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Чекајући Гооа
ДРАМА XX ВЕКА  (1)

Влаимир Јевовић

Текс је ео реавања оржано 23. маја, 2006. оине, на рибини 
Коларчеве заужбине, а овоом 100 оина рођења Бекеа. Бекеов 
кома, Чекајући Гооа, нуи рамску Сиуацију која није завршена 
и која ровоцира различиа чиања, сварања значења и саржаје 
који саму ресаву чине комуникаивном, разумљивом и завршеном. 
Чекајући Гооа је, акле, савршено незавршен кома, ремек ело и изазов 
за озоришне ауоре а на сцену осаве – најрецизнију ијанозу 
езисенцијалне љуске сиуације у 20. веку.

Кључне речи: 
Гоо, чекајући, Влаимир, Есраон, зебња, буућнос, рво.

Семјуел Бекет је рођен у Даблину, 13. априла (по крштеници, 13. маја) 1906. 
године, у имућној грађанској породици. Отац Вилијам Бекет, грађевински 
инжењер. Старији брат, Френк, такође инжењер, наставља породичну 
традицију. Мајка Мери га васпитава у строгом, протестантском духу. Сам 
Бекет беше свестран, једнако на школским часовима и спортским теренима. 
Играо је крикет, рагби и голф,  интересовао се за шах, пливање и - виски.

На Триниy колеџу у Даблину, студира француски и италијански језик, 
и такође изучава модерну књижевност тих народа. Први пут посећује 
Француску - бициклом! Године 1928, као најбољи студент у класи, добија 
место предавача енглеског језика на Ецоле нормале суериеуре у Паризу. 
Упознаје Џојса, тада већ славног и готово слепог, коме помаже да на 
француски преведе један део његовог последњег романа, Финеаново  
бење. Објављује поему Курвоско. У Даблину добија место асистента на 
катедри за француску литературу, на Триниy колеџу, где држи предавања 
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о француској књижевности. Пише есеј о Прусту. Путује у Немачку, Париз, 
Лондон. Пише и даље, али његове радове не објављују. Доста пије, следи 
докторска дијагноза: озбиљна тескоба са депресијом. Године 1934. у 
Лондону, објављује збирку приповедака Више жалоси нео раоси, која 
у Ирској бива забрањена. Отац добија срчани напад и умире, а Бекет остаје 
везан за мајку и финансијски зависи од ње. Најзад, пише роман Марфи чије 
штампање одбија чак четрдесет два издавача. Враћа се у Париз где се трајно 
настањује. Веза са Пеги Гугенхајм, касније чувеном галеристкињом. Веза са 
седам година старијом Сузан, која се потпуно посвећује испуњавању сваке 
Бекетове жеље.

Пише романе: Во, Молоа, Малоне умире, Неименљиво. Затим и Тексове 
низашо. Умире му мајка. Године 1951, излази из штампе прва Бекетова 
књига на француском - Молоа. Водећи француски критичари су то дело 
одмах оценили као литерарни преседан. Следе Малоне умире и Неименљиво. 
Године 1953, комад  Чекајући Гооа изводи се у Паризу, у Тхеаре е Бабyлон, 
са великим успехом  код публике и  критике. Тада је Бекет имао 47 година. 
Нижу се комади: Крај арије, Краова ослења рака, Срећни ани, Дах, 
Не ја, То време, роман Мерсије и Камије. Режира своје комаде у Берлину, 
Паризу, Лондону и Њујорку. Пише сценарио за филм, у коме главну улогу 
игра Бастер Китон.

Године 1958, након што су Гоо и Молоа одлично примљени у Југославији, 
Бекет и Сузан проводе месец дана у Београду, Загребу и  Ријеци. Године 
1969, Бекету додељују Нобелову награду за књижевност, за „дело које новим 
облицима у прози и театру преображава очај савременог човека у његово 
успење”. Дана  22. децембра 1989,  Бекет умире у Паризу. 

