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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ви о ле та Стој ме но вић

ДА, СВЕ ДОК, ТРЕ БА МИ СВЕ ДОК, СВЕ ДОК… 
НЕ СВР ШИМ СА УМИ РА ЊЕМ

(Мај лис Бе сри: Тре ће до ба, пре ве ла с фран цу ског Оља Пе тро нић, Ге о по е ти ка,  
Бео град, 2022)

За чи та о це ко ји су за Са мју е ла Бе ке та тек чу ли или су по вр шно упо зна ти с ње го вим 
ли ком и(ли) де лом, ро ман Тре ће до ба би ће ро ман о оној би о ло шкој фа зи ко ју еу фе ми-
стич ки на зи ва мо упра во та ко – тре ћим до бом, ка ко се звао и ста рач ки дом у ко јем је 
Бе кет про вео по след њу го ди ну ре ла тив но ду гог жи во та. Слу же ћи се при по ве да њем 
у пр вом ли цу – при че му ће, на осно ву да ти ра ња фраг ме на та и ви ше пу та по но вље не 
сце не пи са ња, чи та лац у по чет ку има ти ути сак да је реч о днев нич ким за пи си ма, док 
не по ста не очи глед но да је реч о уну тра шњем мо но ло гу (о не из го во ре ним ми сли ма 
и вер бал ним ре ак ци ја ма на де ша ва ња и раз го во ре у не по сред ном окру же њу) – као 
и (ква зи)до ку мен тар ним ма те ри ја лом од но сно из ве шта ји ма ле ка ра и се ста ра о пси-
хо фи зич ком ста њу, ис хра ни, хи ги је ни и те ле сним функ ци ја ма па ци јен та, по ли циј ским 
из ве шта јем на кон на па да ко ји је Бе кет по ла ве ка ра ни је је два пре жи вео, из во ди ма из 
пра вил ни ка ста рач ког до ма, тран скрип том ра дио-еми си је по све ће не са мом ју на ку и 
те ле ви зиј ског пре но са утак ми це ко ју гле да, од лом ци ма из дом ских но ви на, Бе сри у 
пр ва два де ла ро ма на (на сло вље ни су као пр во и дру го до ба) при ка зу је ме сец да на у 
жи во ту Бе ке та на кон смр ти су пру ге Су за не, од 25. ју ла до 25. ав гу ста 1989, да би у тре-
ћем де лу ско чи ла на по след ња три-че ти ри да на тог жи во та, на де цем бар исте го ди не, 
фо ку си ра ју ћи се на ко нач но од у ми ра ње све сти већ не по крет ног ју на ка – по ву че ног, 
час до бро на мер но ду хо ви тог и (са мо)иро нич ног, час ци нич ног, час ме лан хо лич ног 
или ре зиг ни ра ног, нај че шће у ми сли ма и се ћа њи ма уро ње ног, ипак не и из гу бље ног 
стар ца ко ји се бе до жи вља ва као уте ло вље ње са ме ста ро сти, као „[с]тецишт е је зич ких 
и ми са о них от па да ка“ – и соп стве них и ту ђих. А ко мо же (и сме) да ис при ча при чу 
стар ца, пи тао се Бе кет у пе сми ко ја се на ла зи ме ђу „ре по ви ма“, тј. не ин те гри са ним 
до да ци ма Ва та, ро ма на пи са ног то ком Дру гог свет ског ра та, за ко ји ће ка сни је го во-
ри ти да је ре зул тат обич не ве жбе или игре, пи са ња као сред ства да се са чу ва ра зум 
и са вла да муч на до са да пра зних са ти че ка ња да се де си ни шта(ви ло) – што до бро 
опи су је ста ње и ак тив но сти Бе ке та као ју на ка Мај лис Бе сри, али и уо би ча је не пред-
ста ве и до жи вља је ста ро сти ко ји за тим об ли ку ју и са му би о ло шку ста рост од но сно 
ис ку ства ста ро сти за ко ја су Бе ке то ва де ла, ба рем она нај по зна ти ја, сво је вр сни ам-
бле ми. 

