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ABSTRACT 

”We are magicians” 

artistic struggle in Samuel Beckett’s Waiting for Godot 

 
When the Irish writer Samuel Beckett (1906-1989) wrote Waiting for Godot in 1948-1949 he 

was in a state of artistic depression and confusion. He had already turned to French instead of 

English and with a manuscript for the stage he made an effort to get away from what he called 

”the awful prose” he was working on at that time. Waiting for Godot had its first opening 

night in Paris in 1953, and during the years since then many different interpretations have 

been made of this challenging work of art. In this essay, with the meta textual elements in 

Waiting for Godot as a foundation, I’m reading the drama as a writer’s struggle with his 

material – not strictly biographical, but with Beckett as an artistic example. Vladimir and 

Estragon, as well as Pozzo and Lucky, then become personalizations of the voices in the mind 

of the author, where intellect/reason/analysis on one hand and intuition/feeling/fantasy on the 

other are working side by side, or as a pair of opposites, to try to get along through conflict 

and cooperation; conferring, clashing, and complementing one another. Godot will then 

function as the mystical and driving force, the necessary lack of purpose or fundamental mea-

ning that keeps the artist in touch with art. In this aspect Godot has not to come; his absence is 

an absolute condition to get the play going, to keep the writer writing, to make all artists con-

tinue their lonely, tiresome, difficult work. Waiting for Godot tells us something about the 

struggle every writer has to face when writing a play, or a novel, or a poem, where he, or she, 

has to speak with and listen to the inner voices of intuition and intellect and try to get by in 

spite of the overall sense of hopelessness of it all. Art is at the same time without meaning and 

of infinite value and I believe that this paradox is alive and working in Waiting for Godot.  
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INLEDNING	  
 

Den irländska författaren Samuel Beckett (1906-1989) skrev I väntan på Godot i slutet av 

1940-talet och dramat sattes upp första gången den 5 januari 1953 på Théâtre de Babylone i 

Paris. Beckett hade då två decennier av skrivande bakom sig, han hade bosatt sig i Frankrike, 

umgicks i konstnärliga kretsar och inför premiären hade ryktet spritt sig om att någonting an-

norlunda och nytt var på gång. Publiken i den fullsatta salongen reagerade med allt ifrån för-

virring och irritation till entusiasm och upprymdhet.1 Recensenterna tyckte att pjäsen var 

”djupt originell”, att den ”knackade bort dammet från teatern” och visade vägen mot en ny 

dramatisk rörelse.2 Några veckor efter premiären skrev författaren och dramatikern Jean 

Anouilh i en recension i tidskriften Arts Spectacles:  

 
”Ingenting händer, ingen kommer, ingen går, det är hemskt.” Denna replik, som uttalas av en av karaktä-

rerna i pjäsen, utgör också den bästa sammanfattningen av den. Godot är ett mästerverk som kommer att 

sätta myror i huvudet på folk i allmänhet och dramatiker i synnerhet.3  

 
Och det är precis vad Becketts debutpjäs har gjort allt sedan dess – förbryllat, fascinerat och 

inspirerat till olika sorters tolkningar. Publik och kritiker har gärna velat se pjäsen som sym-

bolisk, allegorisk; en liknelse där det som görs och sägs motsvarar någonting annat och bär på 

en bestämd betydelse. Titeln och karaktärerna bidrar till detta, liksom den avskalade sceno-

grafin, den cykliska intrigen och det odefinierade tids- och rumsperspektivet. Med tiden har 

dock forskningen slutat leta efter övergripande förklaringar och en allomfattande inneboende 

mening, för att i stället fokusera på pjäsens dramatiska kvaliteter, dess funktion och struktur. 

Bakgrund:	  Ett	  mysterium	  i	  en	  gåta	  
 

Vid mitten av 1900-talet utgjorde existentialismen en stark strömning inom litteraturen och 

diskussionen om livets villkor, människans personliga frihet och ansvar kom att innefatta alla 

verk som på något sätt behandlade sökandet efter mening i en innehållslös och absurd tillvaro. 
                                            
1 Torsten Ekbom, Samuel Beckett (Stockholm 1991), ss. 165-167; Lawrence Graver, Beckett. Waiting for Godot, 
 
2 Mark Taylor-Batty & Juliette Taylor-Batty, Samuel Beckett’s Waiting for Godot, Continuum Modern Theatre 
Guides (London & New York 2008), ss. 1 och 57. Alla översättningar är mina egna, om inget annat anges. 

3 Ekbom, s. 167, Graver, s. 12. Waiting for Godot, Reviews, Fathoms from Anywhere. A Samuel Beckett Cente-
nary Exhibition, Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin, 
http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/web/beckett/career/godot/reviews.html, 2014-11-12 (Ekboms översätt-
ning, redigerad av mig.) 
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Inom existentialismen blir tomheten ett slags grundförutsättning, en utgångspunkt, något som 

varje individ måste acceptera för att sedan kunna forma och välja sin egen väg. I väntan på 

Godot kom således att bli ett inlägg i den tidens filosofiska debatt, men pjäsen har också setts 

som en marxistisk studie i makt och förtryck, som en allegori över den franska motståndsrö-

relsen under andra världskriget, som en illustration av människans psyke med utgångspunkt i 

Sigmund Freuds Jaget och detet eller Carl Jungs arketyper, som en homoerotisk historia om 

kärleken mellan två män och som en självbiografisk skildring av Becketts relation till vännen 

James Joyce eller livskamraten Suzanne Déchevaux-Dumesnil. Utöver detta har den klassiska 

mytologin bidragit med förklaringsmodeller, och de bibliska anspelningarna i texten öppnar 

för religiöst influerade tolkningar, något som blir ännu mer frestande i och med att den gåt-

fulla, auktoritära, frånvarande figuren Godot bär på det engelska ordet för Gud, ”God”, i sitt 

namn.4 Under åren har många försök gjorts för att lösa detta ”mysterium insvept i en gåta”, 

som den amerikanska kritikern Brooks Atkinson formulerade det efter New York-premiären 

av Becketts drama.5 

Nu för tiden står det dock klart för Beckettforskarna att 1950-talets teaterpublik var för 

enträgen i sina försök att pressa in pjäsen i en idéform som låg utanför själva texten, som om 

ett sådant system skulle kunna slå fast en gång för alla vad pjäsen ”egentligen handlar om”. 

Man är överens om att det inte går att lösa gåtan, avslöja mysteriet, men det betyder inte att 

man har slutat diskutera I väntan på Godot. Det går fortfarande att göra egna tolkningar, leta 

efter olika sorters betydelser i texten, fundera kring dess skiftande meningar och (villo)spår. 

Man kan – som Mark Taylor-Batty och Juliette Taylor-Batty gör i Samuel Beckett’s Waiting 

for Godot – ägna sig åt att undersöka karaktärer, berättande, stil och struktur utan att försöka 

hitta enkla och definitiva svar när det gäller ”meningen med en pjäs som talar till själva begä-

ret efter att finna mening”.6 Eller – som Lawrence Graver i Beckett. Waiting for Godot – be-

trakta själva den situation som karaktärerna befinner sig i, och hur de svarar mot den, utifrån 

Becketts egna ord om att pjäsen vill ge uttryck åt ”det irrationella tillstånd av okunskap där vi 

befinner oss, en mental viktlöshet bortom förnuftet”.7 I The Cambridge Introduction to 

Samuel Beckett skriver Rónán McDonald att det ligger mycket i I väntan på Godot; det är en 

                                            
4 Graver, ss. 21-23. En utförlig provkarta på olika sorters tolkningar finns på engelska Wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Waiting_for_Godot, 2014-11-12. 
 
5 Brooks Atkinson, ”Beckett’s ’Waiting for Godot’”, 20 april 1956, The New York Times on The Web, 
http://www.nytimes.com/books/97/08/03/reviews/beckett-godot.html, 2014-11-12. 

6 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 21.  
 
7 Graver, s. 23.  
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pjäs som kretsar kring filosofiska och religiösa frågor men den håller dem samtidigt på av-

stånd. Beckett beskrev det som ”att hela tiden sträva efter att undvika definitioner.”8  

 

Ett begrepp som brukar förknippas med Beckett är den absurda teatern – en form för dramat 

som anknyter till det tidiga 1900-talets avantgarderörelser, surrealism och dadaism, där fria 

associationer, slumpens spel och det obegripliga spelar en stor roll. Dialog och handling sak-

nar logisk ordning i det absurda dramat och ämnen som behandlas är människans vilsenhet 

och det meningslösa i tillvaron. Inslag av fars och komik ingår, liksom ett ifrågasättande av 

språket som kommunikationsmedel. I väntan på Godot har en hel del gemensamt med den 

sortens estetik och idéer: Pjäsen saknar konventionell intrig, tider och platser är obestämbara 

och flytande, personerna har inget förflutet och ingen framtid, karaktärer dyker upp och för-

svinner till synes slumpmässigt och vi får aldrig veta vad eller vem de båda huvudpersonerna 

egentligen väntar på. Martin Esslin, som sägs ha myntat begreppet den absurda teatern, ger 

Beckett en särställning i sin introduktion till Absurd Drama9 och i Litteraturens historia i 

världen menar Ingemar Algulin att Becketts metod ”låg helt i pakt med tidens existentiella 

och absurda rörelser.”10 Men det finns också de som menar att den absurda teatern är ett 

olyckligt begrepp i samband med Becketts dramatik. Magnus Hedlund, som har nyöversatt 

samtliga Becketts pjäser till svenska, hävdar att Beckett inte alls är absurd, utan i stället enkel, 

konkret och konsekvent. Ofta uttryckte han leda inför sina verk, särskilt teaterstyckena, och 

när han en gång fick frågan om det inte fanns någonting i hans texter som han tyckte om sva-

rade han: ”Jovisst, det jag inte begriper.”11  

Material:	  Tragikomedi	  i	  två	  akter	  	  
 

En väg på landet. En sten. Ett träd. Det är den enkla inramningen för Becketts debutpjäs och 

när ridån går upp är det kväll. Två män befinner sig på scenen, den ena kämpar med att få av 

sig sin vänstra känga och fäller så småningom den första repliken: ”Inget att göra åt.” Svaret 

han får av sin kamrat etablerar genast ett tillstånd av osäkerhet och tvivel: ”Jag börjar luta åt 

                                            
8 Rónán McDonald, The Cambridge Introduction to Samuel Beckett (New York 2007), s. 30. 
 
9 Martin Esslin, Introduction to ”Absurd Drama” (1965): ”Of the dramatists of the Absurd Samuel Beckett is 
undoubtedly the profoundest, the greatest poet.” http://www.samuel-beckett.net/AbsurdEsslin.html, 2014-11-12. 

10 Ingemar Algulin, ”Från efterkrigstid till våra dagar” i Litteraturens historia i världen (Stockholm 2005), s. 
563.  

11 Magnus Hedlund, ”Beckett’s people – folk, inte människan”, i Bilden av Beckett – Från text till scen, red. Per 
Zetterfalk (Stockholm 1997), s. 18. 
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den åsikten. Hela livet har jag försökt skjuta den ifrån mej ...”12 Som publik, eller läsare av 

dramat, börjar vi förstås undra vad det hela handlar om. Den ena figuren verkar tala om en 

känga och den andra om ett existentiellt problem. Är det verkligen så? Missförstår de båda 

karaktärerna varandra? Eller är det vi, publiken, läsarna, som inte förstår?   

Den sortens glapp och förskjutningar i kommunikationen kan sägas vara känneteck-

nande för I väntan på Godot, en tragikomedi i två akter13 om ett par män, Vladimir och Estra-

gon, som håller ihop i vått och torrt, pratar med och förbi varandra och väntar på någon vid 

namn Godot. Deras ordväxlingar är banala och filosofiska, komiska och allvarliga, sakliga 

och poetiska, och handlar om allt ifrån skoskav och morötter till frälsningen och döden. De 

försöker fördriva tiden på olika sätt, Estragon somnar ibland, Vladimir sjunger och citerar Bi-

beln, de begrundar sin relation till varandra och funderar på om de ska ta livet av sig. Så små-

ningom dyker ett annat par, Pozzo och Lucky, upp; Lucky har ett rep knutet runt halsen, 

Pozzo driver honom framåt med en piska, ger order och förolämpar honom. De fyra karaktä-

rerna diskuterar, grälar och slåss och när Pozzo och Lucky har givit sig iväg kommer en pojke 

in på scenen med bud från Godot: ”Herr Godot bad mej säga att han inte kommer i kväll, men 

alldeles säkert i morgon.”14 Men Godot kommer aldrig och de båda akterna slutar likadant: 

Vladimir och Estragon säger att de ska gå, men de står kvar. Andra akten är en sorts upprep-

ning eller spegelbild av den första: Vladimir och Estragon fortsätter sina turer, Pozzo, Lucky 

och pojken återkommer, repliker och teman tas om och förstärks. Dekoren består hela tiden av 

stenen och trädet, ingenting annat, och mot slutet av de båda akterna går månen upp.  

 

I efterskriften till Tre dramer – som gavs ut på Bonniers 2006 och som förutom I väntan på 

Godot också innehåller Becketts Slutspel och Spel – redogör Magnus Hedlund för ett textkri-

tiskt problem som är typiskt för Beckett, i och med att han själv översatte sina egna verk och 

ändrade, strök och la till i texterna. Debutpjäsen finns i fyra “originalversioner”, eller fem, 

beroende på hur man räknar. Beckett skrev den första på franska och när den skulle sättas upp 

i Paris satt han med vid instuderingen och gjorde ändringar i texten. De flesta skrev han ner i 

sitt eget manus, men när texten publicerades i bokform förde Beckett aldrig in ändringarna. 

Texten som trycktes blev alltså hans ursprungliga text. Beckett översatte sedan själv pjäsen 

                                            
12 Samuel Beckett, Tre dramer. I väntan på Godot, Slutspel, Spel, övers. Magnus Hedlund (Stockholm 2006), s. 
7. 
 
13 Den svenska översättningen, liksom den engelska, har underrubriken ”En tragikomedi i två akter”, däremot 
inte det franska originalet. Se S. E. Gontarski, ”The Plurality of Godot: An Introduction”, i Waiting for Godot/En 
attendant Godot. A Bilingual Edition (New York 2010), s. viii. 

14 Beckett, 2006, s. 100.  
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till engelska och korrigerade i manuset efter det han hade skrivit ner för scenen i Frankrike. 

Dock hade den engelska censuren invändningar, vilket ledde till att det manuskript som tryck-

tes i England innehöll strykningar och ändringar. Inte förrän 1962 kom en engelsk tryckt vers-

ion av I väntan på Godot som Beckett hade godkänt och reviderat. 1964 började han regissera 

sina pjäser själv, i Frankrike, England, Tyskland och Amerika, och det praktiska arbetet med 

teatern fick honom att successivt ändra i texten. En “slutgiltig” Godot uppstod 1975, men då i 

en tvåspråkig tysk utgåva som snabbt blev utsåld. Sedan har forskarna spårat upp Becketts 

ändringar och redovisat dem på olika sätt, och Hedlund själv har grundat sin översättning på 

den reviderade engelska text som finns tryckt i The Theatrical Notebooks of Samuel Beckett 

som började ges ut 1991.15 I min uppsats har jag valt att använda hans version av I väntan på 

Godot, men jag har också läst den första svenska översättningen från 1957, i översättning av 

Lill-Inger Eriksson och Göran O. Eriksson (min bok är tryckt 1968), och kommer att hänvisa 

till den där det är relevant. I bakgrunden har jag med mig en tvåspråkig utgåva, Waiting for 

Godot/En attendant Godot från Grove Press, som innehåller både den ursprungliga franska 

texten från 1952 och den engelska översättningen från 1954, förnyad 1982 av Beckett. När jag 

exemplifierar och förtydligar med franska eller engelska ord i min uppsats hämtar jag dem 

från denna utgåva och i de fall jag har upptäckt oklarheter eller mångtydigheter som har för-

svunnit i den svenska översättningen kommer jag att diskutera det, om det har betydelse för 

uppsatsens syfte.  

Jag kommer genomgående att hålla mig till mitt modersmål i uppsatsen, främst för en-

kelhetens och läsbarhetens skull, för att undvika en mix av franska, engelska och svenska i 

citat och hänvisningar, men också för att min läsning av pjäsen inte står och faller med en-

skilda språkliga detaljer. Analysen fokuserar mer på idéer, relationer och samspel än på se-

mantiska spörsmål och betydelsen av specifika ord. Således kommer jag att genomgående ci-

tera på svenska, både ur själva pjäsen och från sekundärlitteraturen, med egna översättningar 

om ingenting annat anges i fotnoterna.  

 

 

                                            
15 Beckett, 2006, ss. 341-342. Jag har haft kontakt med Magnus Hedlund via mejl och 2015-02-15 skriver han till 
mig att de engelska utgåvorna av I väntan på Godot sinsemellan är mycket olika och att den franska tryckta vers-
ionen, som var klar före urpremiären, sedan modifierades så väsentligt under pjäsarbetet att Beckett deklarerade 
att den inte fick vara underlag för uppsättningar. ”Däremot ändrade han den aldrig. Så den reviderade engelska 
Godot i ’The Theatrical Notebooks’ var den han ansåg vara grundtext för teatern. Strykningarna är ganska om-
fattande.” 
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Syfte:	  Konsten	  som	  drama	  
 
”Ingenting händer, ingen kommer, ingen går, det är hemskt!”16 Det är Estragon som fäller re-

pliken i första akten. Som Jean Anouilh påpekade i sin recension så är det en bra sammanfatt-

ning av pjäsen, i varje fall för den åskådare som uppskattar ett mer traditionellt dramatiskt be-

rättande. Om man, som jag, inte är lagd åt det hållet så kan man fundera på vad det egentligen 

är som är så hemskt. Bortsett från det som tillhör själva pjäsen – karaktären Estragons upple-

velse av sin tröstlösa väntan – kanske man kan säga att det hemska också, någonstans under 

ytan, handlar om Becketts brott mot teaterkonventionerna. Att publiken inte serveras det för-

väntade: handling, utveckling och action. Man kan tänka sig att påståendet ”det är hemskt” 

utgör en ironisk markering, en blinkning till publiken från författaren17, en kommentar till 

dramat, eller dramatiken, i sig. 

När jag har läst, och läst om, I väntan på Godot har jag alltmer kommit att fästa mig 

vid de metateatrala dragen i texten. I det sammanhanget blir Estragons replik dubbeltydig; den 

fungerar dels som ett uttryck för hopplöshet hos figuren på scenen, dels som en övergripande 

kommentar till den upprörande bristen på intrig. Författaren visar att han är medveten om vad 

som krävs av en konventionell teaterföreställning och att han inte följer reglerna. Han kan, via 

sin rollkaraktär, säga något om sitt eget arbete och föregripa publikens reaktion, ta med den i 

beräkningen och visa att han förstår hur det känns: ”Vi sitter här på teatern och ingenting hän-

der; det är hemskt, hur ska vi orka, ska det fortsätta så här?”  

Det är mycket möjligt, eller till och med sannolikt, att Beckett var medveten om detta 

när han skrev Estragons replik, eftersom den sortens metareflektioner eller anspelningar på 

verket i sig är typiska för hans författarskap. Redan i hans första roman, Murphy från 1938, 

finns en hel del kommentarer av det slaget – som när en av personerna i boken torkar bort en 

tår och det sägs att ”Alla marionetterna i den här historien tar till lipen förr eller senare, utom 

Murphy som inte är en marionett”18 eller när det talas om att Murphy trivs med att jobba på en 

vårdanstalt, så till den grad att det för honom framstår som ”musik, musik, MUSIK i halvpetit, 

brevier och 4-cicero, eller något liknande typografiskt skrän, om den älskvärde sättaren ville 

                                            
16 Beckett 2006, s. 78. 

17 Berättartekniskt sett handlar det här om ”den implicita författaren” och ”den implicita publiken” – det vill säga 
en författarpersona och en tänkt publik – men eftersom detta inte är en narratologisk analys så tar jag mig frihet-
en att genomgående tala om ”författare” och ”publik” (eller ”läsare”).   

