Uinit ai është aty. Kjo e mbush atë me optimizëm, i jep forcë dhe energji.
Ndonëse ai nuk flet në aktin II, Uini është e bindur se ata bisedojnë, se mes tyre ka
dialog. Kalimi nga një pseudodialog në aktin I në një thuajsemonolog në aktin II
shkon paralelisht me groposjen gjithmonë e më tepër të Uinit në tokën e zhuritur.
Ndërsa në aktin I ajo është e groposur deri te beli, në të dytin shohim vetëm kokën e
saj. Ajo nuk mund t’i përdorë duart. Edhe aluzionet letrare që përdor Uini në aktin I
rrallohen në aktin II. Do të ishte interesante sikur Beketi të kishte shkruar një akt të
tretë të kësaj pjese.
“Kaseta e fundit e Krapit” u konceptua si një monolog dramatik nga Beketi, i
cili e quajti atë “Monologu Megi”, nga emri i aktorit për të cilin dramaturgu e shkroi
veprën, Patrik Megi. Ai e kishte dëgjuar aktorin irlandezoverior të lexonte fragmente
nga “Molloi” dhe “Nga një vepër e braktisur” dhe e kishte tërhequr aq shumë zëri i tij
i çjerrë, karakteristik saqë “Krapin” e shkroi posaçërisht për të 410. Krapi
gjashtëdhjetenëntëvjeçar dëgjon në magnetofon zërin e tij të regjistruar në kasetë kur
ai ishte tridhjetë e nëntë vjeç, aspiratat artistike, jetën dashurore, problemet dhe
vendimet që merr Krapi i ri në kasetë. Krapi i ri i referohet, gjithashtu, një periudhe
më të hershme, kur ai ishte në të njëzetat dhe habitet me atë se çfarë ka qenë më parë:
“Po dëgjoja tani se çfarë hajvani kisha qenë tridhjetë vjet më parë, nuk të besohet që
isha aq keq. Falë zotit që të paktën çdo gjë ka përfunduar,” 411 thotë ai kur nis të
regjistrojë veten në një kasetë të re. Në mënyrë të vazhdueshme Krapi në skenë e
408
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ndërpret dëgjimin duke e ndalur kasetën, i acaruar me fjalët e Krapëve më të rinj të
kasetës.
Ndonëse e emërtuar nga vetë autori si monolog, kjo pjesë, një ndër të paktat
pjesë ku ndihet elementi i patosit – ndoshta edhe për shkak të karakterit të theksuar
autobiografik, – mund të merret edhe si dialog ndërmjet Krapëve. Krapi në skenë, në
moshë të shkuar, orvatet të kuptojë e të kujtojë jetën e vet duke hyrë në një dialog me
veten e tij në një moshë më të re. Zëri i regjistruar – kujtimet e regjistruara – duket se
shërbejnë për t’i dhënë kohezion jetës së Krapit. Nëpërmjet kasetave të viteve të
shkuara, arrijmë të kuptojmë disa nga arsyet e izolimit të këtij personazhi, disa nga ato
ngjarje të shënuara, të cilat çojnë te Krapi që shohim në skenë. Vetë ai, a i kupton ato?
Zor të thuhet. Megjithatë, duket se Krapi i merr në pyetje Krapët më të rinj në një
përpjekje për të nxjerrë prej tyre një farë kuptimi, ndoshta njëfarë përligjjeje për
dështimet e veta.
Studiuesja Antonia Rodrigez-Gago e sheh “Krapin” si një dialog ndërmjet
Krapit që shfaqet fizikisht në skenë dhe zërit të regjistruar të kujtesës. Ajo citon
Endrju Hedin kur ai flet për marrëdhënien e trupit në skenë dhe një makine që flet:
“Përfshirja e fjalës së regjistruar si një protagonist domethënës dhe kuptimplotë në
këtë dramë rrëfimi i shton [asaj] një dimension teknologjik.” 412 Pra, zëri i Krapit në
magnetofon shihet si një protagonist me të cilin dialogon Krapi. Veçse ky dialog
Krapësh nuk çon në një kohezion të unit të tij, të jetës së tij. Krapi aktual, ai i skenës,
nuk arrin të hyjë në rezonancë shpirtërore me Krapët në kasetë, që përfaqësojnë faza
të caktuara të jetës së tij. Ata mbetën të huaj për të, të largët. Ndoshta arsyeja e këtij
dështimi është pamundësia e dialogimit ndërmjet njeriut që është i gjallë në skenë, i
trupëzuar, dhe zërit mekanik, të patrupëzuar. Ky zë që duhet të shërbejë për ta zbutur
nostalgjinë e Krapit në fakt e tjetërson më tepër prej vetes apo veteve të shkuara.
Krapi nuk arrin t’i integrojë në një të vetme vetet e tij.
Beketi e përdor edhe në raste të tjera këtë lloj dialogu ndërmjet personazheve
dhe zërave që vijnë nga burime të ndryshme. Rodrigez-Gago në artikullin e
sipërcituar flet për efektin që kanë zërat e regjistruar, të shtrupëzuar, në pjesët e
dramaturgut:
“Duke punuar për këtë pjesë, Beketi zbuloi se si zërat e regjistruar, të
shtrupëzuar, mund të krijonin tension dramatik. Ndarja ndërmjet zërit
dhe trupit te “Kaseta e fundit e Krapit” ofronte mënyra të reja për të
paraqitur në mënyrë të njëkohshme çaste të ndryshme në jetën e një
protagonisti të vetëm dhe për të treguar nivele të ndryshme të
përvojave të brendshme që ndeshen me njëra-tjetrën, teknikë që ai do
ta përdorte në pjesët e tij të mëvonshme televizive dhe skenike.”413
Këtë formë dialogu e shohim edhe tek “E, Xho”, në të cilën zëri i një gruaje i kujton
Xhosë ngjarje nga e kaluara. Në një nga versionet e kësaj pjese televizive, ku aktori
Klaus Hermi luan Xhonë, ndërsa Zëri është i Billi Uajtlosë, zëri që i flet Xhosë ngjan
si i regjistruar, mekanik. Ndryshe nga “Kaseta e fundit e Krapit”, Xhoja nuk lëviz dhe
duket se nuk e ka në dorë ta ndalojë Zërin apo ta bëjë atë të nisë sërish të flasë. Zëri
është një zë gruaje, me të cilën Xhoja ka pasur një histori dashurie, por, nisur edhe
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nga fakti që ajo di hollësira nga gjithë jeta e tij – e shkuara dhe e tanishmja – ai duket
më tepër si një zë i brendshëm që i flet protagonistit, një nga zërat që Xhoja kërkon t’i
“mbysë”: “Ti e njeh atë ferr [...] që e quan mendje.... Andej mendon se po vjen kjo,
nuk është kështu?”414
Në rast se Zëri tek “E, Xho” merret si një zë i brendshëm, një zë i ndërgjegjes,
atëherë, ashtu sikurse ndodh edhe me Krapin, nuk kemi një njësi ndërmjet Xhosë dhe
ndërgjegjes së tij. Xhoja është i tëhuajtur jo vetëm nga e kaluara e tij, por edhe nga
ndërgjegjja e tij. Pjesën mund ta emërtojmë monolog të brendshëm ose edhe monolog
i Zërit në prani të Xhosë. Ndonëse toni i zërit është i njëtrajtshëm dhe nuk ka uljengritje, e gjithë pjesa duket si një akuzë ndaj Xhosë për pandjeshmërinë dhe
vetizolimin e tij. Xhoja qëndron i heshtur, por në realizimet televizive të pjesës, ai
reagon duke lëvizur sytë, duke u përlotur, si dhe nëpërmjet mimikës. Ndonëse
përpiqet t’i fshijë këta zëra, “t’i mbysë të vdekurit në kokën e tij,”415 ai zë
këmbëngulës kërkon medoemos të dialogojë me të: “Ki kujdes se mos të mbarojmë,
Xho... E ke menduar ndonjëherë këtë? ... E, Xho? ... Ç’do të ndodhte sikur të mos
ishim më ne? .... Nuk do të kishe asnjë tjetër për të mbytur ....” 416 Pas gjithë zërave të
mbytur në kokën e tij, të babait, të nënës, të të gjithë “të vdekurve”, ky zë ndoshta
është ai i fundit, ai më i vështiri për t’u mbytur, zëri i tij. Ky zë kërkon me ngulm
reagimin e Xhosë, nuk do ta lërë të prehet. Prehja, heshtja që kërkon Xhoja është
atribut vetëm i vdekjes. Duket se edhe shiriti i zbrazët që mbyll “Kasetën e fundit e
Krapit” do të thotë të njëjtën gjë.
Edhe pjesa “Lojë” paraqet vështirësi në lidhje me përcaktimin e saj në bazë të
terminologjisë dramatike. Siç e kemi përmendur tanimë në kreun e mëparshëm,
B(urri), G(ruaja) I dhe G(ruaja) II, të ndryrë në tri urna në qendër të skenës, flasin për
një histori të rëndomtë tradhtie bashkëshortore. Ndonëse janë pranë e pranë dhe flasin
për historinë e tyre të përbashkët, ata nuk komunikojnë me njëri-tjetrin. Dëgjojmë tri
monologë që alternohen me njëri-tjetrin, por pa ndërhyrë asnjë çast te tjetri, gjithsecili
prej tyre duke dhënë versionin e vet të historisë së përbashkët. Imazhi skenik i tre
personazheve të groposur në tri urna të veçanta, që, ndonëse afër njëri-tjetrit, nuk
arrijnë as ta shohin e as ta prekin atë që kanë pranë, së bashku me tri linjat e rrëfimit,
të cilat deri në fund mbeten monologjike, janë një përfaqësim dramatik i goditur i
solipsizmit dhe i izolimit që i ka shoqëruar dhe i shoqëron këto personazhe.
Tek “E, Xho” apo “Çfarë ku”, zëri fiton të drejtat e të qenit personazh i këtyre
pjesëve, duke i nxitur personazhet që i shohim fizikisht në skenë që të veprojnë a të
mendojnë. Në njëfarë mënyre ai dialogon me ta. Kurse te “Lojë” këtë funksion e
kryen projektori. Ai është hetuesi i tyre. Ata nisin të tregojnë historinë e tyre atëherë
kur mbi ta lëshohet drita e projektorit, sikur ai të ishte bashkëbiseduesi i tyre.
Komunikimi ndërmjet personazheve është zëvendësuar nga komunikimi me një