Обележавајући 100 година од рођења Семјуела Бекета, треба констатовати 
да је библиографија књига о Бекетовом животу и раду, и  број извођења 
његових комада и позоришних критика, те број магистарских у докторских 
радова читав један океан у коме се може „пловити”, али који се не може 
„препливати”. Зато ћу покушати, овде у Коларчевој задужбини, у част и 
славу  Бекета, да говорим само о једном његовом комаду, комаду који је 
променио Бекетов живот, али је променио и позоришни живот XX века 
-  говорићу  о комаду Чекајући Гооа.

Бекет је свој комад Чекајући Гооа писао од 09. октобра 1948, до 29. јануара 
1949. године. Прву верзију ја исписао на странама једне школске свеске. 
Измене је унео пре првог објављивања, октобра 1952. Написао га је брзо и 
лако, као неку врсту одмора између друга два важнија текста, које је писао 
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годинама. Први пут је комад Чекајући Гооа игран 05. јануара 1953. године, 
у режији Роже Блена. Блен је касније рекао да уопште није разумео комад 
када му га је Бекет предао, али да је осетио снажну потребу да га постави 
на сцени. Било му је занимљиво да ради представу која је истовремено и 
комична и трагична. Новине су писале да је то био „скандалозни успех”: 
једни су аплаудирали, други звиждали и протестовали. А било је и туче. 
Неки познати париски критичари су потпуно игнорисали премијеру. За 
кратко време, овај комад је преведен на 18 језика и игран у целом свету.  
Гоо је брзо стигао и у Београд. Према Феликсу Пашићу, у књизи Како смо 
чекали Гооа ка су цвеале икве (2), песник Душан Матић, први декан 
Позоришне академије, крајем 1953. године видео је Гооа у Бленовој режији 
у Женеви као учесник Међународног скупа европских интелектуалаца са 
темом: „Зебња нашег времена”. Тема скупа је очигледно кореспондирала 
са ситуацијом из комада одабраног за учеснике скупа. Наиме, 1953. 
године у Европи су владали „зебња и страх”. Матић је наслутио да Бекет 
отвара поглавље „трагедије дел арте”, где више није важно шта личности 
комада говоре, већ су важне ситуације у којима се налазе. Он доноси текст 
Василију Поповићу (Павлу Угринову), који га нуди Београдском драмском 
позоришту. У зиму 1954-5,  група ентузијаста ради комад, ван редовног 
репертоара позоришта. Зашто? Настаје велика рашомонска дискусија о 
значењу, садржају комада  Чекајући Гооа. Постојала је сумња да је Бекет 
"представник Запада који не види излаз", који "ишчекује нешто што никад 
неће доћи". Једној проби присуствује Мирослав Крлежа. Сведоци преносе 
да је Крлежа комад сматрао нихилистичким, рекавши да је реч о отуђењу, 
о свођењу људи на „крпе”, на болесно сенилне и разорене људе. Одлучено 
је да се уместо премијере одигра затворена проба за раднике позоришта. 
Значајни књижевници су заустављени пред вратима. Наш тадашњи декан, 
Душан Матић, држи говор студентима наше Академије: „Ја сам декан 
Академије, а ви студенти, и ми немамо право да видимо ђавола”. Прво 
тајно играна у атељеу Миће Поповића ова представа је премијерно играна 
у Сали листа Борба, часописа Комунистичке партије Југославије, у згради 
Централног комитета. Сви су осећали новост, значај комада, али нико није 
умео да објасни у чему се састоји тај значај, шта је истинско значење комада. 
Јан Кот присуствовао је премијери комада Чекајући Гооа у Варшави, 02. 
јануара 1957. године. Одабрана публика се досађивала. Половина гледалаца 
је изашла после паузе. Две недеље је позориште било празно. Треће 
недеље, Варшавом су почеле да круже илегалне копије Хрушчовљевог 
тајног реферата о Стаљиновим злочинима. Сада се представа играла пред 
пуном салом и завршавала се бурним аплаузима. Сви су већ разумели да 
је Годо „социјализам”! Отвореност комада Чекајући Гооа за  пројектовање 
сопственог, жељеног значења у одређеном контексту који омогућава 
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„препознавање” садржаја комада била је особеност која је омогућавала 
успех, разумевање. Често се тај успех није догађао на премијери већ касније, 
у зависности од оног „локалног догађаја” који дешифрује универзалну 
драмску ситуацију чекања Годоа. Која је то ситуација?