18 Samuel Beckett, Murphy, i serien Nobelklassiker, huvudred. Horace Engdahl, övers. Pelle Fritz-Crone (Stock-
holm 2009), s. 93. 
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vara så vänlig.”19 Ännu tidigare, i novellen Första kärleken från 1946, snärjer huvudpersonen 

in sig i ett resonemang om en sång som handlar om citronträd eller apelsinträd, han har glömt 

hur det var, och den långa harangen avslutas med orden: ”... minns jag ingenting, inte ett ord, 

inte en ton, eller så få ord, så få toner, att, att vad, att inget, den här meningen har redan pågått 

tillräckligt.”20 Det finns gott om exempel av det här slaget i Becketts texter, stycken eller me-

ningar som plötsligt dyker upp och bryter fiktionen, både före och efter I väntan på Godot: 

”Det där stycket borde skrivas om i pluskvamperfekt.”21 ”Det är nog på tiden att jag ger Ma-

lone något sällskap.”22 ”’Vad håller mej kvar här?’ ’Dialogen.’”23 I romanerna anspelas det på 

texten som text och i pjäserna finns en lek med scenens illusioner.  

I min uppsats kommer jag att utgå från denna metadimension hos I väntan på Godot; 

jag vill ta fasta på den, använda den som grund och utveckla den för att göra en egen tolkning 

av pjäsen. Med stöd i tidigare forskning ska jag försöka visa på att I väntan på Godot refererar 

till sig själv som pjäs och att dess teman, innehåll och olika karaktärer på många sätt under-

bygger och stöder en sådan läsning. Om jag finner en tillräckligt stark grund i denna idé, så 

kommer jag att undersöka huruvida detta Becketts mest berömda drama i så fall också i för-

längningen kan tänkas säga något om konsten – eller Konsten med stort K – och det avser då 

såväl själva skrivandet, processen, författarens arbete med texten, och det färdiga verket, 

boken, scenframställningen, som det större, mer övergripande litterära och estetiska samman-

hang vari författaren ingår med sitt verk. Jag hoppas kunna visa att I väntan på Godot inte en-

bart refererar till sig själv som pjäs utan också till litteraturen, dramatiken och det konstnär-

liga skapandet i stort. Jag tror att pjäsen kan avslöja något om den kamp som en författare 

måste föra, med sitt material, sina drivkrafter och hinder, sina fäder och förebilder.  

Jag är dock inte ute efter att avslöja mysteriet Godot, slå fast någon given sanning, eller 

försöka hitta den enskilda idé som kan omfatta hela pjäsen; jag är överens med de nutida 

Beckettforskarna om att någon sådan inte finns. Att tvinga in ett så pass mångtydigt drama i 

en bestämd allegorisk form skulle vara att göra våld på texten. Som Rónán McDonald säger 

så ligger det mycket i I väntan på Godot, det är en pjäs full av uppslag och idéer, men den 

svär sig samtidigt fri från mening, upphäver alla förklaringar och låter oss sväva i ovisshet 

                                            
19 Ibid., s. 171. 

20 Samuel Beckett, Första kärleken, övers. Sebastian Duraffourd (Stockholm 2008), s. 29.  

21 Samuel Beckett, Trilogin: Molloy, Malone dör, Den onämnbare, övers. Lill-Inger Eriksson (Stockholm 2013), 
s. 30 (ur Molloy).  

22 Ibid., s. 349 (ur Den onämnbare).  

23 Beckett 2006, s. 280 (ur Slutspel).  
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bland en mängd flyktiga och gäckande teman. Jag vill vara rädd om denna ovisshet, och jag 

kommer att navigera genom dramat med respekt för Becketts egna ord om att undvika definit-

ioner. I Allegories of Reading (1979) talar Paul de Man om att det finns en inneboende para-

dox i all litteratur som går ut på att ”poesin når sitt maximum av övertygande kraft i samma 

ögonblick som den avsäger sig alla anspråk på sanning”24 – och det kan vara värt att hålla i 

minnet även här. Kanske gäller det också för själva analysen, att den blir mer relevant ju 

mindre den försöker bevisa och slå fast? Jag kommer inte att göra en dekonstruktiv läsning i 

Paul de Mans mening, men jag vill ansluta mig till en tradition av öppet allegoriskt tolknings-

arbete. Om man ser till genre så är I väntan på Godot ingen allegori, men det är ändå möjligt 

att göra en allegorisk läsning, en allegores, där dolda betydelser kan läsas in i verket vare sig 

de åsyftats från början eller ej.25  

Teori:	  Misslyckandets	  estetik  
 

När Beckett skrev I väntan på Godot bodde han i Frankrike och hade gått över till att skriva 

på franska. Pjäsen tillkom på bara några få månader, mellan den 9 oktober 1948 och den 29 

januari 1949; enligt Beckett själv som en avkoppling från de romaner han arbetade på samti-

digt. Han ville fly från sin vilda och oregerliga prosa till en mer beboelig plats. Denna plats 

fann han på scenen.26 Den vilda och oregerliga prosan syftar på Molloy och Malone dör, de 

två första delarna av den trilogi som också kom att inkludera Den onämnbare och gavs ut i 

början på 1950-talet. I Samuel Beckett’s Waiting for Godot hävdar Mark Taylor-Batty och 

Juliette Taylor-Batty att dessa tre romaner behandlar människans drift att uttrycka sig – hen-

nes försök att med ord beskriva världen och tala om erfarenheter, upplevelser, identitet – och 

språkets otillräcklighet som medel för detta. På samma sätt som Vladimir och Estragon 

tvingas fortsätta vänta trots att Godot aldrig kommer så är protagonisterna i trilogin tvungna 

att fortsätta berätta trots att de misslyckas med att uttrycka sig. 27 Ett tiotal sidor in i Den 

onämnbare hoppas den jag-röst som talar ”att den här inledningen är slut snart, så att pläde-

ringen, som avgör mitt öde, kan börja”, men denna berättare är samtidigt rädd för att gå vidare 

                                            
24 Paul de Man, Allegories of Reading. Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust (New Haven 
& London 1979), s. 50. 
 
25 Inge Jonsson, I symbolens hus: Nio kapitel litterär begreppshistoria (Stockholm 1983), ss. 26-27 och 220. 
”Allegori” används alltså för det retoriska greppet, det som ligger inbyggt i verket från början, medan tolknings-
arbetet kallas ”allegores”. 
 
26 Graver, s. 9.  

27 Taylor-Batty & Taylor-Batty, ss. 8-9. 
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– ”hitta mig, tappa bort mig, försvinna och börja om” – och hamna på en främmande men 

välbekant plats – ”som kanske bara är insidan av min avlägset belägna skalle där jag tidigare 

gjorde mina irrfärder och nu är fast” – för att bli uppslukad eller utkastad – ”medan jag hela 

tiden mumlar mina gamla historier, min gamla historia, som om det vore första gången”.28 

Här finns en parallell till det jag tycker mig ana i I väntan på Godot: Ett begär efter att gå vi-

dare i texten men inte vilja/kunna/våga, en oförmåga som trots allt leder fram till någonting, 

en röst som är både okänd och likadan som alltid, en historia som måste upprepas om och om 

igen.  

 
Den författare som skriver I väntan på Godot är drygt 40 år, arbetar samtidigt på andra verk 

och har publicerat dikter, noveller och en roman. Han är beläst, bildad och bekant med de 

idéer och strömningar som ligger i tiden. Han har studerat språk och varit anställd som lärare 

och föreläsare. Men han har också hoppat av en akademisk karriär för att satsa på ett osäkert 

skönlitterärt skrivande, något som hans föräldrar inte accepterade, han har varit deprimerad 

och gått i psykoanalys och han har ett antal opublicerade manus och andra konstnärliga mot-

gångar bakom sig. Murphy, debutromanen, refuserades 42 gånger och fick ett blandat motta-

gande när den till slut antogs av det brittiska förlaget Routledge.29  

1949, runt samma tid som I väntan på Godot skrivs, publiceras tre dialoger i den 

franska tidskriften transition där Beckett talar med Georges Duthuit, författare och konsthisto-

riker, om det samtida måleriet och sin egen syn på skapandet: 

 
Bland dem vi kallar stora konstnärer kan jag inte komma på en enda vars främsta intresse inte gällt ut-

trycksmöjligheterna, uttrycksmedlens möjligheter, mänsklighetens. Den förutsättning som ligger under 

allt måleri är att görarens domän är det görligas. Mycket att uttrycka, litet att uttrycka, förmågan att ut-

trycka mycket, förmågan att uttrycka litet uppkommer i den allmänna ivern att uttrycka så mycket som 

möjligt, eller så sant som möjligt, eller så fint som möjligt, så bra man över huvud taget kan.30 

 

                                            
28 Beckett 2013, ss. 355-356 (Ur Den onämnbare) 
 
29 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 3, Ekbom, ss. 20-21 och 253. I väntan på Godot hade också svårt att nå fram 
till publiken; den refuserades av Paris ledande teatrar tills Becketts sambo Suzanne Déchevaux-Dumesnil lycka-
des få regissören Roger Blin intresserad. Romantrilogin Molloy, Malone dör och Den onämnbare refuserades på 
förlagen i Paris tills den till slut nådde fram till ett nystartat undergroundförlag, Les Éditions de Minuit. Även 
efter succén med Godot i Paris stötte Beckett på motgångar: pjäsen gjorde fiasko i London och Miami, det gick 
upp och ner med mottagandet, och även nästa pjäs, Slutspel, refuserades av Paristeatrarna. Den fick sin urpre-
miär i London. 

30 Samuel Beckett, ”Tre dialoger med Georges Duthuit”, övers. Jan Stolpe, ur Spel – Tre dialoger, fem pjäser, 
film (Stockholm 1968), ss. 16-17 (ur tredje dialogen, om Bram van Velde). 
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Men att vara konstnär är att misslyckas som ingen annan vågar misslyckas, menar Beckett, 

det är att underkasta sig, erkänna sitt nederlag och vara trogen fiaskot. Därav följer förstås att 

detta förhållningssätt i sin tur blir till ett uttryck, en konstnärlig handling som kommer att tala 

om sig själv, sin omöjlighet, sitt tvång. Men så långt vill inte Beckett gå. Eller också vill han 

det, för han ändrar sig i slutet av dialogerna, tar tillbaka allt och säger ”jag har fel”.31 

Dialogerna har en humoristisk ton och handlar alltså om 1940-talets bildkonst, men de 

har kommit att ses som en sorts förklaring eller bakgrund till Becketts eget författarskap. När 

han säger att han önskar sig en konst som är ”utled på ynkliga bedrifter” och att han skulle 

föredra ett skapande som vill ”uttrycka att det ingenting finns att uttrycka”32 så är det lätt att 

koppla det till hans egen experimentella hållning vid den här tiden. Redan under 1930-talet 

hade han börjat ifrågasätta de stora modernistiska mästarna – James Joyce, Marcel Proust, T. 

S. Eliot – och deras enorma anspråk på att återskapa och strukturera en splittrad tillvaro med 

hjälp av bildning, språklig skaparkraft och fantasi. Joyce, som dog 1941, var en god vän till 

Beckett, både en förebild och en fadersfigur att revoltera emot. Beckett såg Joyce som en för-

fattare med gudalika, allsmäktiga ambitioner, en skapare av världar, mer ordnade och bättre 

än den gamla vanliga: 33 

 
Ju mer Joyce visste, desto mer kunde han. Han strävar efter allvetande och allsmäktighet i sitt skapande. 

Jag arbetar med vanmakt, okunnighet. Jag tror inte att vanmakt har utnyttjats tidigare. Det verkar finnas 

ett estetiskt axiom som säger att uttryck handlar om prestation – måste vara en prestation. Min lilla 

undersökning rör sig kring det område av tillvaron som alltid har åsidosatts av konstnärer och betraktats 

som oanvändbart – som någonting som per definition skulle vara oförenligt med konst. 34 

 
Jag återger Becketts uttalande på engelska i fotnoten eftersom det dubbeltydiga i motsättning-

en omnipotence-impotence går förlorat på svenska. Det Beckett talar om i sin programförkla-

ring känns som en revolutionerande hållning än i dag – när litteraturvärlden kanske mer än 

någonsin fokuserar på bestsellers, litterära priser och uppseendeväckande författarpersonlig-

                                            
31 Ibid., ss. 19-21. 

32 Ibid., s. 10 (ur första dialogen, om Tal Coat).  

33 Taylor-Batty & Taylor-Batty ss. 2-3, Graver s. 4.  

34 Graver, s. 4. ”The more Joyce knew the more he could. He’s tending toward omniscience and omnipotence as 
an artist. I’m working with impotence, ignorance. I dont’t think impotence has been exploited in the past. There 
seems to be a kind of esthetic axiom that expression is achievement – must be an achievement. My little explo-
ration is that whole zone of being that has always been set aside by artists as something unusable – as something 
by definition incompatible with art.” Uttalandet gjordes ursprungligen i en intervju med Israel Schenker i New 
York Times 1966, se Lawrence Schainberg, ”Exorcizing Beckett”, ur The Paris Review nr. 104 (hösten 1987), 
http://www.samuel-beckett.net/ShainExor4.html, 2015-01-29. 
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heter – och särskilt med tanke på att det är en manlig författare som yttrar sig. Att medvetet 

välja impotens framför omnipotens, att föredra oförmåga framför styrka, att satsa på det oan-

vändbara och värdelösa i stället för på det allvetande och allsmäktiga – hur många författare 

vågar gå den vägen? Man kan också fråga sig om läsare, kritiker och forskare har visat till-

räcklig hänsyn mot Beckett i hans strävan mot vanmakt och okunnighet. Borde han ha fått 

Nobelpriset, till exempel, en utmärkelse som såväl han, hans fru Suzanne Déchevaux-

Dumesnil och hans förläggare Jérôme Lindon tog emot som ”en katastrof”? 35 I hur hög grad 

har litteraturvärlden låtit Beckett vara den han är? Har vi lyssnat på och bekräftat hans oför-

måga, hans misslyckanden, hans strävan mot något slags uttryckets nollpunkt? Knappast. El-

ler: Både och. På ett paradoxalt sätt har han kommit att hyllas för det han valde bort; han har 

tack vare sin satsning på misslyckandet upphöjts till en av de allsmäktiga modernisterna och 

blivit en författare som fortfarande talar till oss om de mänskliga villkoren tack vare sin bild-

ning, språkliga skaparkraft och fantasi. James Knowlsons 800-sidiga biografi – där Beckett på 

baksidan kallas ”gigant”, ”geni” och ”1900-talslitteraturens mästare” – har passande nog fått 

titeln Damned to Fame.     

Metod:	  Närläsning	  och	  dialog	  
 

Jag kommer att anknyta till Becketts idéer om misslyckandets estetik i min uppsats, för att se 

om de kan fogas in i det metaperspektiv som jag vill frilägga för min tolkning av I väntan på 

Godot. Grunden för min analys blir en närläsning av pjäsen där jag utgår från de ställen i tex-

ten där den refererar till sig själv – som litteratur eller teater. I samband med det kommer jag 

att granska de olika karaktärerna – Vladimir, Estragon, Pozzo, Lucky, pojken/budbäraren och 

Godot – för att försöka se hur de samspelar i ljuset av min idé om I väntan på Godot som ett 

drama om Konsten. Jag kommer också att söka efter andra tecken på konstnärlig diskussion 

och övergripande litterär reflektion i dialog och scenanvisningar, exempelvis relevanta inter-

textuella referenser, för att se om jag kan hitta repliker och skeenden som, direkt eller indi-

rekt, kan tänkas säga någonting om skapandet och dess villkor. Jag kommer alltså att arbeta 

utifrån texten, själva det skrivna dramat, och i dialog med andra Beckettuttolkare för att ut-

veckla och fördjupa min egen analys.  

                                            
35 James Knowlson, Damned to Fame. The Life of Samuel Beckett (New York 2004). Uttalandet tillskrivs 
Déchevaux-Dumesnil. Beckett var på semester i Tunisien när han fick beskedet och gömde sig på sitt hotellrum. 
Han närvarade inte vid ceremonin i Stockholm och gav bort alla pengarna till konstnärskollegor och Trinity Col-
leges bibliotek i Dublin (ss. 505-507). 
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Uppsatsen som helhet vilar således dels på Becketts idéer om misslyckandets estetik, 

dels på min egen närläsning, dels på synpunkter, kommentarer och slutsatser från tidigare 

forskning.  

I Reading Godot tar Lois Gordon upp Freuds inflytande på Beckett; Beckett var nära 

bekant med, och, enligt Gordon, mycket influerad av freudianska tankegångar. Hon menar att 

Freuds beskrivning av det medvetna och det omedvetna tänkandet förser oss med verktyg när 

vi vill närma oss Becketts arbete. Beckett läste, och ägde, många av Freuds verk, arbetade 

med de franska surrealisterna och diskuterade det undermedvetnas vägar med James Joyce. 

Förutom detta fick Beckett förstahandskunskaper i det omedvetnas processer genom sin egen 

drömanalys med psykoanalytikern Wilfred Bion och tog till sig av patienternas tankar från sitt 

arbete på London mental hospital. Enligt Gordon gav Beckett konstnärligt uttryck åt många 

av Freuds revolutionerande upptäckter.36 Även om jag inte använder mig av Becketts biografi 

i min analys av I väntan på Godot, så tänker jag att det freudianska eller psykoanalytiska ar-

vet ändå kan fungera som en bakgrund, eller ett förtydligande, i och med att min tolkning hör 

ihop med de omedvetna, eller halvt omedvetna, processer som ingår i det konstnärliga skap-

andet.  

Jag kommer i övrigt i min analys att använda Becketts allmänna konstnärliga teori mer 

än hans personliga synpunkter eller egna förklaringar till I väntan på Godot. Han har för öv-

rigt varit mycket ovillig att uttala sig om pjäsens betydelse eller ge några mer uttömmande 

förklaringar till vad den handlar om. När den första gången skulle sättas upp i London 1955 

sammanställde aktören Ralph Richardson, som skulle spela Estragon, ett antal frågor till 

Beckett omkring rollen, men när de båda, skådespelaren och manusförfattaren, möttes bakom 

scenen i logen ursäktade sig Beckett helt enkelt med att säga ”Jag är förfärligt ledsen, men jag 

kan inte svara” varpå Richardson övergav manuskriptet eftersom han inte förstod sig på det.37 

När Alan Schneider, Becketts amerikanska regissör, frågade honom vem eller vad Godot 

egentligen var blev svaret: ”Om jag hade vetat det så hade jag sagt det i pjäsen.”38 I den mån 

Beckett ändå har kommenterat sitt eget drama så har det varit i form av vaga, knapphändiga 

och kryptiska uttalanden, som att han kände att pjäsens succé ”till övervägande delen bygger 

på missförstånd”39 eller att skådespelarnas uppgift syftar till att ”ge förvirringen en form”.40 

                                            
36 Lois Gordon, Reading Godot (New Haven & London 2002), ss. 71-73, Knowlson, ss. 170-172.  

37 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 59. 

38 Graver, s. 17. 

39 Knowlson, s. 379. 

40 Graver, s. 36. 
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Min tanke med den här uppsatsen är alltså inte att krypa innanför skinnet på upphovsmannen 

eller att avslöja någon dold och definitiv sanning om själva pjäsen – snarare tänker jag mig att 

min analys, med ett av den moderna västerländska litteraturhistoriens mest berömda verk som 

exempel, ska kunna säga någonting om konstnärligt arbete i en mer allmän, övergripande, 

mening.  