“qenie” jonjerëzore, mekanike. Por ndryshe nga pjesa “E, Xho”, në të cilën zëri flet,
por personazhi qëndron i heshtur, në pjesën “Lojë” nuk arrijmë ta kuptojmë
mekanizmin e dritës së projektorit dhe janë personazhet ata që flasin duke treguar
historinë e tyre. Projektori mbetet një bashkëbisedues i heshtur, ashtu sikurse
Dëgjuesi417 tek “Jo unë”. Mbetet i hapur interpretimi i mundshëm i projektorit.
Ndoshta ai shërben si një ndërmjetës i audiencës dhe i personazheve.
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Ashtu si tek “Jo unë”, edhe tek “Atë herë” gjejmë një treshe zërash, të cilët
“dialogojnë” në kokën e Dëgjuesit. Vetëm se ndryshe nga drama më e hershme, zërat
vijnë nga jashtë skenës, nga disa altoparlantë. Siç edhe e kemi përmendur pak më parë
në një citim nga Rodrigez-Gago, zërat e regjistruar mund të krijojnë tension dramatik.
Ndërsa te “Jo unë” kokat që dalin nga urnat flasin sapo mbi ta bie drita e projektorit,
tek “Atë kohë” koka që duket në skenë – që është njëkohësisht protagonist dhe dekor i
kësaj pjese – qëndron pa folur dhe pothuajse gjatë gjithë kohës që tri zërat flasin i
mban sytë të mbyllur. Ngjashmëria ndërmjet dy pjesëve është e dukshme. Siç tregon
Inok Brejtëri, Beketi vetë ia kishte pohuar këtë ngjashmëri aktorit Patrik Megi, duke i
thënë se ai nuk do të lejonte kurrë që këto dy pjesë të shfaqeshin bashkë, pasi ato
“qenë prerë prej së njëjtës copë”418.
“Atë herë” zakonisht shihet si monolog, në të cilin koka-personazh i paemër
që shfaqet në skenë përpiqet të kujtojë fragmente nga e shkuara e vet. Një kokë pa
trupin e vet, me flokët e bardhë të gjatë. Një kokë, një kafkë dhe tri zëra brenda saj.
Tri zërat në mendjen e personazhit janë në fakt një i vetëm, zëri i tij i brendshëm.
Ndonëse nuk flet, Dëgjuesi ka nevojë për këta zëra dhe, sikurse Krapi, nëpërmjet tyre
ai rreket të krijojë një rrëfim të jetës së vet, ndoshta në fazën e fundit të saj. Në njëfarë
mënyre, siç shprehet Gerhard Hauku, “Jo unë”, “Atë herë” dhe të gjitha pjesët e
shkruara pas tyre kanë “shembuj të ngjashëm të ‘dialogut të brendshëm’ të artikuluar
nga një vetëdije e vetme në një mënyrë thuajse monologjike.” 419 Ashtu si te “Lojë”,
edhe tek “Atë herë” kjo polifoni e tri zërave të krijon përshtypjen e dialogut, ndonëse
jo të një dialogu tradicional. Zërat tek “Atë herë”, të emërtuar thjesht A, B dhe C,
tregojnë për tri faza të ndryshme të jetës së protagonistit, dhe rëndom ato
interpretohen si tri fazat e jetës së njeriut – fëmijëria, pjekuria dhe pleqëria.
Zërat hyjnë në dialog me njëri-tjetrin, por më tepër akoma, ata i flasin
protagonistit të paemër. Jo më kot Beketi e ka quajtur atë Dëgjuesi. Zërat në kokën e
tij nisin të tregojnë histori nga e shkuara e tij, ndërpriten dhe e rimarrin fillin e
historisë. Por nga ana tjetër, ata zëra komunikojnë edhe me audiencën, ose, më saktë,
duke komunikuar ndërmjet tyre, audienca arrin të ndërtojë, me aq sa mund, një
panoramë të jetës së protagonistit. E tëra mbetet e pamundur të rroket dhe kjo nuk
duhet harruar kur nisemi të interpretojmë pjesët e Beketit, e aq më shumë ato që i
përkasin periudhës së tij të mëvonshme. Gjithçka kemi janë fragmente nga jeta e
protagonistit, të kumtuara nga zëri i kujtesës. Në këtë pikëvështrim, e gjithë pjesa
është vërtet një dialog, por ky dialog ndodh ndërmjet zërit të kujtesës – a zërave të
kujtesës – dhe protagonistit në skenë që përpiqet ta evokojë, ta rekuperojë, apo
ndoshta edhe ta rindërtojë, të shkuarën e vet.
Edhe pjesa “Hapa” paraqet vështirësi në lidhje me emërtimin e zhanrit të saj.
Pjesa e shkruar për aktoren me të cilën Beketi bashkëpunoi ngushtë, Billi Uajtlonë,
mund të merret si e ndarë në skena, apo edhe në akte. Si sipar ndërmjet akteve
shërben tingëllima – ndoshta – e një kambane. Në skenën e ndriçuar zbehtë nga drita
shfaqet një grua, Mei – emri i nënës së Beketit, me të cilën autori kishte pasur një
marrëdhënie shumë të vështirë – e cila del e mbështjellë me një “pelerinë të vjetër gri
që ia mbulon këmbët”420. Fytyra e saj pothuajse nuk shquhet në dritën e zbehtë.
Ndonëse Mei është personazhi i vetëm që duket në skenë, një personazh tjetër, i
shtrupëzuar, është Z(ëri) i nënës së saj. Skena e parë e kësaj pjese fillon me një dialog
ndërmjet Meit dhe Zërit, ku Mei thërret nënën e vet:
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M: Nënë.
Z: Po, Mei.
M: Ishe në gjumë?
Z: Në gjumë të thellë. (Pauzë.) Të dëgjova në gjumë të thellë. (Pauzë.)
Nuk ka gjumë aq të thellë sa të mos të dëgjoj prej andej.421
Nëna nuk duket fizikisht në skenë dhe ndoshta Mei po e thërret atë nga bota e
përtejme. Në dialogun e tyre, Mei i ofron asaj ndihmë që të kryejë disa veprime për të,
si për shembull t’i injektojë asaj (ndoshta) qetësuesin, t’i ndërrojë pozicionin, t’i
rregullojë jastëkët apo t’i ndërrojë plagët. Nëna i përgjigjet me fjalët “Po, por është
shumë shpejt” 422. Rubi Koni e interpreton këtë përgjigje të nënës me idenë se “vuajtja
do ta bëjë të vetën”423. Nga ana tjetër, nëna i kërkon asaj falje, për faktin që – siç
shprehet Koni – “e ka sjellë në jetë”. Më tej studiuesja shprehet se “të dyja gratë e
barazojnë të jetuarit në kohë me vuajtjen”424.
Ndonëse nëna nuk shfaqet në skenë dhe duket sikur ajo nuk i përket më kësaj
bote, në aktin e parë të kësaj pjese i gjejmë, megjithatë, parametrat e një dialogu
dramatik, dhe, në krahasim me “Atë herë”, mund të dallojmë dy bashkëbisedues dhe,
siç thotë Dejvid Peti, ndryshe nga “Atë herë” dhe “Jo unë”, që “fillojnë në mënyrë të
papërcaktuar” dhe “ne si audiencë duhet të presim që rrëfimi të krijojë koherencë”, te
“Hapa” personazhet “pranojnë plotësisht jo vetëm subjektivitetin e tyre, por edhe
marrëdhënien me njëri-tjetrin.”425 Por pasi dëgjohet tingëllima e parë e kambanës, akti
i dytë është një monolog i Zërit, i cili flet për Mein dhe i drejtohet shpeshherë
audiencës. Meqenëse në skenë ne shohim vetëm Mein, e cila qëndron pa folur, fjalët e
para që nxjerr Zëri në këtë akt flasin shumë: “Tani unë eci këtu. (Pauzë.) Ose më mirë,
vij dhe rri këtu. (Pauzë.) Kur binte nata. (Pauzë.) Ajo mendon se është vetëm.
(Pauzë.)”426 Ndarja e qartë e personazheve që shohim në aktin e parë këtu zbehet së
tepërmi, duke i lënë vendin mundësisë së njëjtësimit të Zërit me Mein. Ashtu si tek
“E, Xho” apo “Atë herë”, ky zë ka gjasa të jetë zëri i vetë Meit, zëri brenda saj.
Megjithatë, diku nga mesi i këtij akti, Zëri vë në skenë një dialog ndërmjet Meit dhe
Nënës, duke e rikthyer monologun në dialog, ndonëse një dialog brenda rrëfimit të
Zërit.
Në aktin e tretë, Mei ndërron rolet me Zërin duke u kthyer në rrëfimtare. Ajo
rrëfen historinë e saj, por në asnjë rast nuk përdor përemrin vetor të vetës së parë:
“Pak më vonë, kur pothuajse ishte harruar, ajo filloi të [...] filloi të ecte. (Pauzë.) Kur
binte nata.”427 Mei i ngjan protagonistes-gojë te “Jo unë”, e cila e mohon në mënyrë
kategorike se historia që po tregon është e saj. Ajo tregon një histori që ka si
protagonist sërish një nënë (e quajtur Zonja Uintërs) dhe vajzën e saj, Emi, anagramë
e emrit Mei. Dialogu, si dhe vetë fjalët e kësaj pjese, përfundon me po ato fjalë me të
cilat përfundon edhe akti i saj i parë, vetëm se, ndryshe nga shkëmbimi i aktit të parë,
këtu nuk kemi një ndarje të qartë ndërmjet dy bashkëbiseduesve. Në skenë dëgjohet
vetëm një zë dhe dialogu i aktit I tashmë është kthyer në një rrëfim, që tregohet nga
zëri. Ndonëse kjo pjesë nuk ta krijon mundësinë të bësh interpretime të sigurta e
421
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përfundimtare, ky kalim nga një dialog në një rrëfim a monolog të zërit në skenë të
nxit të mendosh se dy personazhet janë në fakt një i vetëm.
Në kreun e mëparshëm është shpjeguar se si përsëritja është një mjet me peshë
në strukturimin e pjesëve të Beketit. Që në fillimet e veta, në esenë që shkroi në
mbrojtje të “Vepër në proces”, “Danteja . . . Brunoja . Vikoja . . Xhojsi”, Beketi
shkruan se për Vikon historia është ciklike, përsëritëse. Në veprën e tij dramatike,
shumë situata përsëriten dhe kjo përsëritje shpesh shërben për t’i dhënë një karakter
njësues shumë prej pjesëve të tij. Përsëritja e të njëjtave situata nga akti në akt dhe