У комаду Чекајући Гооа није извесно шта се догодило. Два пута. Све 
време се нешто догађа, али се поставља питање смисла, значења тог 
догађања. Ми видимо шта ликови чине, чујемо шта говоре. Покушавамо 
да одгонетнемо зашто то чине, зашто то говоре: шта је њихов циљ? Шта би 
долазак Годоа значио Владимиру и Естрагону? Шта то Годо може да учини 
за њих? Затвореник чека у затвору да му истекне казна. Војник броји дане 
до изласка из касарне и повратка кући. Док чека, уз војничке дужности 
покушава да „скрати време”: игра шах, спава дуже, дуже жваће, прича са 
друговима о Ничему. Повремено се заигра и изгледа весео и безбрижан, 
помало детињаст, а онда, када се игра заврши, постави мучно питање:  Још 
колико ? Болесник у болници не зна кад ће изаћи, али се нада. Дан траје 
дуго, ноћ још дуже. Док се чека, нешто се чини, неки поступци се нижу по 
личном сценарију, али се зна циљ. Време протиче, али никако да  прође. 
Што се више и чешће гледа на сат  - то горе. Никако да падне ноћ. Владимир 
и Естрагон чекају Годоа. Ми не знамо да ли Годо уопште постоји, али они 
уопште у то не сумњају. Доказ за постојање Годоа је њихово веровање у 
то. Јер, док год они верују да он постоји они ће га чекати сутра. То што се 
данас дешавало није завршено - наставиће се сутра. Значи да постоји сутра, 
јер постоји Годо. Али пошто је то чекање мучно због неизвесности  - било 
какво разрешење, чак и доказ о томе да нема Годоа, или обавештење да он 
никада неће доћи, те да нема шта више да чекају је разрешење, смирење, 
крај чекања Годоа. Ипак, краја нема. Он се одлаже. Као да је на делу: све што 
можеш да одложиш за сутра не уради данас!

Повремена веселост, занимљивост заигравања, убијања времена, делује као 
нека светла сенка која појачава горак укус разочараности, меланхолије, јер 
је засад, још увек немогуће оно што ја желим. И нико ми не гарантује да ће 
то што ја желим икада бити могуће. Једина нада је он   - Годо.

Само је један Годо. Али њега још нема. Мени сваког дана јаве да ће он доћи 
сутра. Он се чак извињава. Он зна где сам ја  и да га чекам. То је доказ да он, 
ипак, рачуна на мене. Импровизујем једну могућу скицу конкретизације 
те драмске ситуације и тог стања: ако сам ја радник једне фабрике која је 
(тренутно?) затворена, под катанцем и ланцима. Ако смо ми Радници „на 
чекању”, нисмо отпуштени, нисмо ни у социјалном програму, не примамо 
социјалну помоћ јер нисмо отпуштени, али немамо никакву накнаду, док 
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чекамо. Фабрика је „изложена на тендер”. Очекујемо купца који ће решити 
све наше проблеме. Али га још нема. Не зна се када ће доћи. Не желим да 
одем да радим на другом месту, јер можда и овде крене као што је било 
некад. Било нам је добро. Можда ће бити и боље него што је било? Кући не 
носим никакву зараду. Али, ако сваког дана не дођем овде, пред фабрику, 
ако не долазим три дана, могу да ме бришу са списка. Ја немам другу понуду, 
другу могућност. Дакле, од купца моје фабрике зависи егзистенција моје 
породице, моја будућност.