Tidigare	  forskning:	  Verklighet	  vs	  fiktion	  
 

I väntan på Godot har sedan premiären 1953 blivit en av de mest spelade, diskuterade och 

inflytelserika pjäserna i teaterhistorien. Beckett fick Nobelpriset i litteratur 1969 och den 

första Beckettmonografin, en tysk avhandling, kom ut 1957. Litteraturen har sedan dess svällt 

ut till hundratals boktitlar, tusentals essäer och artiklar och – som Torsten Ekbom påpekade 

redan för 20 år sedan – inte ens de mest inbitna specialisterna lär kunna överblicka den.41 Per 

Zetterfalk skriver i Bilden av Beckett – Från text till scen att sekundärlitteraturen närmast le-

ver ett eget liv och att Beckett redan på 1960-talet förutspåddes att bli den fjärde mest kom-

menterade år 2000 – efter Jesus, Napoleon och Wagner.42 Numera, när vi har tillgång till in-

ternet, kan det räcka med att kasta en blick på The Samuel Beckett On-Line Resources and 

Links Pages43 för att få en glimt av det överflöd av texter den Beckettintresserade kan botani-

sera bland. Alltså har inte jag heller kunnat sätta mig in i allt som finns skrivet, men jag har 

konsulterat ett antal översiktliga verk som specifikt behandlar I väntan på Godot för att ta 

reda på hur min egen tolkning förhåller sig till den tidigare forskningen.  

Det metateatrala, det som Ekbom kallar ”Pirandellodraget”,44 spelet med scenens illus-

ioner, kommenteras ofta; det återkommer och tillhör en sorts allmängods i beskrivningarna av 

Becketts konst. I The Cambridge Introduction to Samuel Beckett menar Rónán McDonald att 

I väntan på Godot är en pjäs som hela tiden visar upp sina egna konstgrepp, i motsats till ett 

realistiskt drama, som gömmer det fiktiva för att försöka visa fram en ”verklighet” på scenen. 

I väntan på Godot är teater som är medveten om sig själv som teater, och tankar kring drama-

tiken och skådespeleriet arbetar inom pjäsen på olika plan.45 Dialogen mellan Vladimir och 

                                            
41 Ekbom, s. 262.  

42 Ur förordet till Bilden av Beckett, s. 9.  

43 The Samuel Beckett On-Line Resources and Links Pages, http://www.Samuel-Beckett.net/, 2014-11-12. 

44 Ekbom, s. 150. Efter den italienska författaren Luigi Pirandello – hans pjäs Sex roller utan författare hade sin 
parispremiär 1923 och fick ett djupgående inflytande på den franska dramatiken (Taylor-Batty & Taylor-Batty, 
s. 58). 

45 McDonald, s. 33. 
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Estragon blir ofta ett slags spel och det blir särskilt tydligt i andra akten, när de båda karaktä-

rerna låtsas att de är Pozzo och Lucky. Det bryter illusionen, undergräver publikens beredvil-

lighet att låta sig dras med i fiktionen, och avtäcker flera nivåer i dramat. Om Vladimir och 

Estragon kan låtsas vara Pozzo och Lucky, hur kan vi då vara säkra på att inte också Pozzo 

och Lucky gör samma sak? Vi, publiken, vet ju egentligen att det är så, att det vi ser på scenen 

är aktörer i arbete, och att de kommer att stå där igen kvällen därpå, och nästa kväll och nästa, 

tills de har spelat det förutbestämda antalet föreställningar. I pjäsen finns flera sådana antyd-

ningar, påminnelser om det repetitiva hos teatern, som visar att de båda akterna är en del av 

något pågående. Det vill säga: Upprepningen i dramat återger upprepningen av dramat; vi vet 

att vi ser en föreställning som har spelats, eller kommer att spelas, kväll efter kväll. I väntan 

på Godot är alltså en pjäs som, enligt McDonald, gör något mer radikalt än att bara föra in 

verkligheten på scenen, den visar oss på de performativa, teatrala och repetitiva aspekterna av 

verkligheten. Om ett konventionellt realistiskt drama strävar efter att spegla livet, så visar I 

väntan på Godot oss i stället hur livet speglar teatern.46 

Det självmedvetna hos pjäsen uppmärksammas också av Mark Taylor-Batty och Juli-

ette Taylor-Batty i Samuel Beckett’s Waiting for Godot, där de menar att Beckett följer den 

gren inom modernismen som misstror ett berättande med traditionella karaktärer, intrig, lo-

gisk kronologi och utveckling av ett händelseförlopp. Beckett tillhör de författare som ser den 

sortens ordnade strukturer som oförenliga med den komplexa, kaotiska och föränderliga verk-

lighet som mänskligheten möter varje dag och han försöker, som modernist, hitta en form för 

att beskriva den mänskliga upplevelsen av en sådan tillvaro. Men han närmar sig samtidigt 

postmodernismen eftersom han inte bara misstror det traditionella berättandet utan också 

sammanhangen i verkligheten utanför fiktionen.47 Enligt Taylor-Batty & Taylor-Batty är se-

endet, att bli sedd, ett av pjäsens huvudteman och Vladimirs monolog i andra akten tas upp 

som ett exempel: ”Också på mej ser någon, också om mej säger någon (han ser framåt) han 

sover, han vet ingenting, låt honom sova.”48 Att bli sedd, att bli bekräftad, är på ett grundläg-

gande plan ett bevis på att man faktiskt finns, att man deltar och spelar en roll i världen, och 

Vladimirs replik kan, enligt Taylor-Batty & Taylor-Batty, tolkas som att han försöker trösta 

sig själv med tanken på att han är sedd av en högre makt, men det blir på samma gång en tyd-

lig vink till publiken som här får ersätta Gud och upprätthålla skådespelarnas raison d’être.49 

                                            
46 Ibid., ss. 33-35.  

47 Taylor-Batty & Taylor-Batty, ss. 30-33. 
 
48 Beckett 2006, s. 197. 

49 Taylor-Batty & Taylor-Batty, ss. 38-39. 
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Det metateatrala draget finns alltså inbäddat i texten och tjänar ett tematiskt syfte, men an-

vänds också för att skapa en komisk poäng eller förtydliga något som sägs; det gäller exem-

pelvis Estragons sarkastiska ”Förtjusande ställe”, följt av ”Lysande utsikter” som uttalas utåt, 

mot publiken50, eller när Vladimir skyndar ut från scenen för att uppsöka toaletten och säger 

till Estragon: ”Håll min plats.”51 Taylor-Batty & Taylor-Batty tar också upp repliken ”Ingen-

ting händer, ingen kommer, ingen går, det är hemskt!”, som visar på att upplevelsen är lika-

dan för publiken som för Vladimir och Estragon: Alla väntar på att något meningsfullt ska 

hända.52 

I Beckett. Waiting for Godot talar Lawrence Graver om hur Vladimir och Estragon blir 

alltmer medvetna om att de spelar roller, framför allt från mitten av andra akten, och att det 

visar sig i repliker som ”Det är fint, vi säger emot varandra”53 och ”Det är fint, vi frågar 

varandra frågor”54 eller ”Det här börjar bli riktigt intetsägande.”55 Graver ser också I väntan 

på Godot som ett drama som sträcker sig bortom modernismen: De båda rollfigurerna blir en 

sorts förelöpare till det sena 1900-talets postmoderna konstnärer; de skiljer inte på teatern och 

livet självt, de uppfattar självmedvetenheten som en börda och de vet om att deras egna ut-

trycksmedel är otillräckliga.56 
 

McDonald, Taylor-Batty & Taylor-Batty och Graver uppmärksammar alltså alla det metatea-

trala draget hos I väntan på Godot, men ser olika syften med det. McDonald menar att det 

finns där som ett slags antirealistiskt statement – livet speglar teatern, i stället för tvärtom – 

medan Graver ser ett större postmodernt tvivel på konstens möjligheter. Taylor-Batty & Tay-

lor-Batty understryker de komiska, eller förtydligande, poänger som kan utvinnas ur metaa-

spekten, och använder den som grund för en egen tolkning – där bekräftelse ses som ett hu-

vudtema och I väntan på Godot blir ett drama om seende; om att bli observerad, betraktad, 

iakttagen.  

                                            
50 Beckett 2006, s. 18.  

51 Ibid., s. 67. Taylor-Batty & Taylor-Batty s. 39. 

52 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 12. 

53 Beckett 2006, s. 128. 

54 Ibid., s. 129.  

55 Ibid., s. 142. 

56 Graver, ss. 62-64.  
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Jag kommer att utgå från det som McDonald, Taylor-Batty & Taylor-Batty och Graver 

har uppmärksammat, men det finns också andra forskare som har bidragit med intressanta 

vinklar på det metateatrala draget hos I väntan på Godot. En som har använt det på ett frukt-

bart sätt är Robert D. Lane, som går ett steg längre än ovan nämnda författare och lyfter fram 

det metateatrala som en huvudpoäng. I Beckett’s Godot: A bundle of broken mirrors57 fram-

håller han, liksom Rónán McDonald, det faktum att vi hela tiden uttryckligen påminns om att 

I väntan på Godot är en pjäs. Men Lane hävdar att dramat som helhet får sin mening om vi 

betraktar det som ett resultat av vad som skulle hända om man placerade två skådespelare på 

en scen utan manuskript. De står där utan riktning eller hållpunkter och måste fylla ut en gi-

ven tidsrymd med dialog, handling, rörelse; vad som helst som får spelet att ta fart, fortsätta 

och pågå inom de givna ramarna. I väntan på Godot har en hel del att säga oss om liv och 

död, frälsning och fördömelse, tidens flykt och bristfällig kommunikation – det håller Lane 

med om – men om vi bara ser till själva texten, det som uttryckligen står i dramat, så ser det ut 

som att pjäsen handlar om hur man skriver en pjäs och vilka problem ett par skådespelare kan 

ställas inför när de lämnas utan repliker och scenanvisningar. Lane är alltså inne på samma 

spår som jag kommer att följa i den här uppsatsen och jag kommer att fördjupa och vidareut-

veckla hans resonemang i min analys.  

ANALYS	  
 

Via närläsning, och med tidigare forskning som stöd, kommer jag således att grunda min ana-

lys på de tecken som visar på att I väntan på Godot handlar om sig själv; om pjäsen som pjäs, 

som teater, litteratur och konst. Jag vill därutöver gå vidare, utveckla de metateatrala 

aspekterna av dramat, ta fasta på Robert D. Lanes resonemang och utifrån hans synpunkter 

vidga vyerna mot själva skrivandet, texttillverkningen, pjäsens födelse i tanken och fantasin. I 

väntan på Godot kan, som jag ser det, läsas som en skildring av hur en författare brottas med 

sin egen roll och det konstnärliga arbete han utför. Jag tror att texten ruvar på frågor som: Hur 

går det till att skriva, vad händer under processens gång, vem talar och till vem – och varför 

skriver man över huvud taget? I slutet av 1940-talet befann sig Beckett i ett tillstånd av tvivel, 

ovisshet och missmod i och med att han var på flykt från sina förebilder, sitt modersmål och 

sitt eget tidigare skapande och det är möjligt att I väntan på Godot därmed har kommit att av-

spegla hans konstnärliga kris, men jag kommer i min analys att bortse från hans person och 

                                            
57 Robert D. Lane, ”Beckett’s Godot: ’A bundle of broken mirrors’”, hölls som föreläsning på North American 
Beckett Festival 1996, texten finns på: http://www.Samuel-Beckett.net/LaneGodot.html, 2014-11-12. 
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tala om ”författaren” i en mer allmän mening. Jag tror att tvivel, ovisshet och missmod är nå-

got som de flesta – kanske alla – konstnärer drabbas av och kämpar med och jag vill visa att 

pjäsen kan uppfattas som en skildring eller framställning, rent generellt, av en författares situ-

ation.  

Som jag ser det så avspeglas själva skaparprocessen på flera sätt i I väntan på Godot –

 inte bara genom de metateatrala replikerna utan också i ett vidare sammanhang. Jag tänker 

mig att de båda paren Vladimir-Estragon och Pozzo-Lucky för en diskussion om det konstnär-

liga arbetet samtidigt som det pågår, att det är möjligt att tolka deras egenskaper och repliker i 

ljuset av denna idé. Dramats rollfigurer kommer på så sätt att, både explicit och mellan rader-

na, tala om författarens vedermödor; de åskådliggör, gestaltar och diskuterar pjäsens själva 

tillkomst, eller i en mer allmän mening: ett konstnärligt verks födelse, framväxt och fullbor-

dan. Tillsammans utgör Vladimir-Estragon och Pozzo-Lucky delar av en helhet, instanser i 

den skapande verksamheten, nödvändiga element som hör ihop, samverkar och kompletterar 

varandra.  

I den kontexten tänker jag mig att den väntan som pjäsen handlar om kan ses som en 

förutsättning eller grund för detta skapande. Konstnären väntar på inspiration, på arbetslust, 

på idéer; på att komma igång med sitt projekt och hitta en framkomlig väg; på att verket ska ta 

form, fortsätta, framskrida, utvecklas, invecklas, upplösas, återuppstå, stöpas om, bli färdigt, 

eller aldrig någonsin bli klart ... Och dramat gestaltar kampen och våndan, krampen och tyst-

naden, konflikterna och de lysande ögonblick då allt plötsligt tycks falla på plats.  

Inget att göra 
 

Den allra första replik som fälls i I väntan på Godot är ”Inget att göra åt.” Som jag nämnde i 

inledningen så förstår man den enklast, på ett konkret plan, som att Estragon talar om sin be-

svärliga känga, men det är ett uttalande som kan tolkas på flera sätt. Robert D. Lane ser det 

som en kommentar till själva pjäsen, en kommentar om pjäser i allmänhet, och han tycker att 

det är ”en underbar kommentar, dessutom, eftersom det traditionellt sett brukar vara så att allt 

återstår att göra i början av en pjäs!”58 Och det stämmer. Modernism och postmodernism till 

trots så sitter vi i alla fall där i salongen och väntar oss någonting: en röd tråd som ska nystas 

upp, scener och konflikter som ska etableras, karaktärer som ska utvecklas, motiv som ska 

analyseras, orsaker som ska balanseras mot sin verkan för att skapa sammanhang och mening 

– en berättelse, kort sagt, som vi, publiken, kan ta del av och förstå. Men Beckett undergräver 

                                            
58 Lane, http://www.Samuel-Beckett.net/LaneGodot.html, 2014-11-12. 
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alltså allt detta redan från början, hävdar Lane. Estragon är helt enkelt en skådespelare som 

säger: ”Jaha, här är vi nu. Vi ska fylla de närmaste två och en halv timmarna med någonting. 

Vi kommer inte att få vila förrän föreställningen är över, så det är lika bra att samarbeta.” 

Inget att göra, alltså. ”Nothing to be done” på engelska. Eller, på franska, ”Rien à 

faire”.59 Jag tänker mig att Estragons inledande replik inte bara kan ses som en kommentar till 

själva pjäsen, utan också som en resignerad suck från en författare som har tröttnat på att 

skriva – vid anteckningsblocket, skrivmaskinen, datorn; framför ett tomt, vitt papper eller do-

kument. Finns det någonting att göra? Någonting att säga? Nej, det finns ingenting, nothing, 

rien à faire.  

I den analys jag nu kommer att genomföra av I väntan på Godot tolkar jag alltså öpp-

ningsrepliken på det sättet: Här har vi en missmodig författare som står handfallen inför sin 

uppgift, sitt fortsatta arbete, sin egen text. Via en av dramats karaktärer får vi en första läges-

rapport: Det finns inget att göra. Detta är hopplöst; skrivandet, skapandet, konsten i stort, men 

trots – eller tack vare – det hopplösa i situationen kan man lika gärna försöka, ännu en gång. I 

min analys läser jag också Vladimirs replik på Estragons uppgivna ”Inget att göra åt” som 

ytterligare en kommentar till det konstnärliga arbetet; författaren låter ännu en karaktär dyka 

upp med ett svar på det första konstaterandet om alltings hopplöshet. Och svaret visar på att 

det kanske ändå kan vara värt att ta upp arbetet igen. Vladimir talar nämligen om att det pågår 

en kamp, och att kampen har varit långvarig, och att den fortsätter trots att den ofta känns få-

fänglig och meningslös:  

 
Jag börjar luta åt den åsikten. Hela livet har jag försökt skjuta den ifrån mej och sagt, Vladimir, var för-

nuftig, än har du inte prövat allt. Och så tog jag upp kampen på nytt. (Han grubblar över kampen. Vän-

der sig mot Estragon.) Så där är du igen.60 
 

I min tolkning är det alltså den konstnärliga kampen som avses. Hur många författare har inte 

tänkt på att ge upp, för att sedan ändå sätta sig ner och arbeta vidare? Det finns inget att göra, 

hela (det konstnärliga) livet har den som skriver försökt att skjuta detta faktum ifrån sig, men 

så tas av någon outgrundlig anledning kampen upp på nytt. De båda karaktärerna blir i min 

                                            
59 Den svenska översättningen från 2006 fungerar enligt min mening inte helt tillfredsställande i den här kontex-
ten, eftersom det lilla ”åt” alldeles för tydligt syftar på det konkreta problemet med kängan. I den tidigare över-
sättningen från 1957 står det i stället ”Inget att göra”, vilket bättre motsvarar franskans ”Rien à faire” och eng-
elskans ”Nothing to be done”. På båda dessa språk, och i den första svenska översättningen, kan dramats första 
replik mycket väl tolkas som ett konstaterande av en uppgiven skådespelare. Eller, som jag ser det: En uppgiven 
konstnär. 

60 Beckett 2006, s. 7. 
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läsning två sidor av konstnären, två inre röster som för en dialog med varandra om arbetet 

med texten. Värt att notera är också det faktum att Vladimir verkar svara på Estragons ”Inget 

att göra åt”-replik utan att ens ha sett honom. Vladimir tycks ju inte – trots att han håller med 

om att det inte finns någonting att göra – märka att någon annan är där förrän han har grubblat 

över kampen. Först då kommer det: ”Så där är du igen.” Det tydliggör, som jag ser det, att de 

båda rösterna hänger ihop, att de härrör från samma källa och har en inre förbindelse, så att de 

kan tänkas utgöra två sidor av en bärande idé eller ett gemensamt problemkomplex.  

Två karaktärer, en helhet 
 

Många uttolkare av I väntan på Godot har uppmärksammat och analyserat Vladimirs och 

Estragons olika egenskaper och personlighetsdrag, även om de båda figurerna på många sätt 

är otypiska som karaktärer eftersom vi inte får veta särskilt mycket om deras bakgrund, hur de 

träffades eller varför de befinner sig invid en väg en kväll. De brukar uppfattas som luffare, 

men det finns ingenting i Becketts text som egentligen bekräftar det. De brukar också ses som 

ett par, eftersom det är tydligt att de är knutna till varandra på olika sätt. De har hängt ihop 

länge, de vill skiljas åt men kan inte, de behöver varandra samtidigt som de är trötta på 

varandra och de blir ideligen osams och återknyter sin kontakt. Rónán McDonald påpekar att 

de för många åskådare påminner om ett gammalt gift par, som träter och gruffar på 

varandra.61 Mark Taylor-Batty och Juliette Taylor-Batty menar också att det är lockande att 

uppfatta Vladimir och Estragon som förbundna, och ser dem ännu mer som en enhet, ett helt 

som i sig innehåller sammanhängande men motsatta drag; de kompletterar varandra och kan 

på så vis tillsammans åskådliggöra mänskliga infall och idéer mer effektivt än två separata 

rollfigurer.62 Denna ömsesidighet var något som Beckett själv ville förstärka, exempelvis när 

han regisserade en egen uppsättning av pjäsen på Schiller-Theater i Berlin 1975, där han lät 

Vladimir och Estragon ha sina egna rockar men varandras byxor i första akten, så att Estra-

gons byxor blev för små för Vladimir och Vladimirs för stora för Estragon, för att sedan byta 

till rätt byxor men fel rockar i andra akten. Beckett talade också om Vladimirs och Estragons 

”eviga separation och återförening” i sina anteckningsböcker och när den engelska skådespe-

laren Peter Woodthorpe frågade vad pjäsen handlade om egentligen fick han svaret att det 

hela är en fråga om ”symbios”.63 

                                            
61 McDonald, s. 38. 

62 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 23. 

