
W cieniu Godota 

 najnowsza książka Antoniego Libery – „Godot i jego cień” 

 

Zaczęło się od spotkania autorskiego w sali Teatru Narodowego. To znaczy, oczywiście, 

wcześniej było i „Czekając na Godota”, i inne dzieła Samuela Becketta w tłumaczeniu pana Antoniego 

Libery. Ale o tym wszystkim pamięta się jak przez mgłę, rzadko kiedy ktokolwiek zadaje sobie pytanie 

o tłumacza – i samo tłumaczenie, jego sposób, jego udręki. A pytanie o przekład tekstów tak 

specyficznego pisarza, jak Beckett, zadać się wręcz powinno. 

Odpowiedzią na nie, przynajmniej cząstkową, jest najnowsza książka wspomnianego już 

Antoniego Libery pt. „Godot i jego cień”. To właśnie jej dotyczyło owo spotkanie autorskie. 

Pierwszą rzeczą, jaką jego uczestnik (w mojej skromnej – na przykład – osobie) mógł odczuć, 

niejako „na własnej skórze”, był ogrom ludzi na nie przybyłych. Ponad dwieście osób – wnioskując z 

konieczności dostawienia wielu dodatkowych krzeseł na Scenie przy Wierzbowej – przybyłych na 

spotkanie z autorem, nie mającym bądź co bądź zbyt dużej bibliografii własnej, nie jest rzeczą 

codzienną. Nie jest też jednak rzeczą codzienną być człowiekiem żyjącym „w cieniu Godota”. A taką 

osobą jest właśnie Antoni Libera. 

Pisarz, reżyser teatralny, przede wszystkim tłumacz. Syn Zdzisława Libery, znanego historyka 

literatury. Od dzieciństwa związany emocjonalnie z Beckettem, a dokładniej: od pierwszej polskiej 

premiery spektaklu „Czekając na Godota” w roku 1957, na fali odwilży gomułkowskiej. I odtąd jego 

życie co raz to przecinać się będzie z twórczością tego noblisty. 

Libera opowieść rozpoczyna właśnie od swych młodzieńczych fascynacji. Od prób rozwoju 

literackiego, wbrew „ludowemu ustrojowi” i na przekór jego absurdom. Znajdziemy tu sporo z 

najnowszej historii naszego narodu – opisywanej z punktu widzenia jednostki małej, lecz wszak i tak 

niebezpiecznej, bo wykształconej, pochodzącej z inteligenckiej, niepokornej rodziny. I, co gorsza w 

roku 1968, o żydowskich korzeniach. 

Książka jest napisana bardzo specyficznie. Libera analizuje dzieła Becketta pod kątem własnych 

doświadczeń, przeżyć. Czytelnik poznaje tego wielkiego pisarza niejako razem z narratorem – jest 

jego towarzyszem w „podróży przez życie”. Autobiografia tłumacza staje się zatem pretekstem do 

odczytania, przynajmniej częściowego, przesłania autora „Czekając na Godota”. 

Tu warto wspomnieć o doskonałym, swobodnym stylu jakim operuje Libera. Jestem gotów 

zaryzykować tezę, że książkę tę można by nazwać najpełniejszym opracowaniem beckettowskiej 



twórczości – lecz jaśniejszym, czytelniejszym i znacznie bardziej fascynującym od jakiejkolwiek formy 

analizy krytycznoliterackiej. 

Libera często wtrąca, co typowe dla autobiografii, swoje przemyślenia. Te tutaj mają jednak 

określoną podbudowę – pesymistyczną, wręcz katastroficzną twórczość Becketta. Dużo tu 

błyskotliwych uwag, rozważań już w swej istocie filozoficznych, w formie często zbliżającej się do 

eseju. Napisanych do tego nieraz zachwycająco pięknym, literackim językiem. 