cirkulariteti i një numri imazhesh skenike janë mjete karakteristike të pjesëve të
Beketit. Përveçse në rrafshin e strukturës dhe të mjeteve teknike, përsëritja gjendet
edhe në rrafshin gjuhësor. Në pjesët e Beketit fjalët, frazat dhe fjalitë përsëriten duke
u kthyer në njësi të rëndësishme vepërformuese.
Në dialogun e përditshëm përsëritja është një element i kudogjendur i
komunikimit. Kjo metodë komunikimi ka shumë funksione jo vetëm në jetën e
përditshme, por edhe në dramë. Përsërisim fjalë kur nuk jemi të sigurt për kuptimin e
mesazhit të bashkëbiseduesit; kur duam të pranojmë atë që sapo na është komunikuar;
kur duam të theksojmë pjesë të caktuara. Përsëritja në jetën e përditshme dhe në skenë
e lehtëson komunikimin dhe shpeshherë na jep më shumë siguri për çka synojmë të
përcjellim, meqenëse fjala apo fjalët e përsëritura në skenë tanimë janë të njohura,
kështu që audienca mund të mbështetet tek ato sa herë që ka pasiguri për kuptimin e
asaj që komunikohet. Përsëritja merr edhe formën e ritualit në kontekste të ndryshme
si, për shembull, në një kult fetar, sikurse përdoret edhe në klasa për t’u ardhur në
ndihmë mësuesve që të harxhojnë më pak energji.428
Përsëritja në dramat e Beketit dhe të absurdistëve të tjerë merr forma të
ndryshme. Njëlloj si në bisedat e përditshme, përsëritjet mund të jenë të njëjta me
thënien burimore ose mund të jenë variacione të saj; ato mund të ndodhin menjëherë
pas kësaj thënieje ose mund të ndodhin më vonë gjatë ecurisë së pjesës. Shpeshherë
përsëritja duket edhe në nivelin e tingujve, e këtu nuk duhet harruar rëndësia që u
jepte tingujve Beketi, si edhe karakteri poetik i pjesëve të tij. Fjalët që përsëriten në
situata të caktuara kthehen në lajtmotive të pjesëve të Beketit, duke u paraqitur si një
mjet i rëndësishëm stilistik i autorit. Në dramën më të njohur të autorit, fjalët “Nuk ke
ç’i bën” janë të parat fjalë që dëgjojmë në skenë me t’u ngritur sipari. Më tej shohim
Estragonin që përpiqet më kot ta heqë këpucën që i vret këmbën. Kjo frazë përsëritet
disa herë gjatë pjesës:
Vladimiri shpërthen në të qeshura, por i mbyt menjëherë, dhe i mban
duart fort në zonën gjenitale, me fytyrën e shtrembëruar.
VLADIMIRI: Nuk guxon as të qeshë njeriu.
ESTRAGONI: Sakrificë e tmerrshme.
VLADIMIRI: Vetëm të buzëqeshë. (Befas buzëqesh nga njëri vesh në
tjetrin, vazhdon ta mbajë buzëqeshjen, e ndalon po aq befas.) Nuk
është njësoj. Nuk ke ç’i bën.
ESTRAGONI: … (E ngre atë që ka mbetur nga karrota nga bishti, e
tund përpara syve.) E çuditshme, sa më shumë të hash, aq më keq të
duket.
VLADIMIRI: Mua më ndodh e kundërta.
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ESTRAGONI: Domethënë?
VLADIMIRI: Me kohën unë mësohem me plehra.
ESTRAGONI: (Pas një reflektimi të gjatë.) E kundërta është kjo?
VLADIMIRI: Çështje temperamenti.
ESTRAGONI: Karakteri.
VLADIMIRI: Nuk bën dot gjë.
ESTRAGONI: Nuk ia vlen të mundohesh.
VLADIMIRI: Jemi ata që jemi.
[...]
VLADIMIRI: Thelbi nuk ndryshon.
ESTRAGONI: Nuk ke ç’i bën.
ESTRAGONI: (Më i qetë). Më iku mendja. Më fal. Nuk do të ndodhë
më. Më thuaj ç’do të bëjmë.
VLADIMIRI: Nuk ke ç’bën.429
Kur shqiptohet në fillim kjo frazë, ajo i referohet vështirësisë (fizike) që ka Estragoni
për të hequr këpucën. Por kur përsëritet – fjalë për fjalë ose e ndryshuar lehtësisht –
kthehet në refren dhe përfton një peshë metafizike. Nëpërmjet saj, autori shpreh një
nga shqetësimet kryesore të shumë prej shkrimtarëve absurdistë – dhe jo vetëm të tyre
– në lidhje me aftësinë e njerëzve për të zgjedhur për veten e tyre. Hju Keneri ka
shkruar se në rast se pjesa do të kishte një “mesazh”, mesazhi do të ishte pak a shumë
ky: “Nuk ke ç’i bën”. Keneri vazhdon duke thënë se: “[n]uk i bihet rrotull [këtij
mesazhi – L.G.]; ai thuhet që në çastet e para, me fjalët e para që thuhen, në njëfarë
mënyrë për të larë duart me anën didaktike”430.
Rubi Koni u ka bërë një përshkrim të gjerë përsëritjeve te Beketi. Ajo i quan
“refrene” këto fjalë a fraza që përsëriten shpesh dhe që fitojnë një domethënie duke u
përsëritur.431 Refreni më i njohur i kësaj pjese – dialogu: “Shkojmë – Nuk mundemi –
Pse nuk mundemi? – Po presim Godonë” – funksionon si boshti (verbal) i
tragjikomedisë së Beketit, e vetmja gjë e sigurt në jetën e Vladimirit dhe të Estragonit.
Ashtu sikurse Vladimiri dhe Estragoni nuk mund ta kapërcejnë situatën e tyre, ata po
ashtu nuk arrijnë të dalin jashtë këtij qerthulli gjuhësor që krijohet nga refrenet.
Vështirë të thuhet nëse ky cirkularitet në rrafshin gjuhësor është rezultat i kësaj situate
pa rrugëdalje apo ky ngërç gjuhësor është kontribues – ndoshta kryesori – në gjendjen
e pashpresë të dy protagonistëve të “Godosë”.
Edhe te “Fund loje” vërehen fjalë e fraza që përsëriten duke u kthyer në
lajtmotive. Motivi më i njohur janë fjalët e Klovit “Do të të lë”, të cilat i drejtohen
Hemit të verbër. Ky refren përsëritet dymbëdhjetë herë nga Klovi gjatë shkëmbimeve
të tyre. Klovi i thotë Hemit se do të largohet dhe do ta lërë vetëm, por ai qëndron aty.
Edhe në fund, ndonëse e shohim te pragu i derës, të veshur për rrugë, pasi i ka thënë
për herë të fundit Hemit se do ta lërë, të ngjan se ai është duke përsëritur një rutinë që
vazhdon prej kohësh. Përsëritja e fjalëve dhe e situatave të jep përshtypjen e një
rituali, të cilin Hemi dhe Klovi e njohin mirë. Kjo përsëritje mund të jetë edhe një
paraqitje metateatrore e aktorëve që luajnë – “të shtrënguar” nga pozicioni i tyre –
rolet e Hemit dhe Klovit natë pas nate. Ata e njohin mirë “rutinën”, apo “ritualin”, e
pjesës. Interpretimi metateatror i dramës përforcohet edhe më tepër po të mbahet
429
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parasysh se sa shpesh Hemi i referohet vetes si aktor dhe përdor gjerësisht udhëzime
regjisoriale gjatë veprimit skenik.
Në këtë dramë lexojmë këtë shkëmbim ndërmjet Hemit dhe Klovit:
KLOVI: Pse kjo farsë, përditë?
HEMI: Rutinë. Nuk merret vesh.432
Rutina i mban në skenë protagonistët e “Fund loje” dhe “Duke pritur Godonë”,
ndonëse dialogu ndërmjet Vladimirit dhe Estragoni, siç thotë ky i fundit, “bëhet pa
kuptim” dhe përsëritja e fjalëve e thekson edhe më tepër monotoninë e jetëve të tyre.
Përsëritja – e strukturave, e imazheve apo e fjalëve – në pjesët e Beketit është mjet i
rëndësishëm estetik, që shpreh absurditetin dhe njëtrajtshmërinë e gjendjes njerëzore.
“Ikim, atëherë? – Ikim. – (Nuk lëvizin),”433 është refreni përmbyllës që mishëron
ritualin e Didisë dhe Gogosë, një ritual, të cilit duket se ia njohin procedurat, por
domethënien ontologjike të të cilit ata nuk e kuptojnë ose, ndoshta, kanë frikë ta
kuptojnë.
Përsëritja në pjesët e Beketit u jep atyre kohezion dhe shpeshherë u vjen në
ndihmë lexuesve a shikuesve t’u japin një kuptim këtyre pjesëve që paraqesin një
sfidë interpretuese. Koni thotë se “këto ngjashmëri [në përsëritje] theksojnë temën
specifike të imponimit të një strukture në kaosin [e ekzistencës].” 434 “Ditë të lumtura”
përshkohet nga këto fraza që përsëriten. Uini përpiqet t’ia mbushë mendjen audiencës,
dhe vetes, se “kjo do të jetë një ditë e bukur”. Hju Keneri e vlerëson këtë pjesë si
dramë angleze:
“… angleze në hamendësimin e heshtur të Uinit se njerëzit e kanë për
detyrë që të mos bien në trishtim; angleze në betejën e përhershme për
t’i zhvlerësuar bezditë e vogla, për t’u kënaqur me bekimet e vogla;
angleze në fasadën e qëllimshme të llafazanërisë.”435
Uini përpiqet me çdo kusht që të mos bjerë në dëshpërim. Kështu që ajo përdor të
gjitha mjetet që ka në dispozicion: sendet e çantës, të shoqin e vet dhe, sigurisht,
fjalët. Megjithatë, refreni “kjo do të jetë një ditë e bukur”, dalë nga goja e Uinit të
ngecur në tokë, nuk tingëllon fort bindës dhe, gradualisht, ai e thekson më tepër
gjendjen e saj të pashpresë.
***
Fjalët e përsëritura te Beketi u japin pjesëve të tij një poeticitet të lartë, aq sa
shpeshherë fragmente të tyre mund të lexohen si vargje. Vëmendja e lexuesit apo
audiencës tërhiqet nga këto përsëritje të shpeshta. Pjesa “Hapa” është e pazakontë për
një vepër dramatike nga mënyra se si Beketi e ka konfiguruar në të shkruar:
“till in the end
the day came
in the end came
close of a long day
sitting at her window