63 Ibid., ss. 70-71, Knowlson, s. 376.  
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Lawrence Graver ser en helhet på samma sätt, men också två distinkta personligheter: 

Estragon är drömmande och instinktiv, en figur som försjunker i sina egna kroppsliga funkt-

ioner och reagerar med magkänsla på det som händer runt omkring, Vladimir är mer kon-

templativ, självmedveten, sysselsatt med problem och idéer, något av en exeget eller skolas-

tisk filosof, mer rastlös och rörlig än sin trögare följeslagare. Enligt konventionen spelas 

Estragon av en liten, satt skådespelare medan Vladimir brukar vara lång och magerlagd.64 

Också Taylor-Batty & Taylor-Batty uppfattar Vladimir som tänkaren, filosofen, den intellek-

tuella och Estragon som en jordnära figur, upptagen med det kroppsliga, som mat och sömn. 

Han sysslar med sina skor, äter rotfrukter och uppehåller sig på marken, Vladimir dras till trä-

det, ägnar sig åt sin hatt, citerar Bibeln och Shakespeare och håller tankfulla monologer om 

sin tröttsamma väntan. De båda vännerna kallar varandra Didi och Gogo i pjäsen och på 

franska respektive engelska kan de lite barnsliga smeknamnen utläsas som “dis dis” (säg säg) 

och “go go” (gå gå) – och detta skulle då kunna syfta på Estragons förbindelse med fötterna, 

jorden och det kroppsliga och Vladimirs förkärlek för monologer, reflektion och filosofi. På 

samma sätt kan Pozzo och Lucky ses som komplement till varandra, ett par som hänger ihop 

– i deras fall bokstavligen, med ett rep.65 

Vladimir tänker, Estragon känner? 
  

De forskare som har kommenterat I väntan på Godot verkar alltså tämligen överens när det 

gäller hur de båda karaktärerna ska uppfattas och Rónán McDonald kanske uttrycker det 

enklast: Vladimir tänker, Estragon känner.66 I min läsning av I väntan på Godot tar jag fasta 

på den här synen på Vladimir och Estragon som ett par, en enhet, två sidor av samma mynt, 

och jag kommer att tolka de två figurerna som röster ur författarens inre; olika sidor av den 

skapande verksamheten som för en dialog med varandra och försöker komma överens. Jag 

tänker mig att allt seriöst konstnärligt arbete består av flera samverkande delar – att det exem-

pelvis har en eftertänksam och en mer spontan sida – och att detta kommer till uttryck i I vän-

tan på Godot. Skapandet är å ena sidan teoretiskt, intellektuellt, reflexivt och analytiskt och å 

andra sidan intuitivt, drömskt, instinktivt och poetiskt. Det innefattar både förnuft och mag-

känsla. Båda sidorna behövs, de förutsätter och kompletterar varandra; man kan till exempel 

se det som att den ena formar och sorterar medan den andra bidrar med intryck och infall. Jag 

                                            
64 Graver, ss. 33-34. 

65 Taylor-Batty & Taylor-Batty, ss. 23-25. 

66 McDonald, s. 38.  
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vill dock redan här i början säga att uppdelningen mellan figurerna i dramat inte kan bli så 

enkelt schematisk som man kanske skulle önska sig i en sådan här tolkning. Det går att se 

Vladimir som tanken, den teoretiska eller filosofiska principen, och Estragon som känslan, 

intuitionen, den som bidrar med drömmar, fantasier och poesi, men det finns samtidigt en hel 

del hos karaktärerna som inte enkelt och smidigt låter sig fogas in i detta mönster. De lånar 

drag av varandra, blandar ihop sig och smälter ibland samman till en enda röst. Inte heller är 

de, oavsett vilken tolkning av pjäsen man väljer, några enkla allegoriska figurer utan levande 

personligheter. Det vill säga: De kan inte definieras och ringas in utan problem. Det gäller 

förstås också i förlängningen för allt konstnärligt arbete, eller konsten som helhet. Tanken och 

känslan, formen och innehållet, teorin och poesin kan inte enkelt separeras från varandra, var-

ken i författarens inre eller i det färdiga verket. Alltså kan inte heller Vladimir och Estragon i 

min tolkning bli entydiga figurer med varsin klart urskiljbar uppgift eller röst.  

 

Jag ska ändå ge några exempel från dramats början där det kan fungera att se Vladimir som en 

mer intellektuell röst och Estragon som en känslomässig eller instinktiv motpart; det finns 

vissa ställen i texten där deras respektive särdrag blir tydligare och skapar en klart urskiljbar 

konflikt. Och pjäsens inledning skildrar ett möte: två figurer som träffas och återupptäcker 

varandra. Vi ser att den tankfulla Vladimir hälsar på den mer intuitiva Estragon med orden 

”Så där är du igen” och vi kan tolka detta som att det har etablerats någon sorts kontakt i det 

konstnärliga medvetandet. Det vill säga: Den luttrade författaren har – trots att det inte finns 

något att göra, trots att det konstnärliga arbetet är en hopplös kamp – fått en ingivelse, en im-

puls, ett infall att ta tag i och fundera över; en inre dialog har påbörjats och det litterära arbetet 

har återupptagits ännu en gång. Men det kommer inte att bli lätt, det har vi redan förstått av 

det lilla som har sagts. Estragon svarar dessutom med den besynnerliga frågan ”Är jag det?”67 

– en undran som tyder på att han är osäker på sin egen existens, sin fortsatta närvaro, sin be-

ständighet. Vi kan se det som att det möjligen håller på att hända någonting i konstnärens 

inre; ett trevande samtal har satts igång och ett frö till ett eventuellt drama börjar utvecklas, 

men det påbörjade företaget verkar minst sagt osäkert. Konstnären tror inte riktigt på sig själv. 

Är det inte riskabelt att ta fasta på en plötslig ingivelse? Kommer den att leda vidare? Går det 

att lita på en känsla, har den kommit för att stanna eller kommer den att vara försvunnen nästa 

dag igen? ”Är jag det?” visar, precis som ”Inget att göra åt”, på att det finns ett starkt tvivel 

hos den som skriver; författaren är trött och modfälld och vet inte om det kommer att bli nå-

got den här gången heller. Men det finns ändå en gnista, ett gryende hopp, en idé som kanske 
                                            
67 Beckett 2006, s. 7. 
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kan leda vidare – pjäsen har börjat, författaren har startat en dialog i sitt inre och faktiskt pro-

ducerat några rader text. Vladimir säger därför till Estragon: ”Jag är glad att du är tillbaka. Jag 

trodde du var borta för alltid.”68 På ett plan kan man se det som att konstnären har återupp-

täckt sin egen konstnärlighet.  

Strax därpå vill Vladimir fira återföreningen och omfamna Estragon, men Estragon vär-

jer sig. Författaren är glad åt sitt eget arbete, men vill samtidigt ta avstånd från det och vi på-

minns återigen om den konstnärliga kampen. Dessutom berättar Estragon att han har sovit i 

ett dike och Vladimir säger: ”När jag tänker på… alla dessa år… vad skulle det blivit av dej… 

utan mej…?”69 Och det är en berättigad fråga i sammanhanget. Vad blir det av alla konstnär-

liga impulser om inte den medvetna tanken tar hand om dem? Dikten, dramat, behöver en 

form, givna ramar, något slags intellektuellt eller teoretiskt system, i varje fall om det som 

arbetas fram ska förmedlas vidare, visas upp och nå ut till en publik. En impuls/känsla/fantasi 

som irrar runt på egen hand är utsatt och hjälplös, den riskerar att gå vilse och kanske till och 

med få stryk, exempelvis av någon oförstående kritiker, verklig eller inbillad – ”Det är klart 

de slog mej”70, som Estragon påpekar.  

En annan passage i inledningen som tydliggör de olika rösternas särdrag är när de båda 

vännerna diskuterar Bibeln och tänker på Döda havet och de två rövarna som blev korsfästa 

tillsammans med Jesus. Estragon är inte närmare bekant med Bibeln, han tror att han har ”tit-

tat i den”, han känner inte till historien om rövarna utan talar i stället om de kartor han har sett 

över det heliga landet – ”De var färglagda. Väldigt fina. Döda havet var blekt blått.” – och de 

fantasier och föreställningar som bilderna har givit upphov till: ”Jag blev törstig bara jag såg 

det. Dit åker vi, brukade jag säga, det är dit vi ska på smekmånad. Vi ska simma. Vi ska vara 

lyckliga.”71 Vladimir tycks däremot ha läst Bibeln noga, han jämför de fyra evangelisternas 

olika versioner av korsfästelsen och grubblar på huruvida en av de båda rövarna blev frälst 

eller ej: ”Och likväl... (Paus.) ... hur kommer det sej – jag tråkar inte ut dej, hoppas jag – hur 

kommer det sej att av de fyra evangelisterna, så är det bara en som talar om att en rövare blev 

frälst.”72 Bibeldiskussionen i pjäsen blir i min tolkning en illustration till hur en konstnär kan 

förhålla sig till andra texter, i detta fall alltså hur man på två olika sätt, från två olika utgångs-

                                            
68 Ibid. 
 
69 Ibid., s. 9. 

70 Ibid., s. 8. 

71 Ibid., s. 13.  
 
72 Ibid., s. 15. 
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punkter, kan använda Bibeln. Vladimir, som här står för tänkandet, diskuterar det filosofiska 

och idémässiga innehållet, medan Estragon, som får hålla sig till den känslomässiga avdel-

ningen, tar till sig det bildliga, ser färger, reagerar fysiskt på dem och drömmer sig bort. Det 

vill säga: Kristendomens motsägelser och moraliska problem kan bidra med intellektuellt 

stoff till det konstnärliga arbetet, samtidigt som de bibliska berättelserna, med natur och land-

skap, också kan tala till känslan och ge näring åt fantasin. Bibeln blir alltså en medspelare, en 

dialogpartner, en källa att ösa ur för författaren till dramat: såväl filosofiskt (med diskussionen 

om frälsning och fördömelse) som poetiskt (med de färglagda kartornas blekblå vatten).  

 

Pjäsen igenom pågår ett växelspel mellan Vladimir och Estragon, ett ömsesidigt givande och 

tagande, där deras respektive personligheter ibland framträder och blir mer tydliga, ibland 

blandas och flyter ihop. Värt att notera i sammanhanget är också att Vladimir, apropå bibel-

diskussionen, säger till Estragon ”Du skulle ha blivit poet” och Estragon svarar: ”Det var jag. 

(Pekar på sina trasor.) Syns inte det?”73 Här talar Estragon själv om vem han är; han säger 

visserligen att han var poet, men uppenbarligen har Vladimir – och författaren, publiken, läsa-

ren – börjat misstänka att han är det fortfarande. I det franska originalet presenterar han sig 

dessutom senare i pjäsen som ”Catulle” (Catullus) när Pozzo frågar vad han heter.74  

Karaktärernas respektive särdrag visar sig också när de båda vännerna senare i första 

akten diskuterar Godots eventuella ankomst; de vet inte själva var de befann sig dagen före 

och Vladimir säger ilsket till Estragon: ”Ingenting är säkert när du är med.”75 Det vill säga: 

Poesin går ofta sina egna vägar och kan bli besvärlig för intellektet: ”Ingenting är säkert” i 

fantasins och drömmens värld, vad som helst kan hända, och i vissa skeden av arbetet befin-

ner sig författaren på ett gungfly av vaga aningar och undflyende förnimmelser. Lite senare 

vill Estragon berätta vad han har drömt och Vladimir försöker hindra honom, varpå Estragon 

frågar: ”Vem ska jag berätta mina privata mardrömmar för om jag inte får berätta dem för 

dej?” Han får svaret: ”Låt dem förbli privata. Du vet att jag inte står ut.”76 Dessa repliker läser 

jag som en frågeställning om gränsdragningar och allmängiltighet. Det särpräglade, subjektiva 

                                            
73 Ibid., s. 13. Taylor-Batty & Taylor-Batty ser denna replikväxling som ännu ett skämt för de invigda; en kom-
mentar till Becketts egna problem med att överleva som författare (s. 3).  

74 Detta är ett bra exempel på de problem som kan uppstå i och med att pjäsen finns i flera versioner. I den första 
svenska Godot-översättningen, som verkar vara gjord efter det franska originalet, finns ”Catullus” kvar, i min 
engelska Grove Press-utgåva svarar Estragon ”Adam” i stället och i Magnus Hedlunds översättning från 2006 är 
både frågan och svaret borta.  
 
75 Beckett 2006, s. 21.  

76 Ibid., s. 24.  
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och personliga tillför näring till konsten, men det finns också en risk för att det färdiga verket 

blir för inåtvänt och slutet. Estragon, som står för poesin, propsar på att få bidra med material 

från fantasins domäner, medan Vladimir, som företrädare för intellektet, bromsar upp, ef-

tersom det, rent konstnärligt sett, många gånger kan vara klokt att behålla sina ”privata mar-

drömmar” för sig själv.  

Den kusliga tystnaden 
 

Vladimir och Estragon visar alltså på många ställen i pjäsen upp de särdrag som talar för de-

ras respektive personlighet, där det går att se deras repliker som att en mer intellektu-

ell/filosofisk och en mer känslomässig/poetisk sida kommer till tals, på varsitt sätt, men lika 

ofta tycks de båda karaktärerna låna drag av varandra, flyta ihop eller diskutera och agera i 

någon sorts enighet, eller symbios, som Beckett själv talade om. De går in för sin uppgift – att 

få pjäsen, texten, det konstnärliga arbetet att växa fram och ta form – tillsammans, med ge-

mensamma krafter och i samförstånd. Detta visar sig exempelvis i diskussionen om Bibeln 

som, förutom att bidra med material och illustrera det konstnärliga arbetet, också tjänar ett 

annat viktigt syfte: ”Det får tiden att gå”, som Vladimir säger.77 Dramat rör sig ytterligare en 

bit framåt. Repliker avlöser varandra och texten flyter på. Som vi har sett tidigare så går det 

inte utan problem, rörelsen riskerar hela tiden att avstanna, och det gäller för hela dramat – 

”tystnaden sipprar in i pjäsen som vatten i ett sjunkande skepp”, för att återigen använda 

Becketts egna ord.78 Författaren kan när som helst ge upp. Lawrence Graver talar om den på-

tagliga frånvaro som är kännbar igenom hela pjäsen, det vill säga bristen på en stadig fysisk 

värld, solida fakta och logiska förklaringar, och hur det som inte finns där verkar mer me-

ningsfullt än det som finns där. I detta sammanhang får tystnaden – det som inte sägs, pauser-

na mellan ord och meningar – en närmast kuslig betydelse.79 Det kusliga uppstår också, som 

jag ser det, inom konstnären själv; det är författarens egen osäkerhet och rädsla som på detta 

sätt tar sig uttryck i pjäsen. Hela verket är ett sjunkande skepp, en konstruktion som när som 

helst kan kantra och gå till botten, och det vi ser är ett idogt arbete för att hålla alltihop på rätt 

köl. Eller åtminstone flytande. För en författare är tystnaden ett återkommande problem, ett 

allestädes närvarande hot, och vi påminns hela tiden om detta när vi tar del av I väntan på 

Godot. Vad händer om de inre rösterna slutar tala? Om tystnaden tar över? Om bara stumhet-

                                            
77 Ibid., s. 14. 

78 Graver, s. 25. 

79 Ibid.  
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en och stillheten blir kvar? Författaren bär på en ständig oro för att varje ord ska bli det sista, 

att inspirationen och idéerna när som helst kan ta slut. 

Robert D. Lane lyfter fram det faktum att de båda karaktärerna/skådespelarna ofta talar 

om att ge sig av/lämna scenen och frågar: Vad skulle hända om någon av dem verkligen 

gjorde det? Vad skulle det bli av pjäsen då? Detsamma gäller dialogen, menar han; den hotar 

ideligen att upphöra, och som exempel tar han upp den ovan nämnda diskussionen om kors-

fästelsen. Vladimir pratar på om de två rövarna och de fyra evangelisterna och säger till sist: 

”Kom igen, Gogo, du kan väl bolla tillbaka nån gång emellanåt.” Varpå Estragon, med ”över-

driven entusiasm”, svarar: ”Jag tycker verkligen att det här är högst utomordentligt intres-

sant.”80 
Vladimirs replik är en direkt anhållan om hjälp, enligt Lane: Om inte Estragon bollar 

tillbaka kommer det att bli alldeles tyst på scenen. Och om det inte finns någon där som vill 

kasta boll så finns det ingenting för publiken att se på.81 Och, vill jag tillägga, Estragons svar 

blir förstås i det sammanhanget också en ironisk blinkning, där han visar att det inte spelar 

någon större roll vad som sägs, det kan vara intressant eller ointressant, bara dialogen fortsät-

ter. Estragon svarar helt enkelt för att han måste, för att spelet ska hållas igång, för att han är 

tvungen att vara med och delta – annars blir det stumt och stilla; pjäsen tar slut, skapandet 

upphör, författaren blir tyst. I min tolkning blir Estragons kommentar alltså också konstnärens 

egen, den kan ses som ett uttryck för en bristande entusiasm inför det arbete som har påbör-

jats. Författarens mer poetiska sida är måttligt road av det intellektuella resonemanget om den 

kristna frälsningsläran och bidrar därför med det sarkastiska omdömet: ”Jag tycker verkligen 

att det här är högst utomordentligt intressant.” 

”Lysande utsikter” 
 

En bit längre fram i första akten kommer den första riktigt tydliga metateatrala repliken i 

dramat – det är när Estragon går omkring, spanar åt vänster och åt höger med handen över 

ögonen och talar om att han har hamnat på ett förtjusande ställe, varpå han vänder sig om, går 

fram till rampen, stannar mitt på scenen och vänd mot publiken säger: ”Lysande utsikter.”82 I 

den första svenska översättningen, där det i stället står ”Leende omgivningar”,83 liksom på 

                                            
80 Beckett 2006, s. 15. 

81 Lane, http://www.Samuel-Beckett.net/LaneGodot.html, 2014-11-12. 

82 Beckett 2006, ss. 17-18. 

83 Samuel Beckett, I väntan på Godot, övers. Lill-Inger Eriksson och Göran O. Eriksson (Stockholm 1968), s. 
13. 
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franska och engelska – ”Aspects riants” respektive ”Inspiring prospects” – blir den sist-

nämnda repliken ännu mer självrefererande i och med att den kan syfta på den publik som ser 

tillbaka, människor som kanske just där och då sitter och ler (”riants”) åt pjäsen eller inspire-

rar (”inspiring”) skådespelaren på scenen. ”Aspects” och ”prospects” är mer direkt kopplat till 

människor än ”omgivningar” eller ”utsikter”, om man ser till betydelsen aspekt, synvinkel, 

respektive kandidat, aspirant. För den som främst ägnar sig åt att läsa dramat, så som jag gör i 

den här uppsatsen, så kan ”Lysande utsikter”/”Aspects riants”/”Inspiring prospects” också 

tolkas som en nöjd, alternativt ironisk, kommentar från författaren angående det egna arbetet 

– den som skriver har ju trots allt kommit en bit på väg vid det här laget och säger till sig 

själv: ”Jag tror minsann att det börjar ljusna” eller ”Jaha, det här ser ju månljust ut”.  

Efter detta säger Estragon ”Kom så går vi” varpå Vladimir svarar ”Det kan vi inte.” 

Estragon frågar ”Varför det?” och Vladimir slår fast att ”Vi väntar på Godot.”84 Det är första 

gången Godot nämns i dramat, och i min läsning ser jag det som betydelsefullt att det kommer 

exakt just då, när Beckett har etablerat det metateatrala och klart och tydligt talat om för oss 

att detta är en pjäs, det är skådespeleri, det handlar egentligen om två karaktärer som vet om 

att de är karaktärer, som står på en scen och rör sig i en text.  