Ју нак је, да кле, ин тро верт ни ста рац, сим па ти чан, шар ман тан, чак, упр кос по вре-
ме ној за је дљи во сти, ћу дљи вом и твр до гла вом иг но ри са њу ме ди цин ских рад ни ка, 
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де ти ња стом скри ва њу не по је де них обро ка по џе по ви ма, ста рац ко ји се би мо же да 
при у шти соп стве ну со бу у до му у ко јем се до бро ста ра ју и о те лу и о мен тал ном ста њу 
и рас по ло же њу ко ри сни ка, ма ко ли ко при ка за ни на чи ни ани ма ци је бо ле сних или 
оне мо ћа лих, за са мо стал ни жи вот не спо соб них или за не спо соб не про гла ше них љу-
ди – као ко ме ди је по ти ски ва ња све сти о ско рој, на до ла зе ћој смр ти, у ко ји ма Бе кет, 
на рав но, не уче ству је – де ло ва ли и по ни жа ва ју ће и фар сич но, а сва ка ко про ма ше но 
у од но су на ње го ве ствар не пре о ку па ци је. Као ро ман о (ду бо кој) ста ро сти и (све сти о) 
уми ра њу, Тре ће до ба те ма ти зу је ста ње за о ку пље но сти ре тро ак тив ним пре гле да њем и 
про ми шља њем соп стве них учи на ка – по зна ва о ци Бе ке та пре по зна ће ма ње или ви ше 
по зна те де та ље из Бе ке то вог жи во та, ина че до бро до ку мен то ва ног: иза ње га су оста-
ла мно го број на при ват на и по слов на пи сма, пост хум но от кри ве ни днев ник ко ји је 
во дио три де се тих го ди на 20. ве ка пу ту ју ћи по Не мач кој, све до чан ства по зна ни ка, 
са рад ни ка, при ја те ља, свих фа сци ни ра них ње го вом лич но шћу, ко ли ко и ње го вим 
на из глед не ве ро ват ним, нео бја шњи вим успе хом и, на рав но, не ко ли ко би о гра фи ја 
(спо ме ни мо и Гер зи ће ву екс тен зив ну и илу стро ва ну хро но ло ги ју Бе кет: чо век и де ло 
из 2019) у ко ји ма је сва та гра ђа се лек то ва на, си сте ма ти зо ва на и на овај или онај на чин 
ин тер пре ти ра на.

Те шко под не та оче ва смрт, на пет и ам би ва лен тан од нос с мај ком, фа на тич на мла-
да лач ка по све ће ност Џој су, ко ја укљу чу је и ку по ви ну иден тич них ци пе ла (мо жда баш 
оних што ће, ско ро два де сет го ди на ка сни је, жу ља ти Естра го на, ко ји не успе ва да их 
ски не), јед на ко сна жна и бес ком про ми сна Су за ни на по све ће ност на по ри ма да се Бе-
ке то ва де ла, док још ни је сте као сла ву и „имиџ“, об ја ве од но сно по ста ве на сце ни, 
Бе ке то ви ри ту а ли ве за ни за ал ко хол и ци га ре те, спо ме ну ти, не мо ти ви са ни на пад 
но жем, сам бо ра вак у ста рач ком до му ко ји се, ина че, на ла зи у истом па ри ском арон-
ди сма ну у ко јем је Бе кет де це ни ја ма ра ни је по чео свој „фран цу ски“, исе ље нич ки жи вот, 
при ча о „от кро ве њу“ соп стве ног ства ра лач ког мо де ла у мај чи ној со би, на кон Џој со ве 
смр ти и рат них ис ку ста ва, ко ју је Бе сри ис ко ри сти ла да Бе ке то ва се ћа ња по де ли на 
пр во и дру го до ба, све до сит ни ца као што је спо ми ња ње Бе ке то вог по ку ша ја да, у 
скла ду с оби ча јем да сам се бе пре во ди с ен гле ског на фран цу ски и обр ну то, пре ве де 
свој по след њи об ја вље ни текст, Stir rings Still, оста ју ћи на на сло ву „Тр за ји“, са мо су не ки 
од до ка за да је ро ман за сно ван на Бе ке то вим би о гра фи ја ма и ау тен тич ним до ку мен-