“derisa në fund
erdhi dita
në fund erdhi
një ditë e gjatë u mbyll
ulur në dritaren e vet
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quiet at her window
only window
facing other windows
other only windows
all blinds down
never one up
hers alone up
till the day came
in the end came”

në dritaren e vet e qetë
dritare e vetme
kundruall dritareve të tjera
dritareve të tjera të vetme
të gjitha grilat e mbyllura
asnjë e hapur
vetëm e saja e hapur
derisa erdhi dita
në fund erdhi”436

E gjithë pjesa ka këtë strukturim të fjalëve dhe ajo i ngjan më tepër një teksti poetik,
ku mbizotërojnë përsëritjet e fjalëve dhe ritmi i qëndrueshëm. Ky ritëm harmonizohet
me lëkundjet e karriges lëvizëse të G(ruas), karrige e cila shërben edhe si mizanskenë.
Titulli në anglisht është “Rockaby437” – ninullë përkundëse – ndërsa në frëngjisht
autori e ka quajtur atë “La Berceuse” 438. Rubi Koni shprehet se fillimisht Beketi kishte
menduar që këtë “ninullë dramatike” ta shkruante në prozë, dhe të përdorte pikat dhe
vizat, ashtu siç kishte bërë edhe me pjesët “Atë herë” apo “E, Xho”. Ndonëse
“Ninullë përkundëse” ka ngjashmëri të theksuara me këto pjesë për sa i përket
poeticitetit dhe lirizmit të tyre, këtu Beketi shkon edhe më tej, duke i minuar ndarjet
ndërmjet pjesës dramatike e asaj lirike. Siç shprehet Inok Brejtëri në një studim të
rëndësishëm për dramat e mëvonshme të Beketit, “... Ninullë përkundëse është pjesa e
parë e Beketit në të cilën gjuha nuk është thjesht poetike, por është në vetvete një
poemë e plotë,”439 e, pak më vonë, duke iu referuar Lukaçit, bën këtë vlerësim të
goditur: “Këtu, vërtet, është një çast “thelbësor”, siç mund të thoshte Lukaçi, në të
cilin “dramatikja dhe lirikja rreshtin së qeni parime që e kundërshtojnë në mënyrë të
ndërsjellë njëra-tjetrën.”440
Zëri i regjistruar që dëgjohet në skenë, por që, sipas udhëzimeve të Beketit,
nuk vjen nga ndonjë burim i përcaktuar i skenës si në rastin e “Atë herë” apo “Çfarë
ku”, është rrëfimtari i jetës së protagonistes. Nëpërmjet zbulimit të detajeve që lidhen
me jetën e saj, të cilat jepen në shkallë rritëse, arrijmë të rrokim historinë e trishtë të
kësaj ninulle – historinë e izolimit të protagonistes dhe, në fund, të vdekjes së saj. Në
aktin e dytë ajo është “në dritaren e vet ... kundruall dritareve të tjera”, në përpjekje
për të gjetur “një tjetër; një tjetër si ajo vetë; një krijesë tjetër si ajo vetë.” 441 Në aktin
e tretë Z(ëri) tregon për dëshirën e saj për të parë qoftë edhe një grilë tjetër hapur, për
të pasur mundësi të shohë një “të gjallë tjetër”:
“for a blind up
no more
never mind a face
behind the pane
famished eyes
like hers
to see

“për një grilë të hapur
asgjë më tepër
edhe sikur pa një fytyrë
pas xhamit
sy të etur
si sytë e saj
për të parë
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be seen
no
a blind up
like hers”

t’u parë
jo
një grilë e hapur
si e vetja”442

Në aktin e katërt, dhe të fundit, Zëri tregon se si G(ruaja) heq dorë nga çdo përpjekje
për kontakt, duke e “ulur grilën” dhe duke zbritur poshtë (ndoshta në qilar) në
karrigen lëvizëse të nënës së vet, aty ku kjo e fundit ka mbyllur sytë duke u
përkundur. Ajo përkundet – me sytë tanimë të mbyllura – në ritmin e ninullës-vajtim
derisa, në fund të pjesës, Zëri pushon së foluri dhe karrigia pushon së përkunduri. Në
skenë drita shuhet ngadalë.
Regjistri i thjeshtë i fjalëve të përdorura – “another443” është e vetmja fjalë me
tri rrokje e përdorur në këtë pjesë,444 – ritmi melodik dhe përsëritjet e shpeshta të
fjalëve i japin pjesës karakterin e një kënge, të një ninulle, dhe e tillë është cilësuar ajo
nga vetë dramaturgu. Vetëm se karrigia e përkund protagonisten drejt vdekjes. Gjatë
katër ndarjeve të kësaj pjese, secila prej të cilave veçohet nga tjetra nga një “pauzë e
gjatë”, protagonistja mbyllet gjithmonë e më tepër brenda vetes. Çdo përkundje e
karriges lëkundëse përkon me një varg të kësaj “poeme skenike” dhe fjalët “lart e
poshtë” që përsëriten e përforcojnë këtë ritëm. Çdo “akt” rimerr shumë nga fjalët a
frazat e përdorura dhe të katër aktet fillojnë pothuajse me të njëjtin varg: akti i parë
dhe i tretë me fjalët “deri sa në fund”, kurse i dyti dhe i katërti me fjalët “kështu në
fund”.
Ndryshe nga “Ninullë përkundëse”, pjesët “Atë herë” dhe “E, Xho” janë të
shkruara në prozë. Megjithatë, këto pjesë janë të ngjashme jo vetëm sepse – siç është
sqaruar më lart – ato mund të shihen si monologë a monologë të brendshëm, por edhe
për poeticitetin dhe notat lirike të këtyre pjesëve. Inok Brejtëri i bën një “riformatim”
fragmentit hyrës të “Atë herë” dhe e kthen atë në një tekst të ndarë në vargje, ku ritmi
është i dallueshëm.445 I njëjti procedim mund të vlejë edhe për pjesën “E, Xho”. Edhe
në këtë pjesë, ashtu si tek “Atë herë” apo “Ninullë përkundëse”, dramaturgu përdor
mjetin skenik të një zëri të regjistruar që i flet protagonistit për “zërat” që përpiqet të
“mbysë” në kokën e vet:
“Një tjetër i mbytur .... Dhe kjo është më e keqja .... A nuk the kështu?
... Pëshpërima .... Ajo fjalë e çuditshme .... Në përpjekje për të
dëgjuar .... Truri i lodhur nga shtypja .... Në fund ai ndalon .... Ti e
ndalon në fund .... Imagjino sikur të mos e bëje dot .... E ke menduar
ndonjëherë? ... Sikur ajo të vazhdonte .... Pëshpërima në kokën
tënde .... Unë që të pëshpëris në kokë .... Gjëra që nuk arrin t’i
kapësh .... Me raste .... Derisa të vish tek ne .... E Xho?”446
Për shkak të ritmit të spikatur që u jep muzikalitet fjalëve të përdorura, ky tekst i
paracaktuar për skenë mund të kthehet në një tekst poetik, secili prej fragmenteve të të
cilit mund të kthehet në një varg më vete:
“Another stilled

“Një tjetër i mbytur
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And it’s the worst
Isn’t that what you said?
The whisper
The odd word
Straining to hear
Brain tired squeezing
It stops in the end
You stop it in the end
Imagine if you couldn’t
Ever think of that?”

Dhe kjo është më e keqja
A nuk the kështu?
Pëshpërima
Ajo fjalë e çuditshme
Në përpjekje për të dëgjuar
Truri i lodhur nga shtypja
Në fund ai ndalon
Ti e ndalon në fund
Imagjino sikur të mos e bëje dot
E ke menduar ndonjëherë?”