Vad gäller själva namnet, Godot, så har Beckett själv sin vana trogen inte bidragit med 

några förklaringar, men många försök till tolkningar har gjorts när det gäller vad eller vem 

Godot kan tänkas vara. Som tidigare nämnts så är en populär förklaring att Godot helt enkelt 

är Gud – pjäsen talar ju till vår längtan efter frälsning, klargörande och mening. Och även om 

Beckett själv sa att ”om jag med ’Godot’ hade menat ’God’ så skulle jag ha sagt ’God’ och 

inte ’Godot’”85 så måste han ha varit medveten om att hans val av namn skulle uppmuntra till 

religiösa tolkningar. Samtidigt avvisas (eller förstärks?) den möjligheten genom suffixet ”-ot”, 

en ändelse som på franska skapar en diminutivform och brukar läggas till namn för att visa 

tillgivenhet, exempelvis när det gäller barn eller djur. Det har också ofta använts av clowner – 

Charlie Chaplin, exempelvis, brukar kärleksfullt kallas Charlot i Frankrike. Taylor-Batty & 

Taylor-Batty diskuterar detta i Samuel Beckett’s Waiting for Godot och menar att suffixet ”-

ot” tyder på en sorts likgiltighet eller brist på vördnad hos författaren – det blir både en subtil 

hädelse och ett sätt att omintetgöra den alldeles för enkla tolkning som uppstår när man lik-

ställer ”Godot” med ”God”.86  

                                                                                                                                        
 
84 Beckett 2006, s. 18. 
 
85 Knowlson, s. 372.  

86 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 35.  



 

 30 

I min egen läsning vill jag ta fasta på dessa idéer – inte i strikt religiös eller kristen me-

ning, men jag tänker mig gärna Godot som någon form av högre makt, och att författaren till 

dramat samtidigt förminskar denna högre makt. Om man ser till Becketts syn på Joyce som 

”allvetande” och ”allsmäktig”, en gudalik författare, en skapare av världar, och beaktar Beck-

etts egen väg bort från den sortens skrivande, hans strävan mot ”vanmakt” och ”okunnighet”, 

så blir den väntan som gestaltas i dramat, karaktärernas/skådespelarnas/konstnärens förhopp-

ning om att möta en avväpnad och förkrympt gudom – ”lilla Gudde” – helt följdriktig. Det 

vill säga: Konstnären väntar, hoppas, längtar – precis som karaktärerna eller skådespelarna på 

scenen – den som skriver vill fortsätta, gå vidare, färdigställa sitt drama, men det som pågår 

och är på väg att ta form är någonting helt annat än en storslagen tragedi där författaren ord-

nar världar, bygger upp solida strukturer och styr sitt material med mästarhand.   

En mystisk drivkraft  
 

Robert D. Lane hävdar att den ovan nämnda replikväxlingen – ”Kom så går vi.” ”Det kan vi 

inte.” ”Varför det?” ”Vi väntar på Godot.” – uppstår varje gång de två karaktärer-

na/skådespelarna håller på att tappa målföret. Vladimirs påstående – ”Vi väntar på Godot” – 

öppnar för fortsatt diskussion och Godot ser till så att dialogen kommer igång igen.87 Den 

frånvarande Godot blir alltså en motor, en pådrivande kraft i dramat, ett ämne som karaktä-

rerna kan tala om och röra sig kring. Godot får dem att stanna kvar på scenen, eller, i min 

tolkning, i texten, så att det konstnärliga arbetet kan gå vidare. Jag tänker också att den gåt-

fulla figur som döljer sig i bakgrunden samtidigt ger en annan sorts näring åt pjäsen, en 

mystik som lyser upp den inifrån. Allt är osäkert när det gäller Godot, vi får bara kunskap om 

honom genom det som Vladimir och Estragon säger och vi vet inte ens om vi kan lita på dem. 

De är inte säkra på vad Godot har sagt – ”Han sa lördag. (Paus.) Tror jag.”88 – eller vad de 

själva har sagt till Godot – ”Exakt vad var det vi bad honom om?” ”Var du inte med?” ”Jag 

hörde nog inte på.” ”Tja... ingenting så värst bestämt.”89 – eller vad han egentligen heter – 

”Heter han Godot?” ”Jag tror det.” 90 Vladimir kallar Godot ”en sorts bekant”och Estragon, 

                                            
87 Lane, http://www.Samuel-Beckett.net/LaneGodot.html. 2014-11-12. 

88 Beckett 2006, s. 22.  

89 Ibid., s. 30.  

90 Ibid., s. 38.  
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som gärna vill tro att Pozzo är Godot, säger: ”För min del skulle jag inte ens känna igen ho-

nom om jag såg honom.”91 

Godot är således mystisk, skugglik, undanglidande – förfarandet kring honom påmin-

ner om hur det kan fungera i skräckfilmer där ett effektivt trick är att aldrig visa mör-

daren/förföljaren/ondskan. Det räcker med ett öga i en dörrspringa, en röst i telefonen, ett spår 

på marken eller ett tecken som visar på att någon – eller något – varit där. Allt lämnas åt fan-

tasin, förblir oförklarligt och stannar halvt utanför verkligheten, och det skapar en ovisshet 

som skrämmer mer än det konkreta och påtagliga. Det är inte direkt så att Godot injagar 

rädsla i oss, publiken, på det sättet, även om han kan verka skräckinjagande på Vladimir och 

Estragon, men jag tror att en del av fascinationen omkring honom byggs upp på samma sätt. 
  Sammanfattningsvis så blir Godot en både mystisk och drivande kraft, och här ser jag 

en parallell till den ofta oförklarliga motivation som får en konstnär att om och om igen ta upp 

sitt arbete – även när det verkar hopplöst och inte tycks leda någonstans. När Vladimir och 

Estragon talar om att hänga sig – något som skulle kunna ge pjäsen ett abrupt slut redan i bör-

jan av första akten – får tanken på Godot dem att trots allt låta bli. ”Vi väntar tills vi vet precis 

var vi står” säger Vladimir medan Estragon invänder ”Å andra sidan kanske det är bäst att 

smida innan järnet är stelfruset.”92 I min tolkning kan dessa repliker tydas som: ”Vi väntar 

tills vi vet vad det här blir för sorts pjäs” och ”Å andra sidan håller hela projektet på att barka 

åt skogen, så vad är det för mening med att fortsätta?” Men Vladimir säger att han är nyfiken 

på vad Godot har att erbjuda och på samma sätt fortsätter det pjäsen igenom, precis som Lane 

visar: Så fort någon av karaktärerna vill ge sig av – lämna scenen, dramat, texten – får Godot 

dem att stanna kvar.  

På så vis kommer allt att hänga på Godot, och pjäsens förutsättning, grunden för dra-

mats själva existens, blir förstås att han inte kommer eftersom Godots ankomst, på samma sätt 

som hängningen, skulle göra att alltihop tog slut. Eller omintetgöra hela pjäsen. I slutet av 

andra akten talar Vladimir och Estragon återigen om att ta livet av sig men det hela slutar i 

fars – Estragon tappar byxorna och snöret går av – och Vladimir säger: ”Vi hänger oss i mor-

gon. (Paus.) Om nu inte Godot kommer.” När Estragon frågar: ”Och om han kommer?” får 

han svaret ”Då är vi räddade.”93 En frälsning innebär således i min tolkning att de två skåde-

spelarna/karaktärerna, och deras författare, blir fria från sitt sitt arbete, sitt uppdrag, sin text. 

Det är en tveeggad frälsning, precis som vi ser i pjäsen, för frågan är vad Vladimir och Estra-
                                            
91 Ibid., s. 44.  

92 Ibid., s. 29.  

93 Ibid., s. 207.  
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gon ska göra om de inte behöver vänta längre, och frågan är om författaren verkligen vill bli 

fri. Den som har vigt sitt liv åt skrivandet kan inte ge upp det; någonstans finns en vilja till 

fortsatt skapande, en osynlig order från högre ort, en mystisk drivkraft som får det konstnär-

liga arbetet att fortgå, och I väntan på Godot påminner oss om detta om och om igen. Vladi-

mir och Estragon är fångna i dramat, de stannar på scenen, de kan inte ge sig av, och författa-

ren är fast i sitt skrivande, sin vilja att skapa, sin förhoppning om att det ändå, trots allt, mot 

alla odds, ska bli ett färdigt verk av alla meningslösa ord. Och det förunderliga är ju också att 

det faktiskt blir en pjäs till sist. Det uppstår en mening ur det meningslösa. I väntan på Godot 

gestaltar hur det kan gå till.  

Den interna kritiken 
 

Det finns många repliker som tydligt visar på dramats metateatrala karaktär, och Lane ger 

flera exempel, som ”Så fort tiden går när man har roligt”94 och den tidigare nämnda ”Jag 

tycker verkligen att det här är högst utomordentligt intressant.”95 Taylor-Batty & Taylor-Batty 

tar upp repliken ”Vi måste vara på en platå. Serverade på en platå”96 – som uttalas av Vladi-

mir i andra akten när han tror att han och Estragon är omringade, men som också kan syfta på 

den avskalade scenbilden och skådespelarens känsla av att vara upplagd på ett serveringsfat. 

Detta uttrycker en känsla av sårbarhet, av att vara avslöjad, hos karaktärerna, enligt Taylor-

Batty & Taylor-Batty – som alltså ser tematiken med att bli sedd, att vara iakttagen, som 

centralt för pjäsen – och de exemplifierar i detta sammanhang även med de repliker där skå-

despelarna vänder sig utåt och riktar sig mot publiken: förutom Estragons tidigare nämnda 

”Lysande utsikter” även Vladimirs ”... det där träsket” 97 och ”Var kommer alla dessa lik 

ifrån?”98 En kvickhet för de invigda finns också inlagd i den dialog där de båda vännerna för-

olämpar varandra och det vinnande slaget utdelas med knockouten ”Krritiker!” 99 100  

                                            
94 Ibid., s. 161. 
 
95 Lane, http://www.Samuel-Beckett.net/LaneGodot.html, 2014-11-12. 

96 Beckett 2006, s. 156. Denna replik är ännu ett exempel som visar på problemen med de olika versionerna av 
pjäsen. Taylor-Batty & Taylor-Batty hävdar att Beckett la till repliken i den text som reviderades 1978 inför en 
uppsättning i New York, och som baserades på Becketts egenhändigt regisserade föreställning 1975, men Vla-
dimir säger faktiskt samma sak redan i det franska originalet. I den engelska versionen av min Grove Press-
utgåva finns repliken inte med, så uppenbarligen har Beckett strukit den igen när han reviderade texten 1982. De 
två svenska översättningarna inkluderar båda repliken, fast med olika ordval; ”Då är vi på en platå. Som serve-
rade på en bricka” i Lill-Inger Erikssons och Göran O. Erikssons version (s. 88). 

97 Beckett 2006, s. 21.  

98 Ibid., s. 129.  

99 Taylor-Batty & Taylor-Batty, ss. 38-39.  
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I min tolkning, där jag ser dramat som text, ett manus under produktion, blir dessa re-

pliker inte bara kommentarer till själva pjäsen utan också reflektioner ur konstnärens tanke- 

och känslovärld, där olika inre röster gör sig hörda. Författaren är trött på sitt arbete – ”det där 

träsket”, ”alla dessa lik” – ironiserar över sitt skapande – ”så fort tiden går när man har roligt” 

– känner sig utsatt – ”serverad på en platå” – och grälar med sig själv när tankeverksamheten 

kommer i konflikt med den mer känslomässiga sidan. De ord som Vladimir och Estragon an-

vänder för att förolämpa varandra i krritiker-diskussionen visar, enligt min mening, återigen 

på hur de båda figurerna/rösterna intar varsin ståndpunkt, att de positionerar sig som intellek-

tuell filosof och känslomässig poet i författarens inre värld, och kanske sker det för att tydlig-

göra konflikten. Vladimir kallar Estragon för ”Dönick” (Moron), ”Missfoster” (Abortion), 

”Kloakråtta” (Sewer-rat) och ”Kretin” (Cretin) medan Estragon kallar Vladimir för ”Avskum” 

(Vermin), ”Kräk” (Morpion) ”Kaplan” (Curate) och slutligen det avgörande ”Krritiker” 

(Crritic).101  

Förutom de ömsesidiga hänvisningarna till skadedjur och ohyra så kan den filosofiska 

Vladimir drämma till den känslomässiga Estragon med ord som hänvisar till en icketänkande, 

outvecklad existens: dönick (moron) och missfoster (abortion). Kaplan och kretin är ord som 

härrör ur den kristna sfären, men på olika nivåer. En kaplan (curate) är en medhjälpare till 

kyrkoherden eller en pastorsadjunkt, och kretin (cretin) är ett ord som tidigare användes på 

samma sätt som ”idiot” och som kommer ur franskans crétin, en dialektform av chrétien som 

betyder kristen.102  

Detta följer således det kristna spåret i pjäsen, och passar samtidigt in på de båda rös-

ternas respektive särdrag eller identitet, de tanke-känsla-egenskaper som då och då framträder 

eller förstärks i pjäsen: Vladimir (som ser till form och förnuft) hånas med en kyrkobyråkra-

tisk ämbetstitel, Estragon (som reagerar mer instinktivt) degraderas till en enfaldig försam-

lingsmedlem. Men det viktigaste i ordväxlingen, och följaktligen i min tolkning, är ändå att 

Estragon – ”slutgiltigt” står det i manuset – kängar till Vladimir med sitt morrande ”Krriti-

ker!” Det konstnärliga skapandet värjer sig mot granskning och bedömning, i varje fall på 

vissa plan och i vissa stadier av tillkomstprocessen, och när Estragon säger ”Krritiker!” svarar 

                                                                                                                                        
100 Beckett 2006, s. 160. Ordväxlingen finns inte med i den franska originalversionen, däremot i den engelska 
delen av min Grove Press-utgåva.   

101 Beckett 2006, s. 160. Beckett 2010, s. 269. 
 
102 I den här betydelsen snarast: en stackare som bara har dopet gemensamt med andra människor. Se ”kretin”, 
Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (Lund 1922), Projekt Runeberg, 
http://runeberg.org/svetym/0441.html, 2014-11-12. 
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Vladimir bara med ”Åh!”, tappar modet och vänder sig bort.103 Tanken, intellektet, behövs 

naturligtvis för att känslan, intuitionen, ska ta form i det färdiga verket, men när bedömning 

och avväganden slår över i kritik så hämmar det hela skaparprocessen. Den analytiska pröv-

ningen, konstnärens förnuft, får inte gå för långt, någonstans måste konflikterna ersättas av 

samarbete. Och så sker också, strax därpå: De båda inre rösterna lugnar sig, blir sams igen 

och omfamnar varandra. Vladimir och Estragon valsar runt på scenen och det är Estragon som 

initierar det hela med ”Då kör vi!” 104 Känslan bjuder upp tanken till dans.  

Dialog – monolog – stämsång 
 

Genom hela pjäsen återkommer Vladimir och Estragon på detta sätt till det konstnärliga skap-

andets problem och våndor och de fyller ofta i varandras meningar, talar växelvis, för en dia-

log som blir till en sorts stämsång. I min tolkning framstår det som uppenbart att de, trots att 

hela företaget kan betraktas som meningslöst, ändå ägnar sig åt ett fruktbart samarbete; de för 

ett konfliktfyllt men givande samtal i konstnärens inre hela tiden medan verket arbetas fram. 

Många gånger övergår dialogen till att mer likna en monolog med två röster, där den ena fyll-

ler i den andras tal och tankar, så att de flyter ihop med varandra, och detta sorts tal initieras 

när Vladimir och Estragon diskuterar trädet i början av första akten; det är då dialogen för 

första gången antar formen av den sortens stämsång jag har beskrivit ovan:  

 
Estragon: Vad är det för ett? 

Vladimir: Vet inte. En pil.  

Estragon: Var är bladen? 

Vladimir: Den är väl död.  

Estragon: Inga tårar mera.  

Vladimir: Eller kanske det är fel årstid.  

Estragon: Liknar mer en buske, tycker jag.  

Vladimir: En ranka.  

Estragon: En buske. (Vänder sig ansikte mot ansikte med Vladimir.) 

Vladimir: En ... Vad menar du? Att vi skulle vara på fel ställe? 105  
 

Lawrence Graver menar att repliken ”Vet inte. En pil” är ett typiskt exempel på hur Beckett 

samtidigt hävdar och tar tillbaka betydelse och mening och att effekten blir att Vladimir ka-
                                            
103 Beckett 2006, s. 160. 

104 Ibid., s. 161. 
 
105 Ibid., ss. 18-19.  
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raktäriseras som en ärlig tvivlare som söker efter visshet, en man som sitter fast mellan sin 

okunnighet och sitt behov av att få veta.106 Vladimir kan alltså här återigen betraktas som den 

intellektuella eller filosofiska rösten, den som kommer med konkreta gissningar om trädets 

tillstånd och försöker artbestämma det, medan Estragon, den mer känslomässiga eller poetiska 

rösten, pratar om vad han tycker att trädet liknar och kopplar ihop bladen med tårar. Sedan 

faller de in i ett växelvist tal – ”en buske, en ranka, en buske, en ...” – en sorts refräng som 

återkommer pjäsen igenom. Vi ser den också en bit längre fram i första akten när de båda 

vännerna talar om vad Godot har sagt när de har kommit till honom med det som Estragon 

kallar en ”sorts bön” eller en ”vag anhållan” – oklara definitioner som Vladimir ändå, intres-

sant nog, vill slå fast med motreplikerna ”Just det” och ”Exakt”.107 Att en ”vag anhållan” ses 

som ”exakt” är något av en paradox, men det visar också på att en del av det konstnärliga ar-

betet måste vara trevande och osäkert, en ”sorts bön” som ändå till slut formuleras, svart på 

vitt, i ord. Dialogen fortsätter:  

 
Estragon: Och vad svarade han? 

Vladimir: Att han fick se.  

Estragon: Att han inte kunde lova nånting.  

Vladimir: Att han måste tänka på saken.  

Estragon: I hemmets lugna vrå.  

Vladimir: Fråga familjen till råds.  

Estragon: Sina vänner.  

Vladimir: Sina agenter.  

Estragon: Sina korrespondenter.  

Vladimir: Sina böcker.  

Estragon: Sitt bankkonto.  

Vladimir: Innan han kunde fatta beslut.  

Estragon: Det är normalt. 108  
 

Här syns återigen hur de båda karaktärerna samarbetar, turas om, blandar sig med varandra 

och flyter ihop till en enda röst. I denna passage är det Estragon som konkretiserar det Vladi-

mir säger: ”tänka på saken” förtydligas med ”hemmets lugna vrå” och att rådfråga sina 

”böcker” förs ner på jorden och landar i det materiella ”bankkonto”. Kanske kan man se det 

som att Vladimirs abstrakta tankegångar tar form i tydliga bilder via Estragon? Estragon be-
                                            
106 Graver, s. 37. 

107 Beckett 2006, s. 30.  

108 Ibid., ss. 31-32. 
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möter också ”agenter” med ”korrespondenter” – båda orden blir dubbeltydiga på såväl 

franska/engelska som på svenska: ”agent” syftar dels på någon/något som utför något, exem-

pelvis ett ombud, och dels på en verkande kraft, ett medel, medan ”korrespondent” har att 

göra med såväl brevväxling och nyhetsrapportering som överensstämmelse, alltså något som 

motsvarar eller står i förbindelse med något annat. Det vill säga: Vladimir talar om ombud 

eller krafter, Estragon ser till det som har att göra med växelverkan och ömsesidig förbin-

delse.109  

De döda rösterna  
 

Som jag har nämnt tidigare så blir en strikt uppdelning, eller kategorisering, i specifika Vla-

dimir- och Estragondrag inte helt rättvis, den riskerar att bli för schematisk, och jag tror inte 

heller att det är någon större vits med att särskilja de två karaktärerna helt och hållet. De lånar 

drag av varandra, och är, precis som verkliga människor, eller trovärdiga fiktiva figurer, svår-

bestämda, komplexa och mångfacetterade. Det gäller egentligen också för intellektet och in-

tuitionen, för filosofin och poesin, eller för de båda begreppen ”tanke” och ”känsla”. Var bör-

jar den ena och var slutar den andra? Hur påverkar de varandra? Är det inte ofta så att en 

tanke springer ur en känsla, eller att en känsla väcker en tanke, och att det uppstår en intrikat 

växelverkan som gör det svårt att skilja den ena från den andra? På ett liknande sätt samverkar 

författarens inre röster, de olika aspekterna av det konstnärliga skapandet, med varandra, och 

de båda karaktärerna Vladimir och Estragon ägnar sig åt ett ständigt skiftande samspel där de 

ibland flyter ihop till en helhet som börjar sjunga som en enda röst. Det allra vackraste ex-

emplet på denna stämsång är i mitt tycke det stycke i andra akten där Vladimir och Estragon 

talar om de döda rösterna: 

 
Vladimir: (Moraliserande.) Var och en har sitt lilla kors att bära. (Han suckar.) Tills han dör. (Tänker ef-

ter.) Och är glömd.  