ти ма, да му је око сни ца фак то граф ска и анег дот ска. Не ма у овом ро ма ну ни ка кве 
дра стич не из ме не Бе ке то ве би о гра фи је, ка ква је, на при мер, Ку ци је ва ин тер вен ци ја 
у би о гра фи ји До сто јев ског у Мај сто ру из Пе тро гра да. Ка ко, ме ђу тим, Бе кет на кра ју 
жи во та до жи вља ва те мо мен те, у ка квој их се све тло сти и с ка квим емо ци ја ма се ћа и 
ка кву им афек тив ну, са мо спо знај ну и ег зи стен ци јал ну вред ност при да је, ка ко их по-
ве зу је и(ли) су прот ста вља јед не дру ги ма, шта му они зна че, је сте плод ау тор ки не 
има ги на ци је. Да ли је сце но гра фи ја и по став ка ли ко ва у Че ка ју ћи Го доа за и ста ре зул тат 
асо ци ра ња при зо ра ко ји је Бе кет ви део кроз про зор сво је ку ће у Иси ју и сли ке Ка спа-
ра Фри дри ха Да ви да „Два му шкар ца по сма тра ју ме сец“, на ко ју се у ро ма ну алу ди ра 
пу тем ек фра зе („Два му шкар ца, два дру га ра, по сма тра ју ма гло ви ти ме сец, у под нож-
ју иш чу па ног др ве та“), а за ко ју је Бе кет, на вод но, мно го го ди на на кон на стан ка те 
дра ме Ру би Кон ре као да му је би ла ви зу ел на ин спи ра ци ја? Или, да ли би оста ре ли 
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Бе кет за и ста са њао плес Лу ци је Џојс у ко сти му с кр љу шти ма (ко ме је сте при су ство вао, 
ма да је део тог сна ве ро ват но ек фра за Лу ци ји не да нас ре ла тив но до бро по зна те фо-
то гра фи је) јер не же ли да до кра ја ар ти ку ли ше ком пли ко ва не и муч не од но се ко ји 
ње го ву ве зу са Џој сом и Лу ци јом одр жа ва ју и то ли ко го ди на на кон њи хо вих смр ти?

Ау тор ка је сво ју за ми сао о Бе ке то вој лич но сти – ко ја не ће би ти по во љи сва ком 
„бе ке то ло гу“, као ни сва ком Бе ке то вом „фа ну“ – о ње го вим при ват ним sti rings still/sou-
bre sa uts & fo i ra des/fiz zles, очи глед но из гра ди ла на осно ву Бе ке то вог ства ра ла штва и 
пред ста ва ко је ње го ва де ла мо гу да су ге ри шу, тра га ју ћи за оним мо мен ти ма пи шче вог 
жи во та – де ша ва њи ма, сно ви ма, на ви ка ма, ам би јен ти ма – ко ји би, ка да се на од го вара-
ју ћи на чин на до ве жу, сто пе или ис пре пли ћу, мо гли да се про ту ма че и као под стре ци 
за об ли ко ва ње кључ них ме ста и иде ја, пре по зна тљи вих то по са и ре кви зи та Бе ке то вог 
има ги нар ног све та, као њи хо ва је згра, али и обр ну то – за сли ка ма и си ту а ци ја ма из 
Бе ке то вог де ла ко је би мо гле да бу ду, као што у кри ти ци и књи жев ној те о ри ји по не кад 
и је су, сво је вр сни пси хо ло шки и пси хо а на ли тич ки „кљу че ви“. При том се ме ша ви ном 
и пре та па њем опа жа ја, ко мен та ра, ми сли, се ћа ња, асо ци ја ци ја, фо нет ских са звуч ја и 
дру гих ига ра ре чи ма, ци та та и алу зи ја, укљу чу ју ћи па ро ди је и тра ве сти је и сво јих и 
ту ђих ис ка за, као и ме ша ви ном је зи ка (фран цу ског и ен гле ског, на кра ју и гел ског) 
су ге ри ше да је ста ром Бе ке ту све јед но да ли су успо ме не ко ји ма се ба ви за и ста ње го-
ве или „при па да ју“ ли ко ви ма ко је је ство рио, да ли се се ћа сце на из свог жи во та или 
из свог де ла: „Мрак је про ме нио ста зе. Отац ми об мо та ва ру ку сво јим ка и шем и во ди 
ме. Ми смо два слеп ца у шу ми. Пу штам да ме ре мен во ди.“ Та ко се де ло вра ћа у жи вот 