Ndryshe nga “Jo unë”, në të cilën fjalët thuhen me ritëm të përshpejtuar, thuajse pa
ndalur fare, këtu Zëri flet me ngadalë dhe ritmi është i ngadalësuar, monoton. Vetë
Beketi e këshillonte aktoren Billi Uajtlo që toni të ishte i njëtrajtshëm. Meqenëse kjo
vepër është një pjesë televizive, efekti i saj do të ndihej nga audienca më tepër sesa
nga lexuesi. Ritmi i ngadalësuar i atyre fjalëve që e akuzojnë Xhonë, i ndërthurur me
imazhin pamor të fytyrës së tij të palëvizshme, bën që dhimbja e Xhosë dhe
pamundësia e tij për të shpëtuar nga kimera e kujtimeve të gjejnë një përfaqësim
tingullor dhe pamor mjaft të efektshëm.
Ritmi poetik si dhe përsëritjet e shpeshta që shërbejnë si refrene e afrojnë
shfaqjen e kësaj pjese me një shfaqje muzikore. Beketi kishte mësuar që i vogël
pianon dhe muzika ishte një nga pasionet e tij të hershme. Muzika dhe, siç është
shtjelluar edhe në kreun e dytë, piktura, kanë lënë shenjën e vet në mbrujtjen e
estetikës teatrore të autorit. Gjatë produksionit të “Ninullë përkundëse” Billi Uajtlo i
thoshte regjisorit Alan Shnajder se kur luante pjesët e Beketit, asaj i dukej se luante
muzikën e duhur:
“Kur e dëgjoj Beketin ta thotë [fjalën] – sikur një herë – pak a shumë e
kam në kokë muzikën e asaj që do ai. Kjo nuk më kufizon medoemos,
por unë i them vetes ‘Mirë. E di se çfarë muzike po luajmë’.”447
Kur flet për marrëdhënien ndërmjet kuptimit dhe muzikës në pjesët e Beketit, Ana
Mekmallën thotë se referencat e shumta lidhur me muzikalitetin e pjesëve dramatike
të Beketit “nuk marrin parasysh marrëdhënien e tendosur ndërmjet muzikës dhe
kuptimit në dramën e Beketit” dhe me tej ajo citon Alvin Epsteinin kur ky i fundit
thotë se pjesët e Beketit nuk janë nota muzikore, por fjalë të cilat kanë një kuptim
referencial.448 Nga ana tjetër, Beketi shpesh përdor terma e koncepte muzikore
veçanërisht në udhëzimet që jep për vënien në skenë të pjesëve të veta. Ai ishte shumë
i kujdesshëm ndaj kësaj përmase të pjesëve të veta teatrore. Në një bisedë me Çarlz
Marovicin, duke folur për produksionin e pjesëve, Beketi qe shprehur se “producentët
nuk duket se e [kishin] ndjenjën e formës në lëvizje. Atë lloj forme që gjendet në
muzikë, për shembull, ku temat përsëriten.”449 Tekstet e shumë pjesëve mund të
krahasohen me partitura muzikore. Si autor, ai është i përpiktë për sa u përket
elementeve “muzikore” të pjesëve të veta dhe kur ishte në petkun e regjisorit, ai ishte
shumë kërkues ndaj aktorëve që merrnin përsipër të luanin në to.
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Pjesa “Atë herë” mund të shihet si një pjesë muzikore me tri tonalitete të
ndryshme. Beketi shprehet se “ndërmjet [zërave] A, B, C duhet të ketë një ndërkalim
pa shkëputje ... si për shembull në muzikë nga A minori në C maxhor...” 450 Edhe për
ritmin e pjesëve të tij, Beketi ishte tepër kërkues. Një shembull domethënës është
mënyra se si e shihte ai vënien në skenë të dramës “Lojë”, e cila ndahet në tri pjesë:
Kori, Narracioni dhe Përsiatja. Beketi i shpjegoi Eslinit se këto ndarje përsëriten për
herë të dytë, dhe se këto përsëritje kanë
“... një progresion të qartë, sipas të cilit çdo pjesë është edhe më e
shpejtë, edhe më e butë sesa e mëparshmja. Nëse shpejtësia e Korit të
parë është 1 dhe vëllimi 1, atëherë shpejtësia e Narracionit të parë
duhet të jetë 1 plus 5% dhe vëllimi i tij duhet të jetë 1 minus 5%.
Shpejtësia e segmentit pasues, Përsiatja e parë, më pas duhet të jetë (1
plus 5%) plus 5% dhe vëllimi i tij (1 minus 5%) minus 5%.451
Dhe kështu, pjesa mund të vazhdojë pafundësisht, çka e thekson edhe më tepër ferrin
e jetës dhe përtej-jetës së tre protagonistëve të vithisur në urnat e tyre. Përveç ritmit të
kontrolluar, termat e marra nga muzika si “da capo” apo edhe titulli “Kori” për një
nga tri ndarjet e kësaj pjese, duket se e afron atë me një “lojë” muzikore për tri
instrumente.
Ndonëse, duke folur për elementin poetik të pjesëve të Beketit, kuptueshëm
vëmendja përqendrohet në ato më të shkurtra dhe më të vona, ku ka një kondensim
më të lartë të imazheve poetike e pamore, edhe në dramat e tij më të hershme e më të
gjata gjejmë fragmente – kryesisht monologë, por edhe dialogë – që u ngjajnë
pasazheve poetike. Në to gjejmë shpesh struktura verbale simetrike, apo edhe
përsëritje të fjalëve, përsëritje të njëjta apo përsëritje me variacion. Një nga pasazhet
më të cituara të “Duke pritur Godonë” e shpreh qartë rëndësinë e ritmit dhe të
strukturës së dialogut në këtë pjesë:
ESTRAGONI: Të gjithë zërat e vdekur.
VLADIMIRI: Bëjnë një zhurmë si krahë.
ESTRAGONI: Si gjethe.
VLADIMIRI: Si rëra.
ESTRAGONI: Si gjethe.
Heshtje.
VLADIMIRI: Flasin të gjithë njëherësh.
ESTRAGONI: Secili më vete.
Heshtje.
VLADIMIRI: Më shumë sikur fëshfërijnë.
ESTRAGONI: Shushurijnë.
VLADIMIRI: Murmurijnë.
ESTRAGONI: Shushurijnë.452
Ky lloj dialogu stikomitik, tipik për mjuzikhollin, haset shpesh në këtë dramë dhe te
“Fund loje”. Baraspesha fonetike, leksikore e sintaksore e thekson ritmin e këtij
fragmenti dhe krijon përshtypjen e një dueti muzikor. Ndikimi i mjuzikhollit dhe i
filmave komikë është i dukshëm në këta dialogë, ku personazhet luajnë një pingpong
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verbal. Kjo i jep një nuancë komizmi këtyre dramave. Siç edhe është sqaruar në kreun
e dytë të punimit, tharmi absurdist i estetikës së Beketit bën që përbërësi komik i
përftuar nga këto ritme të rrufeshme vodëviliane të ndërthuret në mënyrë të
pazgjidhshme me përbërësin tragjik, duke krijuar kësisoj një dialog, që, ndonëse i
pranishëm në forma të ndryshme në disa prej autorëve absurdistë, është specifikisht
beketian. Në këtë drejtim, pjesët e Harold Pinterit u afrohen shumë ritmeve dhe
shkëmbimeve stikomitike te “Duke pritur Godonë”.
Shpeshherë në pjesët dramatike të Beketit vërehet ndërthurja e regjistrave
stilistikorë. Në të njëjtën pjesë ka modulime të theksuara të gjuhës poetike, asaj
formale, gjuhës së përditshme, bisedore, e madje edhe asaj vulgare, e, me raste,
skatologjike. Ka raste që i njëjti personazh, madje brenda të njëjtit pasazh, shpërfaq
këto ndryshime të regjistrave. Te “Godoja”, Pocoja shpalos përpara Didisë dhe
Gogosë shpirtin e vet artistik:
“A, po! Nata. […] (Vështron qiellin.) Shikoni. (Të gjithë shohin nga
qielli përveç Lakit, i cili është duke dremitur përsëri. Pocoja i jep një të
shkundur litarit.) Vështroje qiellin, derr! (Laki sheh nga qielli.) Mirë,
mjafton. (Nuk shohin më nga qielli.) Ç’ka aq të jashtëzakonshme ai?
[...] Është i zbehtë dhe i ndritshëm si çdo qiell tjetër në këtë orë të
ditës. (Pauzë.) Nga kjo anë e rruzullit. (Pauzë.) Kur mban koha. (Me
ton lirik.) Një orë më parë (sheh orën, me ton prozaik) pak a shumë
(Me ton lirik) pasi ka derdhur qysh (Heziton, me ton prozaik) të themi
nga ora dhjetë e mëngjesit (Me ton lirik) pa u lodhur përrenj drite të
kuqe dhe të bardhë ai nis ta humbasë shkëlqimin, nis të zbehet (Me
duart që ulen gradualisht) të zbehet, edhe më e zbehtë, më e zbehtë
akoma derisa (Pauzë dramatike, i hap krahët shumë) pppfff!
përfundon! bie në prehje. Por – (i ngre duart si për të paralajmëruar) –
por pas këtij veli butësie dhe paqeje, nata është duke mësyrë (Me ton
kumbues) dhe do na sulet (Kërcet gishtat) pap! ja kështu! (E lë
frymëzimi) atëherë kur s’na e pret mendja. (Heshtje. Zymtë.) Kështu
është në këtë botë të qelbur.”453
Teksa Pocoja përpiqet të japë një përshkrim poetik të natës që është duke rënë, kulmi i
këtij monologu është batetik. Ndryshimi i menjëhershëm i amplitudës së tonit nga i
lartë në të ulët dhe kalimi nga patosi në batos është një dukuri e shpeshtë, që
përforcon edhe më tepër karakterin tragjikomik të disa prej pjesëve të autorit.
Veçanërisht në dramat e tij më të gjata gjejmë më shumë shembuj të këtij procedimi
stilistik. Hemi është “mjeshtri” i batosit te Beketi. Ashtu si Pocoja, edhe ai rreket të
arrijë regjistrin poetik dhe shpeshherë përdor tonin e rrëfimtarit në kronikën
autobiografike. Hemi ka njëfarë ngjashmërie me Ybynë e Zharisë. Ai dëshiron të jetë
gjithmonë në qendër dhe, ashtu si dhe Pocoja, krekoset dhe herë pas here lëshon në
skenë fraza të fryra:
“A mund të ketë fatkeqësi — (gogësin) —më të lartë se imja? Pa
dyshim. Dikur. Po tani? (Pauzë.) Im atë? (Pauzë.) Ime më? (Pauzë.)
Qeni im? (Pauzë.) Jam gati të besoj se ata vuajnë aq sa mund të
vuajnë të tilla krijesa. Por, a do të thotë kjo se vuajtjet e tyre janë
njëlloj me të miat? Pa dyshim. (Pauzë.) Jo, gjithçka është a —
453
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(gogësin) —bsolute, (me krenari) sa më i madh të jetë njeriu aq më i
plotë është ai. (Pauzë. Zymtë.) Dhe më i zbrazët.”454
Patosi është një gjendje emocionale dhe estetike që nuk mund të mbahet në kontekstin
absurdist të pjesëve të Beketit. Nga ana tjetër – siç është shtjelluar edhe në kreun e
katërt – personazhet e Beketit i janë larguar shumë figurës së heroit, e madje mezi
mbahen në këmbë si personazhe, të gjendur përherë në rrezikun e shpërbërjes. Patosi
dhe fraza elokuente neutralizohen menjëherë dhe, shpeshherë, kthehen në ironi të
vetvetes. Absurditeti i kushteve njerëzore gjen shprehjen më të mirë në batosin e
gjuhës së Beketit.
Gama teatrore e Beketit – duke filluar nga dramat e tij të para më të gjata, si
“Duke pritur Godonë” e “Fund loje” e deri në pjesët e tij të mëvonshme, më
eksperimentale – rrok një larmi formash dramatike, që rëndom i shpërfillin ndarjet
tradicionale. E njëjta pjesë mund të shihet si monolog ose si dialog, si dialog
tradicional ose si “dialog i brendshëm” apo si monodramë. Tri zëra që duket se vijnë
nga vetëdija e të njëjtit personazh si te “Atë herë” monologojnë duke krijuar – copacopa – historinë e protagonistit të pjesës; tri koka që dalin nga tri urna flasin të trija
njëherësh në fillimin e pjesës “Lojë” duke krijuar një kakofoni zërash. Ndonëse
skeptik ndaj aftësisë së gjuhës për të komunikuar unin njerëzor dhe gjendjen
njerëzore, Beketi, megjithatë, mbetet një nga mjeshtrit e përdorimit të saj. Pjesët e tij
dramatike u largohen kategorizimeve tradicionale të zhanrit të dramës dhe shpesh
ngjajnë si tekste poetike, me një përbërës të theksuar ritmik. Përsëritjeve të fjalëve,
frazave dhe ritmeve në rrafshin gjuhësor duket se u korrespondojnë përsëritjet e
akteve, e strukturave të subjektit, e situatave në rrafshin e kompozicionit dramatik.