Estragon: (Går fram till Vladimir och ställer sig på hans högra sida.) Under tiden kan vi väl försöka 

konversera lugnt, eftersom vi är oförmögna att hålla tyst.  

Vladimir: Du har rätt, vi är outtömliga.  

Estragon: Så vi slipper tänka.  

Vladimir: Vi har den ursäkten.  

Estragon: Så vi slipper höra.  

Vladimir: Vi har våra skäl.  

Estragon: Alla de döda rösterna.  

                                            
109 Beckett kunde flera språk, även latin (se exempelvis Knowlson, s. 69), vilket gör det frestande att gräva dju-
pare i den här sortens etymologiska detaljer. Jag tar upp det som ett förslag till fortsatt forskning i slutordet.  
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Vladimir: De låter som vingar.  

Estragon: Som löv.  

Vladimir: Som sand.  

Estragon. Som löv.  

Tystnad.  

Vladimir: De talar alla tillsammans.  

Estragon: Var och en för sej själv.  

[Tystnad.] 

Vladimir: De snarare viskar.  

Estragon: De prasslar.  

[Vladimir: De mumlar.  

Estragon: De prasslar.] 

Tystnad.  

Vladimir: Vad säger de?  

Estragon: De talar om sina liv.  

Vladimir: Att ha levat räcker inte för dem.  

Estragon: De måste tala om det.  

Vladimir: Att vara död räcker inte för dem.  

Estragon: Det är inte tillräckligt.  

Vladimir: De låter som fjädrar.  

Estragon: Som löv.  

Vladimir: Som aska.  

Estragon: Som löv.  

Lång tystnad. 

Vladimir: Säg nånting! 

Estragon: Jag letar.  

Lång tystnad. 

Vladimir: (Ångestfullt.) Säg vad som helst! 

Estragon: Vad ska vi göra nu? 

Vladimir: Vänta på Godot.  

Estragon: Ah, visst, ja! 110  

 
Denna dialog har tolkats på olika sätt och brukar uppmärksammas när pjäsen diskuteras. Lois 

Gordon anser att detta ”sorgsna uttryck för nöd och utanförskap” är det mest gripande i pjä-

sen.111 Mark Taylor-Batty och Juliette Taylor-Batty pekar på dialogens egendomligt poetiska 

                                            
110 Beckett 2006, ss. 123-126. De rader som står inom klamrar saknas i Tre dramer, men finns med i liknande 
tappning i den första svenska översättningen och i min engelska Grove Press-utgåva, både på franska och eng-
elska. Jag har lagt till dem i citatet, enligt den fransk-engelska utgåvan, eftersom de diskuteras i sekundärlittera-
turen.  

111 Gordon, s. 155.  
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kvaliteter – de korta raderna, den språkliga rytmen, de onomatopoetiska orden ”viska”, 

”rassla”, ”mumla” – och hävdar att Beckett använder detta sätt att skriva för att underminera 

språket. Den lyriska skönheten blir en ironi, en täckmantel, en kontrast till det som sägs ef-

tersom Vladimir och Estragon egentligen bara pratar för att de inte kan hålla tyst.112 Lawrence 

Graver tar också upp det poetiska i texten – repetition, refräng, allitteration, assonans – och 

menar att det inte bara är språket som gör att den här passagen verkar så medvetet och utsökt 

utarbetad; de två vännerna blir till förtrogna, medbrottslingar som delar speciell kunskap och 

hemligheter och stämmer in i varandras djupaste tankar.113 Rónán McDonald ser en kuslig, 

ödesmättad kvalitet som förstärker den performativa, repetitiva, självmedvetna dimensionen 

hos pjäsen: ”När Vladimir säger något är det som om Estragons svar redan är bestämt (vilket 

det förstås är, eftersom båda talar utifrån ett memorerat manus.)”114  

Dialogen har tolkats som att Vladimir och Estragon helt enkelt talar om avlidna männi-

skor, särskilt med tanke på att pjäsen skrevs strax efter andra världskriget, men de döda rös-

terna skulle också kunna tillhöra mänskligheten i allmänhet, och därmed de båda talande 

själva.115 Jag väljer att gå på den bokstavliga linjen i min egen läsning – jag tänker mig alltså 

att de röster som det talas om i dialogen härrör från människor som inte längre lever – men i 

ett mer specifikt konstnärligt sammanhang: De två karaktärerna på scenen, de båda rösterna ur 

konstnärens inre som för en dialog i pjäsen – och som samtidigt är med och formar den litte-

ratur som skrivs i nuet – talar om andra karaktärer, andra röster ur det förflutna, den litteratur 

som tillhör historien. Den levande författaren samtalar med de döda författarna; Vladimir och 

Estragon diskuterar i själva verket det som kallas intertextualitet, den litteraturvetenskapliga 

teori som bygger på att litteraturen genomkorsas av lån, citat och allusioner från andra texter 

så att varje enskilt verk blir ett inslag i en kollektiv språkväv. Eller som Becketts föregångare 

T. S. Eliot uttryckte det i Tradition and the Individual Talent från 1919: ”inte bara de bästa, 

utan de mest individuella delarna av en poets verk kan vara de i vilka de döda poeterna, hans 

förfäder, mest energiskt hävdar sin odödlighet”.116 Enligt Eliot handlar det om att ha en känsla 

                                            
112 Taylor-Batty & Taylor-Batty, ss. 49-50. 

113 Graver, ss. 60-61.  

114 McDonald, s 37.  

115 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 49.  

116 T. S. Eliot, ”Tradition and the Individual Talent”, Poetry Foundation: 
http://www.poetryfoundation.org/learning/essay/237868?page=1, 2014-11-12.  
I ”Waiting for Godot and the Principle of Uncertainty”, ur Approaches to Teaching Beckett’s Waiting for Godot 
av June Schlueter & Enoch Brater, menar William Hutchings att “pjäsens förtorkade skymningslandskap /.../ 
tydligt påminner om Eliots ’Waste Land’”, http://www.Samuel-Beckett.net/Penelope/Beckett.html, 2014-11-12.  
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för historien, av att den är närvarande i nuet, och att ingen poet eller konstnär betyder något 

bara i sig själv. En diktares storhet visar sig i relation till de döda poeterna och konstnärerna. 

”Man kan inte värdera honom ensam; man måste, för kontrastens och jämförelsens skull, pla-

cera honom bland de döda.”117 I essän ”Intertextualitet, komparation och reception” diskuterar 

Anders Olsson Eliots Tradition and the Individual Talent och hur han som poet kom att ge-

stalta sin övertygelse om traditionens makt i The Waste Land – ”en lyrisk ekokammare där det 

förflutnas röster tränger fram simultant i samtidens alienerade värld”.118 Olsson tar också upp 

Gunnar Ekelöfs En Mölna-elegi som använder sig av en liknande citat- och allusionsteknik: 

”De döda är närvarande i det liv vi lever, deras röster genomtränger nuet.”119 Och något av 

detta, menar jag, kommer till uttryck på ett alldeles speciellt sätt i I väntan på Godot, i Vladi-

mirs och Estragons sång om ”de döda rösterna”. Denna sång tar i sig själv form av en ”lyrisk 

ekokammare” där Vladimir och Estragon vittnar om hur de döda författarnas ”röster genom-

tränger nuet”, pjäsens nu, och lyssnar till förfäderna, föregångarna, som talar genom den le-

vande författaren för att hävda sin odödlighet. Dialogen kan således ses som att Beckett på sitt 

eget vis kommenterar ”de döda poeterna” som Eliot talar om.  

Olsson påpekar att både Eliot och Ekelöf förhöll sig fritt och ofta respektlöst till sina 

föregångare och de litterära hierarkierna120 och på samma sätt rör sig Beckett gärna mellan 

högt och lågt. I väntan på Godot innehåller såväl den folkliga historien om engelsmannen på 

bordellen och visan om hunden som kom in i köket som de tidigare nämnda bibliska allusion-

erna och hänvisningar till Shakespeare och Shelley. I övrigt kan vi ana att Racine och Yeats, 

Catullus och Dante, Joyce och Proust121 finns närvarande i ett intertextuellt samtal som, för att 

tala med Olsson, ”inbegriper allt från lån och anspelningar, formella och stilistiska band, till 

frändskaper och fiendskaper, traditionsbildning och häftiga uppbrott från nedvärvda uttrycks-

former.”122  

Som jag ser det vittnar alltså de båda karaktärerna Vladimir och Estragon på ett origi-

nellt sätt om allt detta i sin dialog om de döda rösterna: de talar om den litteratur, de förfat-

tare, de föregångare som spökar runt omkring dem, halvt genomskinliga, någonstans i kulis-
                                            
117 Eliot, http://www.poetryfoundation.org/learning/essay/237868?page=1, 2014-11-12. 
 
118 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation, reception” i Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan 
Bergsten (Lund 2002), ss. 51-52.  

119 Ibid., s. 52.  

120 Ibid.  
 
121 Ekbom, s. 149-151, Graver s. 2 och 49, Gordon, s. 60, Taylor-Batty & Taylor-Batty s. 24-25.  

122 Olsson, s. 51.  
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serna. Racine med sitt klassiska drama, Dante med sina helveteskretsar, Joyce med sin bild-

ning och allsmäktighet – de döda rösterna finns där och gör sig påminda, blåser genom texten, 

stiger och faller, smulas sönder, virvlar upp och svävar högt mot skyn. Ordväxlingen ”ving-

ar”-”löv”-”sand”-”löv” som förvandlas till ”fjädrar”-”löv”-”aska”-”löv” visar på att det också 

finns liv i de döda rösterna. Vingar och löv rör sig och växer, sand kan kopplas till såväl öknar 

som hav, fjädrar och aska är rester och fragment. Det finns inget belägg för det i texten, men 

jag vill gärna tänka mig löven som gröna och friska när de nämns första gången i ”vingar”-

”löv”-”sand”-”löv” och att de har blivit vissna och torra när de återkommer i ”fjädrar”-”löv”-

”aska”-”löv”.  

Beckett kommenterar – och bekräftar – således Eliots påstående om att inte bara de 

bästa, utan de mest individuella delarna av en poets verk kan vara de ”i vilka de döda poeter-

na, hans förfäder, mest energiskt hävdar sin odödlighet”. Vladimirs och Estragons stämsång 

om de döda rösterna gestaltar dessa förfäders levande närvaro. De genomtränger nuet och 

lämnar ingen författare i fred. De ”viskar”, ”prasslar” och ”mumlar”. De talar ”alla tillsam-

mans” och ”var och en för sig själv”. Energiskt och ihärdigt hävdar de sin odödlighet i alla 

texter: ”Att ha levat räcker inte för dem” – de döda författarna ”måste tala om det”, och där-

med fortsätta leva, i sina egna böcker och i andras böcker. ”Att vara död räcker inte för dem” 

– nej, inte det heller; de döda författarna går igen, de vandrar vidare och viskar, prasslar, 

mumlar, via sina texter, in i nya texter, genom litteraturhistorien. Allt detta visar Vladimir och 

Estragon, eller författarens inre röster, i sin dialog: De diskuterar och åskådliggör begreppet 

intertextualitet på ett övergripande plan, samtidigt som det blir till konst i sig och, märkligt 

nog, en av de bästa och mest individuella delarna av Becketts konstnärliga arbete. 

Separation och återförening – akt 1 
 

Dialogen om de döda rösterna uppstår alldeles efter att Vladimir har konstaterat att Estragon 

är ”svår att ha att göra med” och Estragon har sagt: ”Det vore bäst om vi skildes åt”. På detta 

svarar Vladimir: ”Det säjer du alltid och du kommer alltid krypande tillbaka.”123 Denna frukt-

lösa diskussion om att gå skilda vägar återkommer flera gånger i pjäsen. Båda akterna inra-

mas av att Vladimir och Estragon talar om separation och återförening. I början av första ak-

ten hittar vi följande ordväxling:  

 
Estragon: (Kallt.) Det finns tillfällen när jag undrar om det inte vore bäst att vi skildes åt.  

                                            
123 Beckett 2006, s. 122.  
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Vladimir: Du skulle inte komma långt.  

Estragon: Det skulle vara synd, mycket synd. (Paus.) Skulle det inte det, Didi, vara mycket synd? 

(Paus.) När man tänker på vägens skönhet. (Paus.) Och de vägfarandes godhet. (Paus. Inställsamt.) 

Skulle det inte det, Didi? 124  
 

I min tolkning ser jag det som att de båda inre författarrösterna – som här återigen får mer 

framträdande tanke-känsla-drag – är oförenliga och samtidigt ömsesidigt beroende. De behö-

ver varandra, båda är nödvändiga beståndsdelar i det konstnärliga skapandet och för att det 

ska bli någonting av det måste de hålla ihop trots att de många gånger hellre skulle vilja skil-

jas åt. Jag tror att alla som på allvar försökt sig på att skriva en pjäs, en roman eller en dikt-

samling kan känna igen konflikten: Det skulle vara lätt att få ihop ett manus om det räckte 

med att bara känna efter – tala om det som föll en i sinnet, uttrycka sig utan begränsningar, 

orera om hjärta och smärta, utan att det tvunget måste komma in en ordnande princip och 

styra upp. Man skulle kunna skriva ner orden rakt av, lite hipp som happ, precis som det föll 

sig, utan att bry sig om sådant som form och estetik, teknik och hantverk, system och struktur. 

Det är frestande att ta till den metoden, det vet alla som skriver, och i vissa skeden av skapan-

deprocessen kan det vara fruktbart och kanske till och med nödvändigt, men rent konstnärligt 

blir det inte mycket av det. Den fritt flödande känslan ”skulle inte komma långt” om den gav 

sig ut på egen hand, precis som Vladimir säger. Och Estragon inser också att det ”skulle vara 

synd”. Det skulle inte bli något litterärt verk där ”vägens skönhet” och ”de vägfarandes god-

het” kommer till sin rätt.  

Vladimir och Estragon kämpar således på tillsammans genom hela första akten, men 

alldeles i slutet av den återkommer Estragon till tanken på att skiljas åt och säger ”Ibland und-

rar jag om vi inte skulle haft det bättre ensamma, var och en för sej” och ”Vi är inte skapta för 

samma väg.” 

 
Vladimir: (Utan ilska.) Det är inte säkert.  

Estragon: Nej, ingenting är säkert. 

Vladimir: Vi kan fortfarande skiljas åt, om du tror det blir bättre. 

Estragon: Det är inte mödan värt längre. 125  
 

Och det stämmer, förstås. Det båda rösterna kanske är skapta för samma väg, trots allt. De har 

hittat tillbaka till varandra, de har påbörjat sin dialog i författarens inre, de kämpar tillsam-
                                            
124 Ibid., ss. 24-25.  

125 Ibid., s. 109.  
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mans för att det ska bli någonting gjort. Så varför ska de skiljas åt nu? När det finns en hel 

första akt skriven, ett halvt drama; det är lika bra att fortsätta när man ändå är igång. Så då 

kommer den följdriktiga avslutningen på första akten, där det visar sig att de båda rösterna 

förblir på sin post och inte ger upp sin kamp, sitt skapande, sin väntan på Godot. Estragon: 

”Ska vi gå då?” Vladimir: ”Ja, kom så går vi.” Tystnad, de rör sig inte, ridå.126  

Separation och återförening – akt 2 
  

I början av andra akten utvecklas temat separation-återförening under en längre period med 

exempelvis det estragonska utropet ”Rör mej inte! Fråga mej inte! Tala inte till mej! Stanna 

hos mej!” 127 och den vladimirska funderingen ”Jag saknade dej... och var lycklig på samma 

gång. Är det inte förunderligt?”128 Vladimir säger också att han vet varför Estragon alltid 

kommer krypande tillbaka: ”Det är därför att du inte kan försvara dej. Jag skulle inte ha låtit 

dem slå dej.”129 Även här blir det tydligt hur författarens båda röster behöver varandra när 

Vladimir förklarar hur han skulle ha kunnat hjälpa Estragon, att det finns saker som undgår 

Estragon men som inte undgår Vladimir, att ”det är sättet , man gör det på som räknas, sättet 

man gör det på, om man vill leva vidare.”130 Det vill säga: Vladimir, som här återigen får stå 

för tankeverksamheten, har en överblick och kontroll som Estragon, den mer känslomässiga 

parten, inte har, och det är ”sättet”, det sätt på vilket man utför det konstnärliga arbetet, som 

räknas. Framställningen, utförandet, stilen är viktig; dramat måste få en form om det ska bli 

något bevänt med det. Men konflikten mellan de båda rösterna kvarstår förstås som förut, den 

är nödvändig och olöslig, den tillhör det konstnärliga skapandet och är en del av det. Därför 

bestämmer sig Vladimir och Estragon för att vara glada och nöjda, även om de inte riktigt 

verkar tro på sin egen glädje. Båda uttalar programmatiskt orden ”Vi är lyckliga” och fortsät-

ter vänta på Godot.131  
I slutet av andra akten tas frågan upp på nytt, för sista gången i dramat, alldeles efter 

det misslyckade försöket att hänga sig:  

 

                                            
126 Ibid., ss. 109-110.  

127 Ibid., s. 113.  

128 Ibid., s. 114.  

129 Ibid., s. 115.  

130 Ibid., s. 116. (Sic – mellanslaget före kommatecknet.)  

131 Ibid., s. 117.  
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Estragon: Jag kan inte hålla på så här.  

Vladimir: Det tror du bara.  

Estragon: Om vi skildes åt? Det vore kanske bäst för oss.  

Vladimir: Vi hänger oss i morgon. (Paus.) Om nu inte Godot kommer.  

Estragon: Och om han kommer?  

Vladimir: Då är vi räddade.132  

 
Här ställs till slut konflikten, valmöjligheterna, på sin spets. Det handlar om att antingen 

hänga sig – det vill säga sluta skriva, göra sig av med alla uppslag, idéer och konstnärliga am-

bitioner, tysta de båda rösterna – eller fortsätta vänta på den räddning som aldrig kommer –

 för Godot kommer aldrig och det är det som är poängen, själva förutsättningen för att det ska 

bli något alls. Det konstnärliga arbetet sker i väntan på det färdiga verket, i väntan på något 

slags mål eller mening, en förklaring som inte går att greppa och kanske inte ens finns.  

Godot ska inte komma, hans frånvaro är det som håller skapandet igång. Det vore på 

sätt och vis en katastrof om Godot verkligen kom, på samma sätt som det vore en katastrof 

om konstnären verkligen kom fram till målet, meningen med sitt skapande, så att det slutliga, 

definitiva, konstverket blev gjort. Jag kommer att tänka på Suzanne Déchevaux-Dumesnils 

förskräckta utrop när Beckett fick Nobelpriset i litteratur – ”Vilken katastrof!” – och för vissa 

författare fungerar det naturligtvis så. Nobelpriset kan i värsta fall bli en Godot som dyker upp 

– en mening, ett mål, kronan på verket – och för någon som exempelvis Beckett, som strävade 

mot vanmakt och okunnighet, blir en sådan utmärkelse en paradox, kanske till och med en 

omöjlighet.  