Годо је заједнички именитељ свих утопија, свих илузија. Годо је друго име 
самообмане да ће све бити у реду, да се мени неће догодити оно што се 
догађа другима. Јер он ће мене изабрати, спасити. Годо је универзални 
спасилац. Годо је избавитељ од сваке немаштине, од сваке депресије.
Право достигнуће комада Чекајући Гооа, према Роналду Хајнеману (3), је 
то што је  кристализовао неактивност у драматичну акцију. Чин чекања је 
противуречан, јер је комбинација чињења нечег и чињења ничег. Ништа не 
присиљава ликове из комада да ту остану. Једини крај била би смрт, а једино 
олакшање ноћ. Они причају о самоубиству, али они нису способни за било 
коју озбиљнију акцију. Тако, чекање Годоа може да изгледа као беспомоћно 
чекање да се живот заврши, као чекање глумаца да се представа заврши, да 
се глумци пресвуку, скину шминку и оду кући. Приковани за једно место, 
као Прометеј кога је казнио Зевс, по некој казни коју не знамо, Владимир и 
Естрагон се играју као деца која времена за игру имају на претек, деца коју 
нико не зове да се врате кући. Публика је укључена у ту игру све време: глумци 
истовремено играју парчиће комада и играју  саму идеју целог комада. Све 
се одлаже. Ни на једно питање се не одговара, ниједна акција се не одвија без 
неспоразума, препрека и неразумевања. Никад се не иде пречицом. Преко 
прече, наоколо ближе. Наоколо се добије на времену. Ликови имају много 
поступака који намерно трају што дуже (ципеле, сат, лула, столица итд.)  
По чему препознају  место где треба чекати Годоа? По дрвету. Дрво је једина 
ствар на сцени, једини елемент сценографије.Том дрвету без лишћа у ИИ 
чину никне четири–пет листова, што је доказ о протоку времена. У свакој 
представи дрво изгледа другачије: стабљика, пањ, крст, чивилук, дрвени 
зид неке куће, даска са прикуцаним гранама, велики храст, стабло са једном 
граном у облику слова „Г”. Дрво је путоказ за концепцију редитеља, за жанр 
представе. Дрво је стожер кретања у представи. Дрво је остатак Природе, 
доказ постојања живог света, веза са Годоом -са постојањем у будућности. 
Ако се помиње сличност са Чаплином, због полуцилиндара, великих 
ципела, код Владимира и Естрагона је све супротно: уместо брзе акције са 
поентом која изазива смех, што спорија акција која изазива сажаљење и 
меланхолију. Да ли су они као ислужени кловнови пародија на Чаплина? 



Ч
ЕК

А
ЈУ

Ћ
И

  Г
О

Д
О

А
  -

Д
РА

М
А

 X
X

 В
ЕК

А
-  

(1
)

28

Док Чаплину иде све од руке, Владимиру и Естрагону не иде ништа од руке. 
Уместо срећног краја - никакав крај, што је још горе од извесног трагичног 
краја. Не само да се све успорава, одлаже него се и прекида сваки час: све 
акције се завршавају без успеха, чак и покушај самоубиства. Ликови су се 
навикли на своју слабост и беспомоћност. Сваки час мењају тему а није 
јасно зашто. Често ураде супротно од онога сто кажу. На пример: Поцо 
жури на вашар, а хоће да седне, иде да прода Лакија у I чину, а у II чину 
опет долази с њим. Њих двојица нису сигурни да су на  правом месту, код 
правог дрвета, нити знају који је дан, нити шта тачно очекују од Годоа, ни 
да ли су, како и зашто везани за њега, ни како Годо изгледа, ни где су били 
јуче, шта су радили, ни зашто су неки људи тукли Естрагона. Да ли га туку 
стално једни исти или се мењају? Свеједно је које је време. Свеједно је који 
је дан. То је резигнација. Прошлост нестаје, а будућност се не појављује. 
Постоји само садашњост која није лепа, ни срећна. Над том транзицијом од 
прошлости ка будућности стоји велико питање: да ли ће будућност доћи? 
Ми о својој будућности закључујемо само на основу своје прошлости и 
зато верујемо да ће Годо доћи! Али та вера се тањи из дана у дан. Јер, опет 
ни данас није дошао. Да ли ће доћи сутра?