Përsëritjet shpesh marrin formën e refreneve, të cilat mund të jenë ose të njëjta, ose
siç thotë Rubi Koni, “polisemike”. 455 Poet dhe regjisor, Beketi ka ditur t’i përdorë të
dyja këto “profesione” në të mirë të punës si dramaturg. Pjesët e tij teatrore janë aq të
përpikta saqë radhoi i produksioneve të shumë prej pjesëve në të cilat ai u përfshi si
bashkëregjisor u ngjajnë partiturave muzikore. Gjithashtu, Beketi ishte tepër kërkues
si ndaj regjisorëve, ashtu edhe ndaj aktorëve. Megjithatë, pikërisht për këtë arsye,
aktorët që kanë ditur t’u përshtaten kërkesave – këmbëngulëse – të dramaturgut janë
shpërblyer për gjitha mundimet e tyre. Aktorë të ndryshëm të njohur i kanë quajtur
rolet e luajtura në pjesët e Samuel Beketit si majat më të larta të karrierës së tyre.
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PËRFUNDIME
Samuel Beketi është një nga shkrimtarët më të rëndësishëm të shekullit XX dhe
shkrimtari më përfaqësues i Teatrit të Absurdes. Nëpërmjet analizës së dramave të
Beketit vetvetiu dalin në pah edhe veçoritë kryesore të Teatrit të Absurdes. Ky teatër u
mbështet në një numër traditash letrare dhe jashtëletrare dhe në veprën e shumë
autorëve, si Antonen Artoja me teatrin e egërsisë, surrealistët, Alfred Zharija, Moris
Meterlinku, August Strindbergu dhe drama ekspresioniste. Dramat e Beketit dhe të
dramaturgëve të tjerë të absurdes kanë përthithur shumë elemente karakteristike të
pjesëve ekspresioniste, si për shembull mungesën e subjektit linear, të ndërtuar mirë,
si dhe mungesën e një personazhi të njësuar dhe të kuptueshëm. Nga ana tjetër,
ekzistencializmi pati ndikimin e vet në formësimin e konceptit të Absurdes. Pjesët
absurdiste kanë zhvilluar shumë prej temave që ishin qendrore për filozofinë
ekzistencialiste, të tilla si ekzistenca konkrete njerëzore dhe pakuptimësia e kësaj
ekzistence në një botë absurde. Shfaqja e Teatrit të Absurdes erdhi si kërkesë e kohës,
një kërkesë artistike që në mënyrë të vetvetishme mëtonte të pasqyronte nevojat
estetike të kohës së vet. Letërsia absurdiste është po ashtu pjesë e asaj lëvizjeje
“antiletrare”, një shprehje e së cilës është, për shembull, romani i ri francez.
Për sa i përket aspektit epistemologjik, dramat e Beketit i mohojnë teoritë
fondacionaliste në lidhje me njohjen e vetvetes. Në këto drama minohet ideja se mund
të arrihet në njohjen e vetes dhe në njohjen e identitetit njerëzor. Identiteti, i cili, edhe
sikur çdo gjë tjetër të dështonte, do të mund t’i jepte koherencë dhe shpresë qenieve
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njerëzore, shpërbëhet në pjesët e Beketit. Ai është i pakapshëm, për të mos thënë
joekzistues, dhe personazhet e Beketit në mënyrë të vazhdueshme orvaten ta
“lokalizojnë” atë, gjithmonë pa sukses.
Vepra e Beketit është si një gjëegjëzë, së cilës i mungojnë pjesë të veçanta.
Pjesët e tij dramatike paraqesin një sfidë – dhe një tundim – më të madhe për lexuesin
pikërisht në saje të karakterit thellësisht fragmentar dhe “të paplotë” të tyre. Lexuesi a
shikuesi mundohet ta rrokë kuptimin e çdo dialogu apo mjeti skenik që përdor
shkrimtari në skenë, duke u përpjekur që t’i “gjejë vendin” e duhur në panoramën e
madhe. Ai përpiqet që t’i mbushë vetë këto hapësira boshe në pjesët teatrore të
Beketit.
Përpjekjet për të interpretuar opusin teatror të Beketit mund të rezultojnë në një
thjeshtëzim të tepruar të një vepre, tiparet kryesore estetike të së cilës janë
kompleksiteti dhe shumëkuptimësia. Fragmentarizmi artistik mund të konsiderohet si
mishërim i këndvështrimit që kishte shkrimtari për mundësinë e njohjes së botës dhe
të thelbeve të saj, si dhe për faktin se bota do të mbetet një gjëegjëzë, pamja tërësore e
së cilës do t’i bishtnojnë gjithmonë mendjes njerëzore, sado fort që të përpiqet ajo për
ta interpretuar botën, apo, ca më keq, për të vënë rregull në të.
Samuel Beketi nuk i ka parashtruar në mënyrë sistematike pikëpamjet e veta
estetike. Në vija të përgjithshme, ato do të mund t’i vinim re në hyrjen e “Vepër në
proces” të Xhojsit, “Danteja . . . Brunoja . Vikoja . . Xhojsi”, në esenë mbi Prustin, në
“Dromcat” – shkrime për pikturën – në ndonjë intervistë etj. Duke i lexuar me
vëmendje faqet e tyre, por, më shumë akoma, duke ndjekur veprimin në ato udhë që
merr ai nëpër skenat e dramave të Beketit arrijmë të rrokim disa pikëvështrime mbi
artin ashtu siç e ka konceptuar ai. Nga ana tjetër, ai nuk krijoi kurrsesi një sistem
estetik klasik, të mbyllur në vetvete.
Megjithëse Xhojsi pati ndikim të padiskutueshëm në formësimin e mendimit
artistik të Beketit, ky i fundit u nda nga mënyra se si e konceptonte artin Xhojsi.
Kështu, bota e Beketit është një botë e kaosit dhe detyra e artistit, sipas Beketit, është
ta përfshijë këtë kaos, ta pranojë atë, dhe të mos mëtojë se ai mund të kuptohet
plotësisht. Kjo përbën një tjetër përmasë të botëkuptimit estetik të Beketit, i cili e
ndan atë jo vetëm nga tradita realiste dhe natyraliste, por edhe nga shumë prej
shkrimtarëve modernistë si Elioti dhe Xhojsi, vepra e të cilëve, ndonëse kaotike në
dukje, ka një rend të nëntëshëm, të diktuar nga shkrimtari, i cili, siç shprehet Beketi
për Xhojsin, është i plotfuqishëm dhe i gjithëdijshëm.
Beketi shprehet kundër ndarjes që i bënte letërsia tradicionale formës nga
përmbajtja. Jo vetëm në dramë, por edhe më parë, në prozën e vet, Beketi i
kundërvihet një praktike të tillë. Kësaj kredoje të hershme të Beketit do të mund t’i
drejtohemi në përpjekjet tona për të kuptuar veprën e tij dramatike.
Në veprën e Beketit, komikja shndërrohet aty për aty në një dramatizëm të
thellë. Shpesh Beketi herë e mpiks tragjedinë nëpërmjet humorit e herë e asnjanëson
të parën me anën e së dytës. Drama kryesore e tij, “Duke pritur Godonë”, është
përcaktuar si “Mendimet” e Paskalit të inskenuara nga klounët Fratelini. Dramat e tij
mund të shihen si ndërthurje të përsiatjeve mbi pakuptimësinë e ekzistencës me
zbavitje të lehta, karakteristike për një shfaqje cirku. Asnjëra nga këto gjendje
shpirtërore të kundërta që na ngjall pjesa e Beketit nuk e përjashton tjetrën. Ato
ndërkallen te njëra-tjetra dhe vetëm kështu kryejnë një funksion estetik të plotë.
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Teatri i Absurdes, ashtu si teatri antik, dhe, më pas, misteret, pa përjashtuar
edhe dramat alegorike të moralit gjatë mesjetës, synon ta bëjë njeriun të vetëdijshëm
për gjendjen e tij të lëkundshme e të papërcaktuar në një kozmos të cilit nuk ia gjen
dot as anën, as fundin në hapësirë dhe në kohë. Kështu, ai kryen një mision ritual, në
mos fetar. Dhe dihet që qysh së lashti ritualet ngjiteshin në skenë kryesisht për të
realizuar disa funksione fetare.
Do të dukej apori të flitej për moralin e veprës së shkrimtarëve të tillë si Beketi.
Sipas gjasave, atij i dukej predikimi në art, në çdo formë që të shfaqej, si diçka e
vjetruar, që do ta neveriste lexuesin e kohës jo aq si reagim prej snobi sesa për shkak
të skepticizmit të erës së dyshimit, të vënies në diskutim tërësor të vlerave, në mos të
mohimit të tyre. Prapëseprapë, vepra e Beketit na bën të vetëdijshëm për kufijtë e
mundësive tona dhe të jetës në përgjithësi. Beketi na sugjeron që të pajtohemi me
vetveten dhe me jetën duke e parë këtë të fundit drejt në sy. Veprat e Beketit e bëjnë
lexuesin ose spektatorin të përballen me kushtet njerëzore, me të jetuarit në një botë
pa Absolute – qofshin këto në formën e Zotit apo të ngrehinave ideologjike – dhe pa
siguritë dhe qetimin që sjellin me vete këto Absolute.
Pavarësisht se nisen nga këndvështrime të ndryshme estetike, edhe teatri i
Beketit e arrin efektin e “distancimit”, i cili përbënte një nga themelet e “teatrit epik”
të Bertolt Brehtit. Ashtu si në dramat e Brehtit, ky distancim përmban në vetvete
elementin e kritikës shoqërore. Por kjo nuk është kritikë ndaj një sistemi të caktuar
shoqëror, por kritikë ndaj kushteve njerëzore.
Dramat minimaliste të Beketit priren drejt thjeshtësisë së ndërtimit skenik.
Objektet, fjalët dhe personazhet rrallohen në këto drama. Nuk ka konflikte sociale e
psikologjike në veprën e tij siç i hasim ato rëndom në veprën e Shout, Ibsenit, apo
edhe në atë të Osbornit. Nga këndvështrimi i dramës tradicionale, dramat e Beketit
lënë shumë për të dëshiruar në drejtim të çdo aspekti të krijimit dramatik. Por estetika
e Beketit dhe ajo e dramaturgëve të tjerë të absurdes e fiton forcën pikërisht nga
“mangësia” e subjektit, nga “varfëria” e objekteve në skenë, apo edhe nga “koprracia”
e fjalëve. Atë që drama e Beketit e humbet nga reduktimi i detajeve, ajo e fiton nga
forca estetike që marrin elementet e produksionit teatror. Dramat e tij të thukëta janë
koncentrate, në të cilat gjejmë elementet apo cilësitë më thelbësore të krijimit të një
vepre, esencën e saj, ndaj edhe spektatori duhet të jetë tepër i vëmendshëm ndaj atyre
detajeve që ka përzgjedhur dramaturgu.
Beketi disa herë është shprehur se nuk ishte filozof. Megjithatë, i gjithë
formimi i tij akademik i një cilësie të lartë, i përthithur nga një mendje si ajo e tij dhe
thelbi metafizik i personazheve të tij, madje i veprave të tij në përgjithësi, e bën atë
një artist-filozof.
Mund të thoshim se Beketi ndahet nga një traditë filozofike – që nga Niçeja deri
te Deridaja – të skepticizmit dhe të indeterminizmit. Mungesa absolute e Absolutes
përbën një prej premisave bazë të botëkuptimit të Beketit.
Vepra e Beketit, e krijuar në erën e dyshimit, është paradoksalisht një nga
shfaqjet e pakta që mundohet të ngrejë në këmbë një mënyrë të re të kërkimit apo të
zëvendësimit të Zotit; një mënyrë më e pranueshme kjo për njeriun bashkëkohor, që i
ngjall atij, në mos një ndjenjë fetare të mirëfilltë, të paktën ndjenjën e lashtë të
mrekullimit nga shpirti i vet dhe nga Gjithësia, një orvatje për të rrokur së brendshmi
Të parrëfyeshmen, për t’i kuptuar “kushtet njerëzore” dhe për të dalë kështu nga
pellgu i banalitetit të iluzioneve të pafrytshme. Beketi mund të klasifikohej në atë që
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emërohet me termin ignosticizëm, brendia e të cilit është pikëpamja se koncepti i Zotit
si një qenie është i pakuptimtë, pasi nuk ka pasoja plotësisht të verifikueshme, prandaj
ekzistenca e tij mbetet përsëri një debat i hapur.
Natyrshëm, ekzistencializmi i Sartrit ndikoi, ku më shumë e ku më pak, në