Vladimir och Estragon hänger sig alltså inte, och att sluta skriva är heller inget alterna-

tiv för författaren till det här dramat, det förstår vi när vi har tagit del av det. Det är uppenbart 

att det handlar om både envishet och hopp, uthärdande och förtvivlan, om en skapande ande 

som har försökt och misslyckats, både med att skriva och med att sluta skriva; författaren in-

ser att det hela är fruktlöst och har velat göra sig av med hela det besvärliga konstnärliga upp-

draget men det har bara lett till andra texter, nya manus, fler försök, idéer, experiment.  

I dramat ser vi också att Vladimir och Estragon har en lång historia av separation och 

återförening bakom sig, de har hållit ihop länge och håller envist fast vid varandra; de kom-

mer tillbaka till samma plats för att mötas, diskutera och fortsätta vänta, om och om igen. Idén 

om att ge upp, avsluta, tystna, har till och med blivit så absurd att det framställs som en fars. 

Att ta livet av sig förvandlas till en diskussion om vem som är tyngst och huruvida man får 

                                            
132 Ibid., ss. 206-207.  
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stånd när man hänger sig, det blir inte mer av det än att snöret går av och byxorna trillar ner. 

Det vill säga: Att sluta skriva är en löjlig idé. Författaren har givit upp tanken på att komma 

någon vart men kan inte heller göra något annat än att fortsätta sitt meningslösa harvande. Är 

man författare så är man, det finns ingen räddning, kallelsen finns där och man får vackert 

fortsätta skriva även om man – som Beckett – blir refuserad av 42 förlag. Andra akten slutar 

således likadant som den första, men nu är det Vladimir som säger: ”Nå? Ska vi gå?” Estra-

gon svarar: ”Ja, kom så går vi.” De rör sig inte, tystnad, ridå. 133  

Som läsare/betraktare av detta drama om en konstnärs syn på sitt skapande förstår vi 

alltså att de båda rösterna kommer att stanna kvar på scenen, i texten, hos författaren. De kan 

inte skiljas åt och de kan inte ge sig av. Det är både en befrielse och en förbannelse. Konstnä-

ren är ohjälpligt fast i sitt uppdrag, att fortsätta skriva, och tack vare detta löjliga och absurda 

harvande blir det ändå två akter, ett helt drama, en färdig pjäs till sist. Samtidigt visar den fär-

diga pjäsen att det inte är slut. Godot kom inte. Vladimir och Estragon lämnar inte scenen. 

Författaren – och i förlängningen all världens dåtida, nutida och framtida författare – kommer 

att fortsätta skriva, skapandet kommer att pågå, texterna kommer att vindla vidare in i evig-

heten och fortsätta samtala med mänskligheten och varandra.  

Pozzo och Lucky – herre och slav 
 

Vladimir och Estragon är dramats huvudkaraktärer och Godot deltar med sin frånvaro, men 

det finns också andra figurer som dyker upp på scenen. Vladimirs och Estragons möte med 

Pozzo och Lucky upptar en stor del av första akten, halva utrymmet av texten för att vara mer 

exakt. I diskussionen kring i I väntan på Godot brukar Pozzo och Lucky, precis som Vladimir 

och Estragon, ses som ett par som kompletterar varandra. Lois Gordon menar att Pozzo och 

Lucky är olika Vladimir och Estragon i och med att den förra relationen baseras på dominans 

och undergivenhet i stället för, som i den senare, ett mer jämlikt partnerskap. Pozzo är översit-

taren, tyrannen, och Lucky är hans fånge, foglig och undfallande. Det är som om Beckett vill 

introducera ett annat slags spel när det gäller mänskliga mellanhavanden, menar Gordon, 

nämligen herre och slav, med Pozzo som en borgerlig, välklädd, egocentrisk husbonde, en 

översittare som vill bestämma och vara i centrum, och Lucky som hans simpla tjänare. Men 

Beckett visar också hur rollerna är flytande och föränderliga; att det inte är tydligt vem som är 

skyldig, att båda är offer. Enligt Gordon utgör Pozzo och Lucky ”komplicerade blandningar 
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av intellekt och instinkt, rationalitet och känsla”.134 De representerar den intrapsykiska kon-

flikt som varje individ måste möta, menar hon, en motsättning mellan instinktiva och ration-

ella behov, och dessutom förkroppsligar paret Pozzo och Lucky sinsemellan de problem som 

kan uppstå mellan människor i relationer när konflikter mellan intellekt och känsla leder till 

underliga och till synes ojämlika förbund samtidigt som det ändå tack vare detta blir möjligt 

att behålla en psykologisk balans under ytan.135  

Lawrence Graver uppfattar också Pozzo-Lucky som herre-slav, en kontrast till paret 

Vladimir-Estragon. Vladimir och Estragon definieras av sina begränsningar, av vad de och vi 

inte vet om deras bakgrund och syfte, genom de nervösa frågor de ställer och de svar som för-

nekas dem, men Pozzo och Lucky träder genast fram som rejäla skapelser med en kontext och 

en riktning. Den färgstarka herren utstrålar styrka och auktoritet, den nedtryckta tjänaren visar 

upp en tillbörlig räddhågsen undergivenhet.136 Torsten Ekbom, å sin sida, ser dem som ”cir-

kusdomptör med piska och kuschad clown” eller ”snarast allegoriska figurer, en sinnebild av 

makten och förtrycket. Godsägaren Pozzo leder sin förbrukade betjänt Lucky som en slav 

med ett rep om halsen att säljas till högstbjudande på marknaden.”137  

I min tolkning betraktar jag på ett liknande sätt Pozzo och Lucky som en kontrast och 

ett komplement till Vladimir och Estragon, och liksom Lois Gordon ser jag en representation 

av en intrapsykisk konflikt, en komplicerad blandning av intellekt och instinkt, rationalitet 

och känsla, men jag vill koppla denna konflikt specifikt till det konstnärliga arbetet.  

Om man går till själva texten och bara ser till det som står där så är det uppenbart att 

Pozzo och Lucky är invecklade i något slags herre-slav-förhållande: Lucky har ett rep om hal-

sen, Pozzo leder honom brutalt i det, driver på honom med en piska och ger order med spar-

kar och slag: ”Framåt!” ”Fortare!” ”Tillbaka!” ”Upp din galt!” ”Dansa, ditt elände!” 

”Tänk!”138 Vladimir och Estragon blir illa berörda av situationen: De tycker att Lucky ser trött 

och sjuk ut, bekymrar sig över såren efter repet som ”gnager” och ”skaver” och skäller på 

Pozzo: ”Att behandla en människa... (åtbörd åt Luckys håll)... på det viset... jag tycker att... 

nej... en mänsklig varelse... nej... det är skamligt!”139 Pozzo försöker förklara varför Lucky är 

                                            
134 Gordon, s. 160.  

135 Ibid., ss. 159-160.  

136 Graver, s. 48.  

137 Ekbom, ss. 163 och 155.  

138 Beckett 2006, ss. 40, 45, 77 och 81.  

139 Ibid., ss. 48 och 53.  
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så kuvad – ”Han vill göra intryck på mej så att jag behåller honom.” ”Han vill göra mej vek 

till sinnes, så att jag överger tanken på att skiljas från honom.” ”Han vill lura mej men han 

kan inte.”140 – och Lucky är inte bara foglig, han visar också upp en vild och irrationell sida 

där han ramlar, somnar, sparkar Estragon på benet och antar djuriska drag. Han ”dreglar” och 

”fradgar”, han flåsar ”som en flodhäst”, han kallas ”gris” och ”svin” och Pozzo hävdar att: 

”Gamla hundar har större värdighet.”141 Vladimir undrar om Pozzo vill bli av med Lucky och 

Pozzo medger det:  

 
Just så. Men i stället för att jaga iväg honom, som jag kunde ha gjort, jag menar i stället för att helt en-

kelt ge honom en spark i röven, så leder jag honom i mitt hjärtas godhet till marknaden, där jag hoppas 

få ett bra pris för honom. Sanningen är att man inte kan jaga iväg såna varelser. Det bästa vore att ta livet 

av dem.142  
 

I relationen Pozzo-Lucky finns alltså samma ingredienser som i konstellationen Vladimir-

Estragon: en komplicerad mix av tanke och känsla, en ömsesidigt beroende enhet, en bunden-

het och en oförmåga att skiljas åt. Pozzo håller Lucky i schack med våldsamma metoder men 

verkar ändå ha svårt för att få sin vilja igenom. Lucky lider uppenbarligen men tar ändå till 

olika knep för att få stanna kvar. Pozzo vill bli av med Lucky men kan inte jaga iväg honom. 

Detta är således inte heller någon enkel och självklar relation, det förstår vi snart, och i min 

tolkning blir Pozzo och Lucky röster i det konstnärliga medvetandet på samma sätt som Vla-

dimir och Estragon. Det handlar i mångt och mycket om samma förhållande – en balans som 

måste upprätthållas, ett pågående samtal, en ständig kamp – men här visas den inre konflikten 

upp i en mer skruvad, polariserad, grovhuggen version. Via Pozzo och Lucky får vi se denna 

konstnärliga problematik i ny belysning, och det handlar också om att förtydliga att de inre 

motsättningarna kan vara olika starka för olika människor, eller inom samma människa vid 

olika tillfällen. De två rösterna kan vara mer eller mindre sams, ha en mer eller mindre jäm-

bördig relation till varandra, uppvisa olika grader av våld och kompromissvilja respektive un-

dergivenhet och revolt. Och: De kan vara mer eller mindre sammanblandade och insnärjda i 

varandra.  

 

                                            
140 Ibid., s. 59.  

141 Ibid., ss. 49, 57, 58 och 61.  

142 Ibid., s. 61.  
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Inspirationen tryter 
 

I fallet Pozzo och Lucky blir det alltså ännu svårare att tilldela de båda karaktärerna varsin 

egenskap och se det som att de talar med varsin tydlig tanke-känsla-röst. Däremot går det att 

uppfatta en mer polariserad konflikt, där den ena parten försöker ta kontroll över den andra. 

Och det är inte bara Lucky som lider; Pozzo hävdar ju att Lucky försöker ”lura” honom, ”göra 

intryck” på honom, få honom ”vek till sinnes” så att relationen inte ska upplösas – det pågår 

en kamp även här, ett samtal som är mer obalanserat och infekterat. Pozzo spelar också upp 

en överdriven scen där han stönar, snyftar och viftar med armarna: ”Jag står inte ut med det 

längre... som han går på... ni har ingen aning... det är förfärligt... han måste bort...” ”Han bru-

kade vara så snäll... så hjälpsam... och underhållande... min goda ängel... och nu... han blir 

min död.”143 Vladimir och Estragon tar intryck av detta och börjar skälla på Lucky i stället: 

”Hur vågar ni! Det är avskyvärt! En sån god husbonde! Plåga honom på det viset! Efter så 

många år! Sannerligen!”144 

Oavsett var de båda rösterna befinner sig i författarens tanke-känsla-värld så ser vi att 

något tycks ha hänt i en relation som tidigare har fungerat. Det finns en låsning där en inre 

röst hos författaren talar om att en annan sida av den skapande verksamheten – en instans som 

brukade vara ”snäll”, ”hjälpsam” och ”underhållande” – har upphört att fungera och ”går på” 

så att det är rent ”förfärligt”. Det verkar som att tanken, det styrande intellektet, i det här fallet 

har varit för hårt och brutalt – kanske har det lett till att känslan, den mer spontana sidan, har 

löpt amok och blivit oregerlig? Eller har författarens rationella sida tvärtom sett det som en 

nödvändighet att tukta en vildvuxen och omedgörlig fantasi? Det kan också vara så – i och 

med att Pozzo med sin utflyktskorg, sin tobak och sitt fickur visar upp tecken på välmående – 

att det handlar om att illustrera en konstnärlig strategi som en gång i tiden har varit fruktbar 

och givande, men som nu är på fallrepet.145 Pozzo skulle till exempel kunna representera den 

smarta sidan av författarskapet, den som väger och mäter och beräknar framgångarna, såväl 

publikt som ekonomiskt, medan Lucky skulle kunna ses som den egensinniga, vilda, experi-

mentella sidan, den som antingen inte låter sig kuvas eller måste tystna och tyna bort när 

trycket utifrån blir för stort.  

                                            
143 Ibid., ss. 64 och 65.  

144 Ibid., s. 65. 
 
145 På svenska kan detta fungera som en ordvits, i och med att det bokstavligen finns ett ”fallrep” med i spelet, 
ett rep som inte bara får Lucky – i första akten – utan också Pozzo och i förlängningen Vladimir och Estragon – i 
andra akten – att falla omkull. Annars kan man jämföra med det engelska uttrycket ”the end of (one’s) rope” som 
handlar om att det finns en gräns för tålamod och uthärdande, och det franska ”tirer sur la corde” som betyder 
”gå för långt, kräva för mycket”.  
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Det finns i alla fall i min tolkning, oavsett vilken av de båda rösterna som står för vilka 

egenskaper, en sida av författaren som försöker få en annan del att vakna upp, hjälpa till och 

börja samarbeta, men det vill sig inte; det är inte som förr i världen när det inre samtalet fun-

gerade på ett bättre sätt. Lucky har varit Pozzos ”goda ängel” – och Pozzo vet vad det innebär 

att vänta, han verkar bekant med den sida av skapandet som handlar om hårt arbete, envishet 

och uthållighet: ”Om jag vore i ert ställe och hade stämt möte med en Godin... Godet... Go-

dot... ja, ni vet vem jag menar, så skulle jag vänta till svarta natten innan jag gav upp.”146  

Pozzo håller en stund därefter en monolog om natten, omväxlande lyrisk och prosaisk, 

men han väcker först upp Lucky som har slumrat till, eftersom båda måste se på himlen. Se-

dan talar Pozzo – varvat med upplysningar som ”ungefärligen” och ”cirka klockan tio i 

morse” och ackompanjerat av gester, vibraton och pauser – om himlens röda och vita ljus, 

dess strålglans som bleknar, den slöja av mildhet och frid bakom vilken natten stormar fram 

”och kastar sej över oss (knäpper med fingrarna) paff! som så! (inspirationen tryter) just när 

vi minst anar det.”147  

I min tolkning blir det här uppenbart att paret Pozzo-Lucky försöker sig på ett konst-

närligt (sam)arbete av det slag som Vladimir och Estragon ägnar sig åt i exempelvis dialogen 

med de döda rösterna. Här är det frågan om att skapa ett stycke om natten, och för att konstnä-

ren ska kunna åstadkomma det måste de inre rösterna komma överens, hitta en balans och 

samverka så att det uppstår ett fruktbart växelspel där orden kan få näring ur fantasin, ges ett 

uttryck och formas till någonting som fungerar. Alltså blir Pozzo tvungen att väcka Lucky – 

”Se då på himlen, din gris!”148 – eftersom Pozzo behöver hjälp och inte kan göra jobbet på 

egen hand. Det visar sig dock att den ena parten är för krävande och den andra för motvillig. 

Samarbetet fungerar inte särskilt bra. Lucky förblir passiv och Pozzos tal kränger vilt mellan 

det lyriska och prosaiska, blir platt eller överdrivet, hakar upp sig och landar i en dyster tyst-

nad med uttalandet ”Så är det på denna kärringjävel till jord.”149  

Strax därpå frågar Pozzo, som för att understryka det teatrala och metatextuella i mono-

logen, hur Vladimir och Estragon uppfattade hans framträdande – ”Bra? Hyfsad? Medelmåt-

tig? Skral? Direkt dålig?” – och säger att han har behov av uppmuntran, varpå Vladimir och 

Estragon berömmer honom, översvallande och på samma gång pliktskyldigt.150 Som jag ser 

                                            
146 Beckett 2006, s. 70.  

147 Ibid., s. 72.  

148 Ibid.  

149 Ibid.  

150 Ibid., ss. 73-74.  
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det illustrerar alltså Pozzos monolog hur ett ickefungerande konstnärligt arbete kan se ut, vad 

som händer när de inre rösterna inte alls kommer överens. De har mist kontakten, tappat ba-

lansen, förlorat sitt ömsesidiga givande och tagande; känslan verkar som bortblåst och tanken 

gör ett krampaktigt försök att reda sig på egen hand, men går till sist vilse bland orden och 

bilderna och ger upp.  

En fjättrad konstnär  
 

Även om situationen ser mörk ut för Pozzo och Lucky så är den inte helt hopplös. Det konst-

närliga arbetet har sina upp- och nergångar, det är oförutsebart, det lever sitt eget liv och tar 

sig fram på vägar som kan överraska både läsaren och författaren själv. Något slags hopp 

finns alltså kvar, även här: Det finns en förhistoria att falla tillbaka på – en gång i tiden bru-

kade Lucky ”tänka väldigt vackert” och Pozzo kunde ”lyssna på honom i timtal”151 – och pre-

cis som för Vladimir och Estragon så är Pozzos och Luckys förbund inte bara destruktivt: 

Lucky gråter när Pozzo talar om att de ska skiljas åt och Pozzo säger, efter att han lyriskt har 

talat om att mängden tårar i världen är konstant:  

 
Gissa vem som lärde mej alla dessa underbara ting. (Paus. Pekar på Lucky.) Jo, min Lucky! Utan honom 

skulle alla mina tankar, alla mina känslor rört låga, vardagliga ting. (Paus. Med ovanlig vedervilja.) Yr-

kesbekymmer! (Lugnare.) Skönhet, behag, sanning av renaste vatten – jag visste att allt sånt var utom 

räckhåll för mej. Så jag tog mej en knok.152 
 

Ordet ”knok” är ännu en kryptisk beckettsk uppfinning153 och jag ska inte undersöka det när-

mare här, men uppenbart är i alla fall att Lucky har bidragit med någonting viktigt till relat-

ionen – skönhet, behag och sanning till exempel, ”underbara ting” som får författaren att lyfta 

blicken, vidga vyerna och höja sig över det ”låga, vardagliga”. Stycket ovan visar också att 

Pozzo, eller en sida av författaren, tampas med ”yrkesbekymmer” och jag tänker mig att 

dessa, i och med att de omtalas med ”ovanlig vedervilja”, kan handla om en oro för vad kriti-

ker och publik kan tänkas ha för åsikter om det pågående arbetet och/eller materiella och rent 

affärsmässiga problem som försörjning, förlagskontakter och marknadsföring. Pozzo berättar 

också att Lucky har dansat förr, hoppat och skuttat av glädje, ägnat sig åt ”farandole, schottis, 

                                            
151 Ibid., s. 76.  

152 Ibid., s. 63.  

153 Robert Cohen, ”Pozzo’s Knook, Beckett’s Boys, and Santa Claus”, i Modern Drama, 2011, 
http://www.robertcohendrama.com/other-writings/pozzos-knook-becketts-boys-and-santa-claus/, 2014-11-12. 
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hambo, jig, fandango och till och med hornpipe.”154 Detta kan jämföras med Vladimirs och 

Estragons gemensamma vals som jag talade om tidigare, där känslan bjöd upp tanken och de 

rörde sig tillsammans över scenen. I fallet Pozzo och Lucky verkar Lucky ha fått stå för dan-

sen på egen hand, men den fungerar inte lika bra längre och Pozzo berättar – ”I förtroende, 

med handen skyddande vid munnen mot Lucky, fingret mot läpparna” – vad Lucky kallar den 

nya dansen: ”Nätet. Han tänker sej att han är intrasslad i ett nät”.155 Därefter uppstår en lång 

tystnad.  