Dzięki tej książce przeżyć możemy fascynację Beckettem tak, jak przeżył ją Antoni Libera. Budzi 

to niekiedy nawet zazdrość, że tak wyjątkowe uczucia nie nam pierwotnie były dane. Cała akcja 

powieści zmierza do punktu kulminacyjnego – osobistego spotkania autora z jego Mistrzem, znanym 

dotychczas jedynie z cudzych opowieści i z samej tylko twórczości, a już przecież tak mu bliskiego. I to 

spotkanie staje się niesamowite w swej prostocie – a ten Człowiek – w niezwykłej zwyczajności, 

materialnym świadectwem własnej legendy. 

I o tym też opowiadał Libera na spotkaniu, zorganizowanym w ramach cyklu 50-lecia 

wydawnictwa Znak. Tego samego, które przed dziesięciu laty doceniło jego pierwszą powieść 

„Madame” specjalną nagrodą. Dużo słów padło o samej idei dzieł Samuela Becketta. O powrocie do 

katharsis w teatrze, na wzór antycznych tragedii. O twórczej dyskusji Becketta z teodyceą, 

zakrawającej o herezję wizji Boga jako „złego narratora”, „fuszera, który źle wymyślił świat”. O tym, 

że Beckett „stoi na słowie”. Oraz o wyższej sferze abstraktu w krajach „realnego socjalizmu”, gdzie 

człowiek był degradowany, obdzierany z własnego człowieczeństwa – tak, jak w dziełach Becketta. 

A także o samej powieści Libery – czy jest możliwa literatura o literaturze? Zwłaszcza dobra 

literatura. I jak widać po „Godocie i jego cieniu” – tak, jest to jak najbardziej możliwe. 

Pozwolę sobie tutaj nie zgodzić się z panem redaktorem Bronisławem Wildsteinem, który także 

zabrał głos na spotkaniu. Chciałby on, by przy lekturze książki w większym stopniu oddzielić zapis – 

niesamowicie fascynujący – życia Antoniego Libery od literatury Becketta, skupić się bardziej na 

samym narratorze. A przecież myśląc o Liberze, nie sposób nie wiązać go z Beckettem, zaś polski 

czytelnik czytając Becketta zawsze widzieć go będzie przez pryzmat ambitnych tłumaczeń Libery. 

Nawet, jeśli często nie zdaje sobie z tego sprawy. 

Na takie spotkania chodzić warto. Choćby jeszcze przez znakomitych lektorów, prezentujących 

fragmenty książki. Takich, jak Zbigniew Zapasiewicz, którego aktorskich umiejętności chyba nikomu 

przedstawiać nie trzeba. Osoby również blisko związanej z beckettowskimi tekstami – występującej 

na przykład w genialnie zagranym monodramie „Ostatnia Taśma”, wciąż jeszcze wystawianym w 

Teatrze Powszechnym na Pradze przy pełnej widowni. 



Warto przy tym zauważyć, że zainteresowanie twórczością Becketta nie słabnie. Poza 

wspomnianą „Ostatnią Taśmą”, także w teatrze Dramatycznym ujrzeć możemy inny z klasyków 

noblisty – „Szczęśliwe Dni”. Również „Czekając na Godota”, w doborowej obsadzie ze Zbigniewem 

Zamachowskim i Wojciechem Malajkatem, co czas jakiś pojawia się w Teatrze Narodowym. A piszę 

tylko o teatrach warszawskich. 

Na zakończenie Antoni Libera odczytał swoje najnowsze tłumaczenie jednego z ostatnich 

utworów pisarza. „Hej, na dno!” zabrzmiało w umilkłej sali Teatru Narodowego. By razem z 

najnowszą książką Libery „wrócić do ciała”. „Chociaż… go nie ma”. 

Marek Skrzetuski 

Artykuł ukazał się w dziale kulturalnym Miesięcznika Samorządu Studentów WPiA UW 

„Lexuss”, nr 2 (13), maj-czerwiec 2009, jako jeden z tekstów „okładkowych”. 