из ко јег је про ис те кло; та ко се де ло и жи вот у се ћа њу ста па ју и пре та па ју на ни воу 
ко ји обе сми шља ва раз ли ко ва ње из ме ђу ствар ног и има ги нар ног. При том, Бе кет у 
ро ма ну стал но по се же за са мо и зру ги ва њем, за де па те ти за ци јом, па и ба на ли за ци јом 
сво јих по стиг ну ћа и уви да ко је мно ги сма тра ју фи ло зоф ским. Та ко се, на при мер, као 
сво је вр сни од го вор на ре пли ку о бо љем про ма ша ју/не у спе ху („Пра вац нај го ре“), ко ја 
се че сто пред ста вља као есен ци ја Бе ке то вог по гле да на свет, ја вља Бе ке то ва ми сао 
по во дом гро теск ног те ста рав но те же ко ји фи зи о те ра пе ут спро во ди ви ше над њим 
не го са њим: „Но ви по ку шај. Но ви не у спех. Ни шта бо ље.“ На тај на чин, овај ро ман о 
Бе ке ту са др жи не са мо еле мен те ту ма че ња (ако не и при сва ја ња) Бе ке то ве по е ти ке и 
по је ди них Бе ке то вих де ла, ли ко ва или мо ти ва већ и им пли цит не ста во ве о при ро ди 
ства ра ла штва, о са деј ству и уза јам ном пре о бли ко ва њу ау то ро ве лич но сти, ње го вих 
„ствар них“, жи вот них, али и чи та лач ких ис ку ста ва и ње го вих (ре)кре а тив них иде ја.

По ред то га што са др жи гра фич ки обе ле же не, дис кур зив но дру га чи је тек сто ве, 
ко ји пред ста вља ју ме ди цин ске, ад ми ни стра тив не, ме диј ске, по ли циј ске и гла со ве 
ста рач ког до ма као со ци јал но-па ли ја тив не уста но ве у ко јој се глу ми за јед ни ца, ро ман 
је пун фраг ме на та из ву че них из Бе ке то вих де ла и, раз у ме се, ре кон тек сту а ли зо ва них 
– сво је вр сна сла га ли ца, од но сно тек сту ал ни (де)ко лаж. Чак и по вр шни по зна ва о ци 
Бе ке то вог де ла пре по зна ће од ре ђе не син таг ме („пре сто ни ца ру ше ви на“ је сте Бе ке тов 
– пре у зет, при сво јен – тер мин за Сен Лу, у ко јем је на кра ју ра та бо ра вио као во зач 
Цр ве ног кр ста и о ко јем је на пи сао ра диј ски есеј; он сам, та ко стар и бо ле стан, је сте 
од „они[х] што па да ју“, ка ко гла си на слов ње го ве ра дио-дра ме, из ко је, ина че, по ти че 
и ре пли ка о „не са свим ро ђе ној“, ко ју Бе кет – и као лич ност/пи сац и као лик „не са свим 
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ро ђен, не са свим мр тав“ – у ви ше на вра та ва ри ра; при ме ра је мно го), ма да ау тор ка 
ни је оста ла на по вр шној игра ри ји с на сло ви ма Бе ке то вих де ла, већ су Бе ке то ве фра зе 
и лек сич ке ва ри ја ци је на те фра зе и њи хо ве пре по зна тљи ве, од сеч не и кон вул зив не 
рит мо ве на раз ли чи те на чи не ин кор по ри ра не у текст ро ма на. На при мер: „Са кло ни 
ме бо же све га што ра сте!“, као алу зи ја на ре пли ку по лу за ко па не Ви ни: „Ка кав бож ји 
бла го слов што ни шта не ра сте...“, пр во се по ја вљу је у Бе ке то вој све сти, као за кљу чак 
до ко јег га је до вео ко ло плет луц ка стих ми сли при зва них по ни жа ва ју ћим по ло жа јем 
у фри зер ској сто ли ци, ула ском „из да ва ча-ко јем-ду гу јем-св е“ – све до ка ши ша ња као 
ме та фо рич не ка стра ци је (реч је, на рав но, о Же ро му Лен до ну, ди рек то ру „Ми ну и ја“ и 
при ја те љу Бе ке то вих) и фо нет ским ка рак те ри сти ка ма соп стве них ми сли. По ти ску ју ћи 