veprën e një pjese të mirë të shkrimtarëve të kohës. Por as që mund të merret me
mend që krijimtaria letrare e Samuel Beketit dhe shkrimtarëve absurdistë të ishte,
qoftë edhe në vija të përgjithshme, një ilustrim i filozofisë ekzistencialiste. Prej saj,
kjo krijimtari përthithi një problematikë që nxitej nga shqetësime të përbashkëta në
një periudhë kohe të caktuar, jo medoemos në tërësinë e kësaj problematike dhe, aq
më pak, në përfundimet që na sugjeron ajo.
Teksa presin, njerëzit e Beketit kanë një mjet, – zakonin – të cilit i drejtohen sa
herë që përballen me boshin e absurditetit të jetës. Beketi shprehet se zakoni është një
kompromis ndërmjet individit dhe mjedisit të tij. Kompromisi është i nevojshëm, pasi
ai e mbron individin nga qenia ballë për ballë me ekzistencën e tij autentike, nga ato
qindra mijëra perceptime që vijnë si pasojë e ekzistencës së ndërgjegjshme në botë.
Ç’i pengon njerëzit e Beketit që t’i shmangen “tiranisë” së zakonit dhe, më në fund, të
mund të jetojnë një ekzistencë të plotë, të plotësuar? Përgjigjen na e jep vetë Beketi:
në ato çaste kur njeriu del mbi zakonin dhe e ul vigjilencën e vet ndaj këtyre
impulseve kaotike të jetës që e rrethojnë nga të gjitha anët, “mërzia e të jetuarit
zëvendësohet nga vuajtja e të qenit.”
Sipas filozofisë ekzistencialiste, më në fund njeriu zbulon se në ekzistencën e
tij joautentike ai është orvatur të bëjë të pamundurën, domethënë ta fshehë karakterin
e përkohshëm e të cunguar të natyrës së vet. Njeriu i Beketit nuk zbulon asgjë nga çka
përmendëm më sipër, sido që edhe ai ka një ekzistencë joautentike në një botë të huaj.
Por, ndryshe nga çka lënë të kuptohet e nga ç’kërkojnë ekzistencialistët, te Beketi
njeriu nuk arrin të autenticizohet, pra, të vërë një kufi të prerë midis vetes dhe botës
që e rrethon. Edhe në ato momente kur ai e bën ankthin të padukshëm, kjo ndodh në
mënyrë të pavetëdijshme. Kjo ndjenjë e ankthit qëndron mbi të gjitha ndjenjat e tjera.
Ajo nuk është thjesht frikë ndaj një kundërshtari më të fortë, por sidoqoftë konkret.
Ankthi te Beketi është një reagim i njeriut dhe i botës ndaj një kundërshtari metafizik
si absurditeti ku përsillet, i cili nuk ka tipare konkrete.
Një nga rrjedhojat e absurditetit të kushteve njerëzore – njëherësh edhe një
prej temave themelore te Beketi dhe absurdistët e tjerë – është gjendja e tjetërsimit,
një term i formuluar fillimisht nga psikologët e filozofët. Tjetërsimi në botën e Beketit
përfaqëson një ndarje, një largësim. Ky largësim mund të jetë ndaj të tjerëve, ndaj
vetes, ose ndaj të dyjave së bashku.
Duke i korracuar në përgjithësi personazhet brenda vetes dhe duke i bllokuar
nga ndikimi i mjedisit, Beketi i vështron me një sy solipsist – uni brenda unit dhe për
unin. Në këtë pozicion ngrin Krapi te “Kaseta e fundit e Krapit”, Hemi te “Fund loje”,
protagonistja e “Ninullë përkundëse”, ai i “Atë herë” dhe, mund të themi, të gjitha
personazhet kryesore të dramave të tij. Edhe atëherë kur gjendet në “shoqërinë” e të
tjerëve, personazhi i Beketit është i mbyllur brenda vetvetes; edhe atëherë kur këmben
fjalë me të tjerët, ai nuk arrin të ketë një osmozë shpirtërore me ta.
Paraqitja e unit të copëzuar është një aspekt i rëndësishëm i artit të Beketit. Ky
unë i copëzuar mishëron më së miri krizën e subjektivitetit të njeriut modern.
Fragmentarizimi dhe copëzimi i unit në dramat e Beketit shihet edhe si një mënyrë për
të shmangur dhimbjen.
Ndonëse u përkasin veprave absurdiste, protagonistët e Beketit ndryshojnë nga
Sizifi i Alber Kamysë. Pavarësisht se e pranon faktin e ekzistencës absurde në një
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botë absurde, Sizifi e sfidon këtë absurditet. Personazhet e Beketit nuk e kanë këtë
ndjesi sfide dhe revolte. Atyre madje u mungojnë edhe ato siguri që kishte Sizifi i
Kamysë. Për shembull, ata nuk do të ishin të sigurt nëse ekzistonin apo jo shkëmbi
dhe mali, dhe, nëse ekzistojnë, a do të ishin të pranishëm të nesërmen.
Në shumë raste në veprën e Beketit nxjerr kryet ideja e unitetit të të
kundërtave si një nga përbërësit më të qenësishëm të botëkuptimit të tij. Kjo ide
shpaloset kryesisht në marrëdhënie personazhesh, sidomos në marrëdhëniet midis
Klovit dhe Hemit, Pocos dhe Lakit, Lexuesit dhe Dëgjuesit te “Improvizimi i
Ohajos”, dhe pse jo të A-së dhe B-së tek “Akt pa fjalë II”. Dyshe personazhesh, si
Vladimiri-Estragoni, Pocoja-Laki, Hemi-Klovi, etj, përbëjnë atë që shkrimtari në
romanin “I paemërtueshmi” e emëron pseudoçift – pra, në fakt si një e tërë, e ndarë në
dysh në mënyrë artificiale – sepse çdonjërin nga përbërësit e tyre nuk e imagjinon dot
pa tjetrin.
Përsëritja është një veçori e hasur dendur në dramën e Beketit. Ajo vërehet që
nga frazat dhe dialogët deri në mënyrën se si e ndërton ai subjektin. Ky i fundit në
disa raste është rrethor. Në dramën klasike, qysh prej lashtësisë, subjekti, dhe bashkë
me të zhvillimi i veprimit, janë në fakt rrëfimi i një ndodhie gazmore a të frikshme,
që, në ecurinë e saj, ka një fillim, zhvillim dhe përfundim. Do të thoshim se kjo lloj
drame është narracion në dialogë, edhe kur ka kthesa të veprimit apo shmangie prej
tij. Veprimi në to, pra, ecën, përparon deri në fund. Te Beketi nuk kemi zhvillim, nuk
kemi suspansë (gjendje pezullie) dhe as zgjidhje. Mungesa e zgjidhjes te Beketi
imiton situatat e rëndomta të jetës. Ashtu si Çehovi, ai shtrydh prej jetës “dramën e
jodramatikes”.
Kur thur krijimet e veta, dramaturgu nuk përfshin shumë imtësi. Dekori në to
diktohet në një shkallë të madhe nga minimalizmi i tij karakteristik. Madje studiues të
ndryshëm flasin për dekore thuajse bosh te Beketi. Në qoftë së mënyra e stilizimit të
dekorit e afron me disa nga absurdistët e tjerë, kjo prirje minimaliste e dallon nga
shumë prej tyre, si për shembull nga Joneskoja, i cili i shton karriget njëra pas tjetrës
në skenë në pjesën homonime.
Personazhet nuk mund të mendohen jashtë një dekori hapësinor. Në pjesët e
hershme të dhënat hapësinore janë relativisht më konkrete, më pikturale në krahasim
me pjesët e mëvonshme, ku hapësira skenike bëhet më e kursyer: vetëm një stol tek
“Ecejake” apo një skenë e mbushur me plehra te “Frymëmarrje”.
Nga ana tjetër, objektet e jashtëskenës më shumë përmenden në fjalët e
personazhit apo në udhëzimet skenike brenda tekstit. Kështu ato i japin veprimit një
karakter më subjektiv dhe plotësojnë mungesën e një subjekti të mirëfilltë. Kjo
hapësirë e jashtëskenës në teatrin e Beketit është një hapësirë e hamendësuar. Tek ai
hapësira e jashtëskenës është tepër aktive, aq sa pa të nuk mund të mendohej struktura
tërësore e pjesëve të tij. Madje te pjesë si “Akt pa fjalë I” ajo bëhet agresive dhe
paralizon çdo përpjekje të personazhit për të lënë skenën.
Beketi, ashtu si shumë shkrimtarë absurdistë, e përqendron vëmendjen tek
gjuha, tek aftësia e fjalëve për të shërbyer si mjet komunikimi. Pikëpamja tradicionale
në lidhje me gjuhën parakupton një botë racionale të përbërë nga qenie njerëzore që
ndjekin rregulla të sjelljes gjithaq racionale, një botë e cila ka në bazën e saj një rrjet
të pranuar vlerash dhe sjelljesh. Botës së parë me sytë e Beketit, e Joneskos dhe e
absurdistëve të tjerë i mungojnë siguritë dhe çdo sistem besimi e vlerash që më parë
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shërbente si mbështetje dhe themel për ngritjen dhe funksionimin e marrëdhënieve
njerëzore. Në këto kushte është e pashmangshme që edhe komunikimi të bëhet
gjithmonë e më i vështirë, për të mos thënë i pamundur.
Gjuha i nënshtrohet një zhvlerësimi të vazhdueshëm në veprat e Beketit.
Shpërbërja e saj vërehet në mënyra nga më të ndryshmet. Mosbesimi që ka autori për
gjuhën si mjet i përshtatshëm komunikimi është i përbashkët me mosbesimin e një
numri mendimtarësh që janë marrë me çështjen e gjuhës dhe me funksionet e saj.
Ndonëse nuk mund të thuhet me saktësi se sa ndikim kanë pasur filozofë si
Vitgenshtajni apo Mautneri në mënyrën se si e formësoi Beketi idenë që kishte për
gjuhën dhe rolin e saj, Beketi ndan të njëjtat shqetësime që kishin këta filozofë në
lidhje me funksionimin e gjuhës.
Jo rrallë veprat e Beketit dhe absurdistëve të tjerë janë quajtur “antiletrare”.
Është pikërisht ky skepticizëm dhe kjo dëshirë për t’iu larguar idesë se gjuha është një
mjet i plotfuqishëm për të pasqyruar e zhbiruar realitetin që të krijon idenë se kemi të
bëjmë me një letërsi të “jo-fjalës”, pra me një letërsi joletrare, e madje edhe
antiletrare.
Beketi është i bindur jo vetëm se gjuha nuk është mjeti racional me anë të të
cilit njeriu mund të vendosë rend në botë, por edhe se natyra iluzore e gjuhës duhet të
ekspozohet dhe se, që të jetë më pranë reales, gjuha duhet të sulmohet e të vihet në
provë në mënyrë të vazhdueshme. Njeriu duhet të heqë dorë nga të pranuarit e gjuhës
si sistemi i përkryer dhe i natyrshëm i hulumtimit të botës.
Për këtë arsye shpesh kuptimin e pjesëve të Beketit duhet ta kërkojmë te
heshtja, tek ajo që nuk thuhet. Te reticencat, te pauzat, te heshtjet, te boshllëqet midis
fjalëve gjendet, ndoshta, kuptimi i vërtetë i shumë prej pjesëve të tij. Te “Duke pritur
Godonë” apo “Fund loje”, – drama të hershme të Beketit – ndonëse shpërbërja
gjuhësore është e dukshme, shkrimtari ruan ende rudimentet e një gjuhe që ndjek
rregullat gramatikore. Krahasuar me to, në pjesët e mëvonshme shohim një shpërbërje
radikale të strukturave sintaksore e gramatikore, një fragmentarizim të gjuhës.
Veçanërisht në pjesët e mëvonshme vija ndarëse ndërmjet formave të
ndryshme të shprehjes dramatike errësohet në mënyrë të theksuar dhe autori na
paraqet një ndërthurje të monologut të brendshëm, monologut, dialogut apo edhe asaj
forme që studiuesit e kanë quajtur “dialog të brendshëm”.
Veprat e tij teatrore u largohen kategorizimeve tradicionale të zhanrit të
dramës dhe jo rrallë u ngjasojnë teksteve poetike, duke iu afruar në disa raste ritmit të
muzikës. Është ndoshta kjo aftësi për ta përpunuar fjalën dhe për ta përshtatur atë me
kontekstet skenike që i bën shumë lexues apo spektatorë të dramave të Beketit të
gjejnë “gjallëri” në këto pjesë që përshkohen nga angështia e marrëdhënieve të njeriut
me tjetrin dhe me Zotin.
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KRONOLOGJI
1906
U lind në Foksrok, një lagje e jashtme e Dublinit, në një familje
protestante, më 13 prill.
1923-27
Dublin.

