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ʑ̒˺˽˼˽̅̀˽
ͳǤʏ̂̊̋˸̃̅̆̉̊̅˸̊˽̄˸̊˸
Защо Самюъл Бекет?
Самюъл Бекет е един от най-влиятелните и иновативни автори в световната литература и култура, лауреат на Нобелова
награда за литература (1969). Бекет предлага нова координатна система на връзката субект–битие, оказала мощно въздействие върху съвременната културна парадигма. Не е случайно, че
драмата „В очакване на Годо“ продължава да е най-влиятелното
литературно произведение в театъра и драмата на XX в. Творчеството му поставя интелектуални предизвикателства, провокирали обширна изследователска литература, която предлага
все по-разнообразни и нееднопосочни отговори на зададените
от него проблемни полета.
Бекет има дързостта радикално да запита какво е човекът,
когато ни е представен само неговият негатив. Той превръща
хаоса, объркването, разпада, празнотата, нечовешкото в естетически и смислов център на своето творчество, изправя се срещу
статуквото на литературните норми и основополагащите естетически и етически принципи, прекрачвайки границите на традиционните ни представи за „човешкото“ и персоналната обвързаност на Аза с езика, телесното, времевостта.
Карл Рагнер Гиеров, основен застъпник за кандидатурата
на Бекет за получаване на Нобеловата награда за литература,
аргументира избора си с твърдението, че творчеството на Бекет
представя човечеството в най-тежките му дефицити – на дъното
на социалната и личностна деградацията. Едновременно с това
обаче писателят внушава по гениален начин, че дори най-черната визия не е израз на враждебност и нихилизъм, защото само
там песимистичната мисъл на твореца и поезията могат да направят чудеса, показвайки възможната реабилитация за човека и
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пътя на спасение. Чрез иновативните форми на писане той прави възможна идеята, че модерният човек може да бъде възвишен
и в най-голямата нищета и мизерия.
Какво получава, какво остава от човека в творчеството на
Бекет? – ще запита Гиеров.
„Просветление. В текстове му черното се оказва сиянието
на деня, защото нещата, които хвърлят най-дълбока сянка, са
тези, които отразяват източника на най-ярката светлина. [...] Изобразяването на човешката деградация, на която сме свидетели
в драматургията и романите на Бекет, може би в най-голяма степен от всичко познато до този момент, не би била възможна, ако
са отречени човешките ценности.“1
Най-точният и изчерпателен отговор на въпроса защо творчеството на Самюъл Бекет е предмет на това изследване дава неговият последовател и приятел, и също носител на Нобелова награда за литература – Харолд Пинтър, когото ще цитирам, защото изразява най-адекватно мотивите този текст да бъде написан.
„Защото, колкото по-далеч отива във всичко, което пише,
толкова повече е от полза за мен. Аз не искам философии, трактати, догми, вероизповедания, решения, истини, отговори. Не
искам нищо от това, което лесно се продава или разбира. Защото
той е най-смелият и безмилостен писател и колкото повече набутва носа ми в мръсотията, толкова повече съм му благодарен.
Той не ме съблазнява, не ме будалка, не ме води по утъпкани градински пътеки, не ме подмамва, не ми предлага утешение, изход
или откровение, не ме улеснява, не ми продава нещо, което не
искам да купя, не се интересува дали го харесвам и разбирам,
или не, не прави заключения и не се кълне в нищо. Е, аз ще купя
неговата стока, ще захапя куката, ще тръгна след него, защото
той не остави нито един камък непреобърнат и нито един червей
неизваден на показ. Бекет показа раждането на друг вид красота
и защото всичко, написано от него, е прекрасно.“ 2
1
2

https: //www.nobelprize.org/prizes/literature/1969/ceremony-speech/.
Писмо на X. Пинтър от 1954 г. до приятел. – В :Samuel Beckett: The Critical
Heritage, eds. Lawrence Graver, Raymond Federman, London: Routledge &
Kegan Paul, 1979, p. 12.