Реакције Роже Блена приликом првог читања комада Чекајући Гооа, 
реакције публике у Београду, Варшави и многе друге, свуда, указивале су 
да се појавило у позоришту нешто ново, значајно, да се представа може 
схватити на много начина, у зависности од тога ко је гледалац, ко чита 
комад. То читање или гледање води ка креативном довршавању смисла, 
значења онога што ликови чине у комаду и до ефекта препознавања: 
ТО СМО МИ! Тако су затвореници у америчком затвору, Сан Квентин, 
схватили да се драма догађа у затвору, у Пољској да је то представа о крају 
стаљинизма, у Београду – отварање прозора ка Западу. Особина комада 
Чекајући Гооа није само могућност да публика „уписује” своја значења, већ 
и отвореност да сами ствараоци - редитељ и глумци - различито, намерно, 
са својом концепцијом - читају комад. Такво „слободно” читање не само да 
не смета него је и неопходно да би се омогућила комуникација са публиком. 
Показало се да тај текст може да се говори са многим подтекстовима. 
Чињеницу да смисао изговореног зависи од подтекста - многа позоришта, 
студенти глуме и режије користе да испричају своју причу. Али то није 
деструкција текста, пародирање или ругање датој ситуацији, већ подтекст 
који је у складу са текстом, на нов и оригинални начин. Тајна успеха овог 
комада је у томе што је био бескрајно подстицајан за различита читања, 
за креирање новог подтекста или садржаја. Још прецизније, Бекет је дао 
оквир, драмску ситуацију у коју редитељ, драматург, глумци заједно треба 
тек да оживе, да учине уверљивом, да у ту форму улију сопствени садржај. 
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Тачно је да је то нов ОБЛИК, нова форма (Трепљев из Чеховљевог Галеба) 
која тражи стварање садржаја. Ако ансамбл тај садржај не створи, онда је 
то празна форма, нови облик без садржаја и тада публика уопште не разуме 
о чему се ради. Зато су многе премијере биле скандал или промашај да би 
оживеле тек касније, у току „спасавања„ представе.

Бекет је створио савршено незавршен комад који, као Роршахов тест у 
психологији, тражи да се у тај вишесмислени цртеж пројектује разрешење 
- Шта је то? Односно, ко је то? Ко је Годо? Бекетова провокација подсећа 
на својевремено чувену Мађарску коцку која се не испушта из руку док 
се не склопи права комбинација. Или се баци у крај. Када је први пут 
изведен, 1953, био је необичан, загонетан, како би рекли неки аутори - 
„метафизички”, да би данас, након 53 године живота, драма  Чекајући Гооа 
постала реалистичан, или чак документаран комад. Ако је  1953. године 
Душан Матић учествовао на симпозијуму европских интелектуалца 
„Зебња нашег времена” стрепећи за будућност, шта  можемо рећи о зебњи 
и страховима 1968, 1999, 2006?