Ndjek studimet për frëngjisht dhe italisht në Kolegjin e Trinisë në

1928-30
Në Paris, lektor i gjuhës angleze në Shkollën Normale Superiore.
Shkruan poezitë e para, në anglisht. Takon Xhejms Xhojsin dhe boton shkrimin kritik
“Danteja . . . Brunoja . Vikoja . . Xhojsi”. Shkruan, gjithashtu, monografinë “Prusti”.
Shkruan poemën “Whoroscope”.
1930-1932

Kthehet në Dublin, jep frëngjisht në Kolegjin e Trinisë.

1932

Heq dorë nga mësimdhënia dhe i përkushtohet tërësisht të shkruarit.

1934

Botohet vëllimi me tregime “Më shumë pickime sesa shkelmime”.

1935

Shkon në Londër.

1936-37

Udhëton shpesh nëpër Gjermani dhe më pas vendoset në Paris.

1938-40

Shkruan poezi në frëngjisht dhe në anglisht; botohet “Mërfi”.
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1940-42

Merr pjesë aktivisht në lëvizjen e Rezistencës kundër pushtimit nazist.

1942-45
Pasi grupi i tij ilegal zbulohet nga Gestapoja, ai ikën fshehurazi në një
fshat në jug të Francës. Merret me punë ferme dhe shkruan romanin “Uoti” në
anglisht.
1946

Kthehet në Paris.

1948-49
Shkruan në frëngjisht pjesën “Duke pritur Godonë” dhe romanin
“Maloni po vdes”.
1951

“Molloi” botohet në frëngjisht.

1953
“Duke pritur Godonë” shfaqet për herë të parë në Paris më 5 janar.
Botohet në frëngjisht romanin “I paemërtueshmi”.
1955-1957
Shkruan “Fund loje” dhe “Akt pa fjalë I”. BBC transmeton “Të gjithë
ata që bien”. Premiera e “Fund loje” në origjinalin frëngjisht në Londër.
1958
anglisht.

Premiera në Londër e “Kasetës së fundit të Krapit”, e shkruar në

1959
Botohet pjesa radiofonike “Prushi”. Po në këtë vit, kjo vepër
transmetohet nga BBC. Shkruan “Akt pa fjalë II”.
1961
Martohet me Syzanë Deshëvë-Dymënil. Botohet “Ditë të lumtura”, e
shkruar në anglisht.
Pas 1961
Beketi nuk boton më vepra të gjata, por do të vazhdojë të shkruajë mbi
40 pjesë të shkurtra dramatike dhe tekste në prozë.
1963
Pjesa teatrore “Lojë” debuton me përkthimin në gjermanisht në Ulm,
më 14 qershor; origjinali anglisht do të shfaqet në Londër në 7 prill 1964.
1965-1966
Botohet “Ecejake”. Pjesa televizive “E, Xho” transmetohet e përkthyer
nga një stacion gjerman, më 13 prill dhe në origjinalin anglisht nga BBC më 4 korrik.
Shkruan pjesën “Frymëmarrje”.
1969
Beketit i jepet Çmimi Nobel për Letërsinë. Pjesa “Frymëmarrje”
shfaqet për herë të parë në Nju Jork më 16 qershor.
1972

“S’jam unë” shfaqet për herë të parë në Nju Jork më 22 nëntor.

1975-1976
Botohet dhe vihet në skenë pjesa “Hapa” dhe “Atë herë”. Botohet
“Trio fantazmash”.
1977
prill.

“Trio fantazmash” transmetohet në stacionin televiziv të BBC, më 17

1979

Shkruan “Monolog”.
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1981
Botohet dhe vihet në skenë “Improvizimi i Ohajos”. Botohet “Ninullë
përkundëse dhe pjesë të tjera të shkurtra”.
1982
“Katërkëndësh”, një vallëzim/pantomimë, transmetohet nga një stacion
televiziv gjerman më 8 tetor. Botohet pjesa “Katastrofë”.
1983

“Çfarë ku” vihet në skenë për herë të parë në Nju Jork.

1989

Vdes në Paris më 22 dhjetor.
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Abstrakt
Punimi paraqet një analizë të thelluar të tipareve kryesore të dramës së shkrimtarit
irlandez, Samuel Beket. Në këtë disertacion janë trajtuar aspekte të ndryshme të
veprës së tij, përfshi estetikën dhe epistemologjinë. Një vend i veçantë i është dhënë
idesë së “mungesës absolute të Absolutes” në veprën e Beketit, si dhe idesë se
shkrimtari formëson një estetikë të re, e cila ndryshon në mënyrë rrënjësore nga
estetika e letërsisë tradicionale e, madje, edhe nga ajo e shkrimtarëve modernistë.
Në punim, gjithashtu, trajtohet dimensioni filozofik i dramës së Beketit, sidomos
lidhja që ka kjo dramë me filozofinë ekzistencialiste. Aspekte të tjera të shtjelluara në
këtë punim përfshijnë mënyrën e ndërtimit të personazhit dhe strukturimin e dramës
beketiane. Punimi trajton edhe këndvështrimin beketian për marrëdhëniet ndërmjet
gjuhës dhe realitetit dhe për efektshmërinë e fjalës si një mjet komunikimi,
këndvështrim i cili shpërfaq ngjashmëri me atë të disa prej filozofëve të njohur të
shekullit XX, të cilët, kanë shprehur skepticizmin e tyre për sa i përket funksionit të
gjuhës si mjet komunikimi.
Vetvetiu, nëpërmjet analizës së dramës së Beketit, në punim jepen edhe tiparet
kryesore të Teatrit të Absurdes.
Abstract
This dissertation gives an insightful analysis about the main features of the dramatic
work of Irish writer, Samuel Beckett. The dissertation treats various aspects of his
oeuvre, including its aesthetics and epistemology. A special focus has been given to
the “absolute absence of the Absolute” in Beckett’s work and to the idea that the
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writer has forged a new aesthetics, one which differs radically from that of traditional
literature, and even from the aesthetics of modernist writers.
The dissertation also treats the philosophical dimension of Beckett’s drama,
especially the bearing existentialist philosophy has on Beckett’s work. Other aspects
that have been dealt with include the way Beckett constructs his characters and the
structure of Beckett’s drama. The dissertation also discusses how Beckett views the
relationship between language and reality, as well as the effectiveness of the word as
a means of communication. His perspective is similar to that of well-known 20 thcentury philosophers who have expressed their skepticism regarding the function of
language as a means of communication.
By analyzing Beckett’s drama the dissertation simultaneously examines the main
features of the Theatre of the Absurd.
Fusha e studimit: Letërsi
Field of Study: Literature
Fjalë kyçe: absurdja, distancimi, ekzistencializmi, tjetërsimi, gjendja njerëzore,
copëzimi i unit, solipsizmi, minimalizmi, subjekti rrethor, gjuha dhe realiteti,
zhvlerësimi dhe shpërbërja e gjuhës.
Key words: the absurd, distancing, existentialism, alienation, human condition,
fragmentation of self, solipsism, minimalism, circular plot, language and reality,
devaluation and disintegration of language.
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