тим ми са о но-вер бал ним то ком, као и Ви ни, осе ћај крај ње не мо ћи док, опет као Ви ни 
на по чет ку пр вог чи на Срећ них да на, ле жи за ба че не гла ве, с по гле дом на го ре, он ту 
„ми сао“ за тим и из го ва ра (по ку ша ва да по де ли), до да ју ћи дво сми сле но, чак ска ред но: 
„И што сто ји пра во!“, пре ка сно схва тив ши да ти ме за пра во као да исме ва уро ђе ну 
ће ла вост свог при ја те ља, ко га на тај на чин увла чи у сво ју „пред ста ву“ и „пре тва ра“ у 
ре чи то ћу тљи вог, су ви шног а нео п ход ног Ви ли ја. По сле ове ома шке (јер: „ре чи ома-
шу ју“, ре кла би Ви ни), Бе ке то ва свест на ста вља да ме ан дри ра кроз ти пич не бе ке тов-
ске пре де ле: је зик, по глед, вре ме – „Рез!... Тре ну так про ла зи.“ Бе ке то ва свест че сто 
им про ви зу је драм ска (по зо ри шна, те ле-драм ска, ра дио-драм ска, филм ска) сред ства 
од но сно фор му пу тем ко је би се од у пр ла оном бе сми сле ном и кон фу зном што иде 
сво јим не по јам ним то ком.

Уо ча ва ње ра зних ти по ва ин тер тек сту ал но сти ко ји ма се ау тор ка слу жи у ро ма ну и 
пре по зна ва ње пред ло жа ка из Бе ке то вих тек сто ва, као и из тек сто ва и дру гих све до-
чан ста ва о Бе ке ту, во де ка то ме да чи та лац Бе ке та до жи вља ва не са мо као пре текст 
(пре-текст) не го и као пер со ни фи ка ци ју оног не пре ста ног ро мо ре ња ко је се у Бе ке-
то вим де ли ма спо ми ње и(ли) при ка зу је и спе ци фич ног од но са пре ма не до стат но сти 
је зи ка и је зикâ из ко јег про ис ти че то ро мо ре ње на лик го во ру.

Ро ман је, да кле, гу сто прот кан ва ри ја ци ја ма на ти пич не Бе ке то ве фра зе, али и на 
си ту а ци је из Бе ке то вих ро ма на, ко ма да за из во ђе ње, при ча и крат ких про за, по пут 
ста ре, бр бљи ве ка ћи пер ке, по ма ло на лик на већ спо ме ну ту Ви ни из Срећ них да на, с 
ко јом се и сам Бе кет у јед ном мо мен ту екс пли цит но по и сто ве ћу је (све стан да „то не“), 
а чи је ири тант но пе ва ње „упа да“ у Бе ке тов ин тим ни про стор као пе ва ње су сет ке у 
Кра по вој по след њој тра ци. При том је упра во „кра пов ска“ си ту а ци ја – сво ђе ње жи во-
та на пре слу ша ва ње и пре сли ша ва ње соп стве них успо ме на, на се ћа ње и се ћа ња на 
се ћа ња, нај срод ни ја ау тор ки ној за ми сли о по след њим ме се ци ма Бе ке то вог жи во та 
– и њен Бе кет по вре ме но на гло пре ки да „тра ку“ муч них оста та ка про шло сти, бе жи у 
не до ре че ност, у игра ње ре чи ма и ужи ва ње у њи хо вим фо нет ским са деј стви ма или у 
на из глед не по ве за не ди гре си је о три ви јал ним де та љи ма. „[С]мешно је че га се се ћа мо“, 
ре као би „из ба че ни“ при по ве дач јед не од „при ча ни за шта“. Ус то, у ми са о ном то ку 
Бе сри ног Бе ке та че сто пре по зна је мо ону из вр ну ту ло ги ку Бе ке то вих при по ве да ча 
ко јом се до во ди у пи та ње пред ста ва о кон ти ну и те ту, је дин ству, це ло ви то сти и иден ти-
те ту лич но сти: „Ако сам је пу штао да ми то ра ди, мо ра да ми се до па да ло“, ми сли овај 
има ги нар ни Бе кет, на тра гу при по ве да ча „Пр ве љу ба ви“, али и свих дру гих Бе ке то вих 
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при по ве да ча и ли ко ва (Мар фи ја, Ва та итд.) ко ји без у спе шно али упор но пре на пре жу 