Да ли је страх од уништења: индивидуалног, националног, глобалног данас 
мањи него онда? Да ли је уместо баланса две суперсиле дошло мирније 
доба са доминацијом једне? Да ли је после два светска рата дошло доба низа 
малих строго контролисаних ратова? Да ли је после пропасти идеологија 
које су обећавале бољи живот дошло време сигурности, мирољубиве 
коегзистенције, једнакости, поштовања људских права, интегритета 
људске јединке, равноправности народа? Да ли свим црквама света успева 
да убеде људе да се воле, а не да се убијају? Да ли богати више помажу 
сиромашнима? Да ли је незапосленост мања? На Међународној европској 
конференцији о самоубиствима у Љубљани (Политика, 19. април 2006)  
препоручено је да свака држава у транзицији мора да се припреми за већи 
проценат самоубистава. Закључено је да је највећи скок самоубистава у 
најуспешнијим земљама у транзицији. Дакле, у транзицији треба планирати 
број самоубистава! Професор Вофганг Руц, психијатар, бивши начелник 
сектора за ментално здравље каже: „Људи губе поверење у основне 
вредности, мање се друже, жале на слабљење породичних веза. С друге 
стране, слàбе могућности за промене у животу, људи постају немоћни и све 
више губе смисао у животу”. Наш психолог, др Јашовић-Галић: „Нико не 
спори да нам у транзицији не може бити ни лепо ни пријатно…Међутим, 
ако желимо у Европу, мораћемо да се мењамо”. Да ли ми, у  Србији, у 
Београду, крајем 2006. године хоћемо у Европу? И од кога то зависи? Какве 
то везе има са Бекетом ?
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Бекет је написао комад у коме се гледаоци препознају, виде своје проблеме, 
своје стање. У комаду Чекајући Гооа ликови изазивају саосећање, 
солидарност, подршку. Промене у времену које су утицале на живот људи 
у  53 године много су помогле  да нам се разјасни комад Чекајући Гооа. 
Бекет нам је поклонио огледало наше епохе. Оно огледало о коме говори 
Шекспиров Хамлет у монологу глумцима. Бекет нам у том нашем огледалу 
показује ко смо, шта смо били и шта бисмо хтели, али ништа од тога не 
можемо - без Годоа.

Баченост у свет који је окружен нервозним комшијама, агресивним возачима, 
корумпираним чиновницима, новим аеродромом који прокишњава на 
26 места, поред Арене која ће бити завршена једном, у свет у коме се губи 
разлика између лажи и истине, у коме се све може купити новцем, у коме 
је издајство принцип, где је због егоизма процес старења нације одмакао, 
где постаје култни циљ младих „2000 евра месечно” је савршен , природан 
амбијент  за играње комада Чекајући Гооа.

Пошто је у другој половини XX века уместо Годоа стигао Орвел, он је 
помогао да се на очигледном техничко-финансијском-медијском прогресу 
догоди велика експлозија страха, усамљености, распада моралних 
вредности. Остаје дезоријентисаност, беспомоћност у којој ми само он може 
помоћи. „Зебња и страхови у Европи данас” је добра тема за Међународни 
симпозијум интелектуалаца Европе,  али је питање ко би био позван за 
учесника. И ко ће их позвати?

Нема драмског текста који је прецизније и храбрије поставио дијагнозу  XX 
века, те смелије антиципирао нашу егзистенцијану ситуацију на почетку 
Новог века од Чекајући Гооа, Семјуела Бекета. И зато ће тај комад морати 
да буде игран још безброј пута. Свуда и увек, кад год буде био потребан 
гледалишту. Бојим се, све чешће и чешће…

Литература

1.   Feliks Pašić: Kako smo čekali Gooa ka su cveale Gooa,Bepar pres,1992, 
Beograd, str. 8

2.   Ronald Hayman: Samuel Beckett, Heinemann Educational books,1968, 
London.

3.   Део предавања одржаног 23.5.2006, у Коларчевој задужбини поводом 
100 година од рођења Семјуела Бекета.



Вл
ад

им
ир

 Ј
ев

то
ви

ћ

31

Влаимир Јевовић

WAITING FOR GODO – THE PLAY OF 20TH CENTURY

Summary

This text presents a part of the lecture held in June 23th, 2oo6, at the Kolarac 
Foundation; it was given for 1ooth anniversary of Becket’s birth. The play Waiting 
for Godo offers a dramatic situation, unfinished as such, the situation which 
enables and demands various readings, meanings and contents production. 
Thus, in quite a specific way, it creates a communicative, understandable 
and prefectly unfinished theatre performance. Waiting for Godo so becomes a 
perfectly unfinished masterpiece, and serious challenge for theater authors to 
put on a stage  the most precise diagnosis of human existential situation of 
20th century.