и до ап сур да до во де ме то де од у зи ма ња и од ба ци ва ња све га сум њи вог, не из ве сног, 
не по у зда ног, про мен љи вог, ди на мич ног, да би до шли до не сум њи вог и не про мен љи-
вог, ис пра жње ног – ни шта. Уну тра шњи глас (глас све сти и са ве сти – у ро ма ну пред-
ста вљен као Бе ке то ва ви зи ја уха (кроз) ко је (се) го во ри) по вре ме но се и у Тре ћем до бу 
одва ја, по ста је дру ги, онај ко ји / оно што оспо ра ва сва ку по ми шље ну реч, сва ки за-
кљу чак, сва ки по ку шај за кљу чи ва ња, што оне мо гу ћа ва мо но лог, али и сми ре ни, ком-
про ми сни ди ја лог, што исто вре ме но и на ме ће и спре ча ва и од у пи ра ње и од у ста ја ње 
од по сто ја ња, кре та ња, го во ре ња, раз го во ра. На тра гу Не ја, у Тре ћем до бу је кон стру-
и сан из ван ре дан опис Бе ке то вог ко шма ра из де тињ ства, сна о усти ма и је зи ку ко ји га 
исто вре ме но и мла ве и ми лу ју, ко јим се су ге ри ше Бе ке то ва фа сци на ци ја ком пул зив ним 
бр бља њем као на чи ном на ко ји љу ди, упр кос не у спе ху и све оп штем глу ви лу – осу ђе ни 
на вер бал не про ма ша је, ко ли ко и на оба ве зу да сво ју не моћ из ра зе – из но ва и из но ва 
по ку ша ва ју да се у го во ру ар ти ку ли шу бо ре ћи се с је зи ком и да се, исто вре ме но, ма да 
опет без у спе шно, за у ста ве.

По ред то га, Бе сри нај пре и нај ви ше, што екс пли цит но, што им пли цит но ис ти че 
чи ње ни цу да је Бе кет имао (не)сре ћу да до жи ви до ба би о ло шке ре а ли за ци је фи зи о ло-
шких ста ња ко ја је ко ри стио као ег зи стен ци јал не и ан тро по ло шке але го ри је и сим бо-
ле – до ба хро мо сти, сту по ра, уко че но сти, по ср та ња, па до ва и пу за ња, ис цр пље но сти 
и фи зич ке сла бо сти, же ље за не по крет но шћу, мли та во сти, по ви је но сти, умо ра од 
уми ра ња, кон вул зи ја и ми ри са те ла ко је про па да и от ка зу је по слу шност ио на ко не си-
гур ном мо згу. Оту да и екс тен зив ни, „ко ре о граф ски“, али и иро нич но ин то ни ра ни 
опи си соп стве них по кре та и по за, мо то ри ке, на ро чи то хо да(ња ), с ко јим се, као сво је-
вр сни по том ци ше па вог Еди па и на след ни ци, али и по ри ца те љи свих ње го вих „ком-
плек са“, му че мно ги Бе ке то ви при по ве да чи и ли ко ви у дра ма ма. Пре по зна ће чи та о ци 
и Бе ке то ву ко ме ди о граф ску и тра ве сти ра ју ћу, цр но ху мор ну скло ност да нај три ви јал-
ни је рад ње и ге сто ве, оне ко је обич но оба вља мо го то во или са свим ме ха нич ки (па-
ље ње и га ше ње све тла, на при мер, ко је је код Бе ке та ва жан драм ски ак тер и у ве зи са 
– вр ло са вре ме ном и ак ту ел ном – оп се си јом (не)ви дљи во шћу и хи пер бо лич ним ужаса-
ва њем од ту ђег по гле да као усло ва по сто ја ња) при ка зу је као чи но ве ко ји за о ку пља ју 
сву па жњу, ак ти ви ра ју (са мо)свест и из о штра ва ју про ниц љи вост ак те ра – ко ји су при-
том у по ни жа ва ју ћим, фру стри ра ју ћим, муч ним или му чи тељ ским, за стра шу ју ће све-
де ним и огра ни ча ва ју ћим, ре пе ти тив ним по за ма, си ту а ци ја ма или про сто ри ма, на 
шта се вр ло че сто ду бо ка ста рост, бо ље ре ћи пред смрт ност или „осе ћа ње прет крај-
њег“ (Мо лоа) сво ди.

На кра ју, (Бе ке то ва) ста рост је и до ба ћу та ња, тач ни је без гла сја или оту ђе ња (од) 
гла са, че му су по све ће ни мно ги од ње го вих по зних тек сто ва. Сто га, док у пр ва два 
де ла ро ма на пра ти мо ка ко Бе кет у ми сли ма, не огла ша ва ју ћи се, ко мен та ри ше ре чи 
и по ступ ке сво јих са го вор ни ка или пак шту ро од го ва ра на њи хо ве ре пли ке, раз го ва-
ра ју ћи ви ше са со бом (и, по тен ци јал но, с чи та о цем) не го с не по сред но при сут ни ма, у 
тре ћем де лу, до за кључ ног фраг мен та ро ма на, ње гов глас пот пу но не ста је: на осно ву 
„шу пљих“ ди ја ло га, тј. оста та ка ди ја ло га с ме ди цин ским рад ни ци ма, из ко јих су ре-
пли ке фи зич ки са свим не моћ ног, по лу све сног па ци јен та из бри са не, за кљу чу је мо да 
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он и да ље по не што ка же, али ње го вих ре чи ви ше не ма – ње го вим ре чи ма, као и ње-
го вим не функ ци о нал ним те лом, са да рас по ла жу и ма ни пу ли шу дру ги – чи ни се као 
да се гра ни ца из ме ђу бри ге и на си ља гу би или по ста је са свим по ро зна. Тај мо ме нат 
уво ди Бе ке тов филм Филм – од лом ци сце на ри ја „мон ти ра ни“ су с од лом ци ма Бе ке то-
ве рас це пље не све сти, ко ја се по и сто ве ћу је час с Е (Бе ке то ва озна ка за ка ме ру ко ја у 
фил му ни је са мо сред ство већ и ак тер, не ви дљи во „ли це“ и ме то ни ми ја ока – енгл. 
Eye, хо мо ним I (ја)) ко је сле ди Ба сте ра Ки то на (глав ни глу мац у Фил му), час са ли ком О, 
ко га Ки тон глу ми, а пре ко ње га и с фи гу ром у се дам до ба жи во та на фо то гра фи ја ма 
ко је О гле да и це па у дру гом де лу Фил ма, као што се на кра ју са мог Фил ма пре кла па ју 
бла го за му ће на пер спек ти ва О и ја сна пер спек ти ва Е, ина че до ми нант на, про га ња ју ћа, 
за стра шу ју ћа, упор на, па и уби лач ка.

На кра ју, сто ли ца за љу ља ње, је дан од Бе ке то вих ти пич них ре кви зи та и сим бо ла 
по крет не не по крет но сти, при зи ва сли ку да ди ље ко ја пе ва њем и љу љу шка њем по ку-
ша ва да сми ри упла ка но, ври ште ће де те – уза луд, крик је је ди но што чо ве ку на кон 
све га оста је, је ди на кон стан та. „Мо гао је да вик не и ни је мо гао“ – пр ва ре че ни ца пр ве 
при че ко ју је Бе кет ика да об ја вио (до слов но „асум(п)ци ја“ – ус пе ње, ваз не се ње; уз лет; 
за у зи ма ње, пре у зи ма ње; прет по став ка, пре ми са – сва су зна че ња ре ле вант на) отва ра 
се ри ју су зби ја них ври са ка, ко ји у не ки ма од ње го вих ра них тек сто ва на кра ју ипак 
успе ва ју да се гро мо гла сно осло бо де, да би се ка сни је све ли на гри ма су не чуј ног, не-
мо гу ћег кри ка у не са вла ди вој ти ши ни. Тим ври ском бун тов не не мо ћи, тач ни је још 
јед ним, по след њим на ло гом оном на од у ста ја ње од по сто ја ња увек спрем ном де лу 
соп ства – „Ви чи, ако још мо жеш“ – Мај лис Бе сри ефект но за вр ша ва и Бе ке тов жи вот 
и свој ро ман о кра ју тог жи во та.