 Att Lucky en gång i tiden kunde ”tänka väldigt vackert” och att Pozzo kunde ”lyssna 

på honom i timtal” visar på att Pozzo har förmågan att lyssna till Luckys tankar och talar för 

att det finns ett intimt samband, en inre kommunikation, där Pozzo och Lucky, liksom Vladi-

mir och Estragon, kan ses som två röster inom det konstnärliga medvetandet. Men relationen 

Pozzo-Lucky tycks alltså vara ännu mer problematisk, och den visar på ett annat sätt – från en 

annan vinkel, i skarpare belysning – hur situationen kan te sig för en fjättrad konstnär. Det blir 

svårt att dansa och röra sig fritt om någon av de inre rösterna är för hårt hållen, om den låter 

sig dompteras och ledas i band. För mycket ”yrkesbekymmer” – det gäller såväl egna för-

väntningar och krav på arbetet som ekonomiska svårigheter och uteblivna framgångar hos för-

lag, publik och kritiker – begränsar utrymmet, skapar låsningar och gör att konstnären så 

småningom förlorar initiativkraft och energi. Lucky har följaktligen tystnat; han har tappat 

talförmågan, han utför bara Pozzos order, och det verkar inte finnas något kvar av hans gläd-

jeskutt och vackra tänkande. Det enda som finns att visa upp är oförmågan, misslyckandet, 

oredan och förvirringen och det blir en dans som helt följdriktigt kallas ”Nätet”. Pozzo säger 

faktiskt också att han är på väg med Lucky till marknaden – ”där jag hoppas få ett bra pris för 

honom”156 – och det, liksom Pozzos borgerliga manér och allmänna välmåga, tyder, som tidi-

gare nämnts, också på att ”yrkesbekymren” har ett drag av lönsamhetskrav och beräkning 

över sig, något som kan vara förödande för en författare som ägnar sig åt egensinniga språk-

liga äventyr och litterära experiment.  

Lucky är således passiv och viljelös under hela pjäsen (utom när han sparkar Estragon 

på benet) och i andra akten har han förlorat talförmågan. I första akten yttrar han sig en gång, 

i en lång och yvig monolog som brukar kallas ”Luckys tänk”.157 Den kommer när ungefär en 

                                            
154 Beckett 2006, s. 78.  

155 Ibid.  

156 Ibid., s. 61.  

157 ”Lucky’s ’think’”, se Graver s. 49, Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 42.  
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tredjedel återstår av första akten och kan ses som en höjdpunkt eller överraskande vändning. 

Mark Taylor-Batty och Juliette Taylor-Batty ser Luckys ”till synes nonsensartade pseudofilo-

sofiska harang” som både en av de mest förvirrande och minnesvärda delarna av pjäsen, ett av 

de ögonblick som starkast lever kvar i åskådarens minne.158 Beckett själv såg ”Luckys tänk” 

som centralt; när han regisserade I väntan på Godot på Schiller Theater började han repetit-

ionerna just där. Han sa till skådespelarna att pjäsens trådar och teman samlas ihop i denna 

monolog, att den handlar om en apatisk gudomlighet, en förkrympt mänsklighet och en likgil-

tig natur. I början, när I väntan på Godot först spelades världen över, uppfattades ”Luckys 

tänk” som något slags vansinnig aria, en blandning av rotvälska, parodi och pompös symbol-

ism, och det gäller fortfarande, enligt Lawrence Graver, men numera betraktas monologen 

som mycket mer formmedveten och meningsfull till sin struktur.159 Allt i Luckys tirad andas 

osäkerhet, ambivalens och tvivel, hävdar Taylor-Batty & Taylor-Batty som menar att den är 

speciellt anmärkningsvärd ur lingvistisk synpunkt, i hur den får språket att verka godtyckligt 

och ineffektivt.160 Graver beskriver hur monologen kommer plötsligt och oväntat, som ett 

våldsamt, panikartat utbrott rakt ut ur tystnaden,161 och i min tolkning av pjäsen ser jag det 

som att den del av konstnären som blivit kuvad och alltför hårt hållen gör ett desperat försök 

att bryta sig lös, att tala fritt, men utan att det leder till någonting. Pozzos överdrivna och tea-

traliska tal om natten fungerar som ett misslyckat konstnärligt uppträdande, och på samma 

sätt blir Luckys hackiga och mekaniska monolog en skrämmande uppvisning i vad som hän-

der när den inre förbindelsen inte fungerar, när kommunikationen bryter samman och författa-

rens olika sidor inte lyckas komma överens med varandra.  

Relationen mellan Pozzo och Lucky visar alltså på hur det kan se ut när det inre samta-

let har hakat upp sig; den är för sträng, enkelriktad och fylld av krav. Pozzo måste tvinga 

Lucky, ge befallningar, så fort han ska göra något, och det finns ingen glädje kvar, ingen lätt-

het, inga vackra tankar och ingen dans. När det gäller ”Luckys tänk” och min egen tolkning så 

skulle man kunna översätta Becketts egna ord om ”en apatisk gudomlighet, en förkrympt 

mänsklighet och en likgiltig natur” med ”en apatisk skaparkraft, en förkrympt konstnär och en 

likgiltig publik”.  

                                            
158 Taylor-Batty & Taylor-Batty, ss. 42-43. 

159 Graver, ss. 49-50.  

160 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 45.  

161 Graver, s. 50.  
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Förstärkningar 
 

Det är alltså tydligt att dialogen, samarbetet, det givande och tagande som syns hos Vladimir 

och Estragon är mer problematiskt och komplext hos Pozzo och Lucky, och i andra akten har 

den kritiska situationen skärpts till ytterligare. Repet är kortare så att Pozzo, enligt scenanvis-

ningen, kan följa med lättare162 eftersom han har blivit blind. Han ropar ideligen på hjälp, 

måste klamra sig fast vid sin tjänare och när Lucky faller faller båda två. De kommer in på 

scenen i andra aktens mitt och Vladimir säger ”Äntligen förstärkningar!” och ”Vi började bli 

svaga. Nu kommer vi säkert att se slutet på kvällen.”163 Taylor-Batty & Taylor-Batty menar 

att ”förstärkningar” kan ses som en grimas eller metateatral vink till en hårt prövad och tål-

modig publik som behöver distraktioner,164 men i min tolkning handlar det om att den mer 

överdrivet gestaltade konstnärliga konflikten (i form av Pozzo och Lucky) förtydligar, befäs-

ter och utvecklar det som pågått tidigare (mellan Vladimir och Estragon). Det vill säga: När 

de båda inre rösterna kommer in från ett annat håll och talar ur ett nytt perspektiv får vi en 

mer detaljerad bild av vad som händer inom den hårt kämpande konstnären. På så sätt blir 

Pozzo och Lucky en sorts hjälptrupp i gestaltningen av skapandets våndor – ett par extra rös-

ter som fungerar som ”förstärkningar” av de två första. De båda paren visar upp samma sorts 

problematik, men på olika sätt, och tack vare den upptrappning, polarisering och intensifie-

ring som sker när Pozzo och Lucky visar sig kommer diskussionen om konstens villkor att 

skruvas åt ytterligare, tematiken fördjupas, problemställningen skärpas till, så att vi äntligen 

kan ”se slutet på kvällen”. Och slutet på dramat. Och slutet på författarens vedermödor, i varje 

fall tillfälligt. 

Även denna gång orsakar den oregerliga Lucky rabalder på scenen: Vladimir ramlar när 

han försöker dra Pozzo på fötter och lyckas inte heller resa sig, och när Estragon ska hjälpa 

till faller han också. Lucky har dock blivit helt stum och när Vladimir envisas med att fråga 

Pozzo när detta hände blir han rasande och säger:  

 
En dag, räcker inte det för er, en dag som alla andra, en dag blev han stum, en dag blev jag blind, en dag 

blir vi döva, en dag föddes vi, en dag ska vi dö, samma dag, samma sekund, räcker inte det för er? (Lug-

nare.) De föder gränsle över en grav, ljuset glimmar till ett ögonblick, sedan är det åter natt.165  

                                            
162 Beckett 2006, s. 164.  

163 Ibid., s. 165.  

164 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 29.  

165 Beckett 2006, s. 194. 
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Detta uttalar Pozzo alldeles innan han och Lucky lämnar scenen för sista gången i dramat, och 

i min tolkning illustrerar det hur det besvärliga, konfliktfyllda, mer eller mindre omöjliga 

konstnärliga arbetet ändå på ett oväntat och sällsamt sätt trots allt fungerar. Pozzo och Lucky 

hänger ju faktiskt fortfarande ihop, de har inte lämnat varandra, de kämpar på i sitt mörker 

och sin tystnad, eftersom de, liksom Vladimir och Estragon, ändå behöver varandra och är 

oförmögna att skiljas åt. Det vill säga: Det konstnärliga arbetet må vara tungt och svårt och 

till synes hopplöst, men det går vidare, författaren ger inte upp, oförmågan, misslyckandet, 

oredan och förvirringen till trots. Och då ser vi plötsligt, mitt i all denna hopplöshet, en ljus-

glimt – någonting som blixtrar till. Trots att det verkade omöjligt, mitt i ett arbete som tycks 

ha hakat upp sig och fastnat, sker en oväntad vändning: Konstnären får en ingivelse, och som 

genom ett mirakel uppstår en formulering, ett lyckligt sammanträffande som visar att de båda 

inre rösterna ändå har en sorts kontakt med varandra så att denna ingivelse kan fångas i några 

få ord som når åskådaren/läsaren med full kraft. Det som formuleras får en större, allvarligare 

betydelse, en allmängiltighet som går utöver det ditintills allmänna frågandet, grälandet och 

snubblandet på scenen. Och oavsett tolkning så verkar det finnas en konsensus kring betydel-

sen av Pozzos slutreplik; det är som om de ”underbara ting” han talade om i första akten har 

väckts till liv.  

Mark Taylor-Batty och Juliette Taylor-Batty ser Pozzos sista replik som en nyckelpas-

sage i pjäsen166 och Lawrence Graver menar att Pozzos utbrott, trots att det kännetecknas av 

hans typiska melodramatiska överdrifter, slår igenom med en glödande autencitet värdig de 

sista orden hos hjälten i ett grekiskt drama eller en shakespearetragedi.167 I The Shape of Pa-

radox skriver Bert O. States att det är ett av pjäsens mest kompromisslöst allvarliga ögonblick 

och hävdar att det som gör Pozzos tal så överväldigande är att det skapar en våldsam spricka i 

pjäsen, en rämna genom vilken vi plötsligt ser vad som hela tiden har funnits bakom den tra-

gikomiska fasaden.168  

Pozzos sorti är alltså av stor betydelse för dramat, och hans ord brukar ofta citeras; me-

taforen om födelse och död ur den sista meningen har kommit att bli till en sorts ordspråk el-

ler fristående talesätt, något man känner till vare sig man har sett I väntan på Godot eller ej. 

Av alla berömda repliker i Becketts berömda drama kanske Pozzos avslutningsreplik är den 

                                            
166 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 42.  

167 Graver, ss. 68-69.  

168 Bert O. States, The Shape of Paradox. An Essay on Waiting for Godot (Los Angeles 1978), s. 66.  
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allra mest berömda? I varje fall så är den, som jag ser det, en av de mest drabbande och min-

nesvärda; en sorgsen, enkel och brutal bild av människolivets korthet: ”De föder gränsle över 

en grav, ljuset glimmar till ett ögonblick, sedan är det åter natt.” 

Pojken – budbäraren 
 

Om Pozzo och Lucky i min tolkning kan ses som förstärkningar till Vladimir och Estragon så 

kan pojken, budbäraren, ses som en förstärkning till Godot. På så sätt får vi tre par karaktärer i 

pjäsen: Vladimir-Estragon, Pozzo-Lucky och Godot-Pojken. Pojken – som är av obestämd 

ålder och inte beskrivs närmare – kommer in mot slutet av båda akterna, efter att Pozzo och 

Lucky har givit sig av, för att meddela att herr Godot ”inte kommer i kväll, men alldeles sä-

kert i morgon.”169 I första akten är pojken blyg och försagd, rädd för de två ”stora gubbar-

na”,170 det vill säga Pozzo och Lucky, och vågar inte riktigt stiga fram. Enligt Estragon är 

pojken försenad och han tilltalar Vladimir med ”Herr Albert” i båda akterna,171 något som 

Vladimir verkar finna helt i sin ordning. Omständigheterna kring pojken är lika osäkra och 

flytande som allt annat i pjäsen; Vladimir tycker sig känna igenom honom, men pojken häv-

dar att det är första gången han kommer, att han inte har varit där förut. Detta säger han i båda 

akterna. Vi får dock, tack vare Vladimirs ihärdiga frågor, veta att pojken arbetar för herr Go-

dot, vaktar getterna och sover på loftet, i höet, med sin bror som vaktar fåren. Vi får också 

veta att Godot slår brodern, att pojkarna får någorlunda gott om mat, att Godot har skägg, an-

tagligen vitt, och när Vladimir frågar vad Godot gör svarar pojken: ”Han gör ingenting.”172 

Pojkens framträdande avslutas, i båda akterna, med att han frågar vad han ska säga till herr 

Godot och Vladimir, som står för större delen av konversationen, svarar i första akten: ”Säg 

honom... (Han tvekar. Tar ett steg mot pojken som retirerar ett steg.) ... säg honom att du såg 

oss. (Paus. Tar ett steg till mot pojken. Förtvivlat.) Du såg oss väl, eller hur?”173 I andra akten 

uppmanar Vladimir pojken på samma sätt: ”Säg honom... (han tvekar) ... säg honom att du 

såg mej och att... (han tvekar) … att du såg mej. (Med plötslig häftighet.) Du är säker på att 

du såg mej, du kommer inte i morgon och påstår att du aldrig sett mej!”174 Pojken svarar inte 

                                            
169 Beckett 2006, s. 100.  

170 Ibid., s. 98. 
 
171 Ibid., ss. 95 och 197.  

172 Ibid., s. 200.  

173 Ibid., s. 104.  

174 Ibid., s. 201.  
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på detta utan går lugnt baklänges ut,175 varpå ljuset försvinner, månen går upp och det blir 

natt.  

Ett fortsatt skapande 
 
Lawrence Graver påpekar att diskussionen med pojken visar att Vladimir och Estragon egent-

ligen inte bryr sig så mycket om själva budskapet, alltså vad Godot har att säga. Pojken måste 

först och främst svara på diverse frågor, han får skäll för att han är försenad och när han till 

slut säger ”Herr Godot –” avbryter Vladimir med ”Jag har sett dej förut, va?”176 Att pojken 

påstår att han är där för första gången verkar också intressera Vladimir mer än meddelandet 

om att Godot inte kommer och när pojken har framfört sitt budskap blir Vladimir bara tyst 

och säger ”Var det allt?”177 Graver menar att den kritiska frågan för den eftertänksamma Vla-

dimir inte i första hand gäller Godots eventuella ankomst utan huruvida han själv, Vladimir, 

pojken och Godot verkligen existerar, och den intervju kring pojkens levnadsomständigheter 

som Vladimir genomför handlar mer om att få en diskussionspartner, att bryta tystnaden, än 

om att försöka ta reda på hur pojken har det. Pojken bidrar också med bibliskt färgade svar 

som kan ”fascinera litteraturteoretiker på jakt efter symboler”, vilket, enligt Graver, är en del 

av det utmanande i scenen, men Vladimir gör ingenting av svaren utan är bara upptagen av 

det rent existentiella: att säkerställa att pojken ska säga till Godot att han såg dem.178 Estra-

gon, å sin sida, somnar i början av Vladimirs diskussion med pojken – i andra akten sover 

Estragon under hela samtalet; han slumrar till innan pojken kommer in och vaknar när han har 

gått.  

För båda akterna gäller alltså att pojken kommer in mot slutet, efter att Pozzo och 

Lucky har lämnat scenen. I min tolkning handlar det som sagt om ett förtydligande, även här: 

När Vladimir och Estragon har fått sina förstärkningar i form av Pozzo och Lucky behövs yt-

terligare en förstärkning: en armering till konstruktionen Godot. Godot är drivkraften, den 

bindande och ofrånkomliga energin, den frälsning som aldrig kommer – och som inte heller 

ska komma i och med att författaren inte vill/kan/förmår avsäga sig sitt uppdrag. Det finns, 

som vi har sett, en outgrundlig, bakomliggande, allt genomsyrande hemlighet som varken kri-

                                            
175 Scenanvisningarna i Tre dramer anger att pojken går lugnt baklänges ut i båda akterna; i den franska origi-
nalversionen står ingenting om hans sorti och i den engelska texten från Grove Press-utgåvan springer han ut 
från scenen.  

176 Beckett 2006, s. 99.  

177 Ibid., ss. 99-100. 

178 Graver, ss. 54-55.  
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tikerna, teoretikerna, publiken, läsarna eller konstnären själv någonsin kommer att komma åt; 

en kraft som får dramat, litteraturen, det konstnärliga skapandet, att fortsätta, och pågå, utan 

något egentligt slut. Denna kraft finns med hela tiden, osynlig men närvarande, frånvarande 

men betydelsefull, någonstans i bakgrunden, genom hela dramat, och i förlängningen genom 

alla böcker och pjäser, framåt och bakåt i historien. Pojkens uppgift blir alltså att förstärka 

denna mystiska kraft, att bidra till att pjäsen, skrivandet, det konstnärliga arbetet hålls igång. 

Detta sker på två plan, dels genom en tvivelaktig försäkran – Godot kommer, trots att ingen 

riktigt tror på det, ”alldeles säkert i morgon” – och dels genom att ett antal tolkningsmöjlig-

heter, eller dimridåer, presenteras; alltså det som enligt Graver kan bli ett intressant byte för 

”litteraturteoretiker på jakt efter symboler”.  

Godot blir både mer konkret och mer gåtfull genom pojkens ankomst: bilden komplett-

eras med skägg, får och getter men vi blir samtidigt upplysta om att Godot är helt overksam: 

”Han gör ingenting.” Jag kommer här återigen att tänka på Becketts protest mot Joyce, i och 

med att Godot antar formen av en allsmäktig Gud som inte använder sin makt. Pojken kan 

också ses som en ängel – eller varför inte en Kristusgestalt, ett barn av kött och blod som 

kommer för att vittna om en ogripbar gudomlighet. Kanske ger Beckett här en egen, personlig 

bild av den drivkraft som ligger bakom en författares arbete; det är hans ”ignorance” och 

”impotence” som tar formen av en overksam skapare.  

Och Godot behöver förstås inte göra någonting i pjäsen. Han behöver inte komma, han 

behöver inte visa sig, han behöver inte ens finnas – samtidigt som han är en nödvändig och 

ofrånkomlig ingrediens. Detsamma gäller för det konstnärliga arbetet: Det finns ingen me-

ning, det går inte att en gång för alla slå fast varför man ska skriva pjäser, romaner, dikter, 

men samtidigt är konsten en ofrånkomlig del av den mänskliga tillvaron. Vi har skapat, berät-

tat, format våra världar i ord och bilder, från grottmålningar till graffiti, från Gilgamesheposet 

till bloggromaner, från Sapfo och Homeros till Alice Munro och Mo Yan, och vi ska fortätta 

göra det i framtiden, på likadana, men samtidigt nya, sätt. Pojken är en budbärare som påmin-

ner oss om detta. Den konstnärliga drivkraften (gestaltad av Godot) skickar ett meddelande, 

en bekräftelse på sin existens, till den trötta, uppgivna, kämpande författaren (gestaltad av 

Vladimir-Estragon) som, givetvis, inte tar emot budskapet med glädje. Det förändrar ju ingen-

ting. Det gör inte saken varken bättre eller sämre, det bara säkerställer att väntandet, pjäsen, 

skapandet kommer att pågå ett tag till. Tills dramat är slut. Tills nästa verk tar vid. Så länge 

konstnären lever. Så länge mänskligheten består.  
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Allt börjar om igen 
 

I båda akterna kommenteras pojkens ankomst med ”Nu börjas det igen” respektive ”Så börjas 

det igen”179 och i andra akten gör pojken entré alldeles efter att Vladimir har talat med sig 

själv om sömn, sanning, kunskap, liv, död och seende, en monolog som avslutas med ”Jag 

orkar inte fortsätta!” och ”Vad är det jag har sagt.”180 Det vill säga: Pojken kommer med en 

ny början, en påminnelse, ett ord i rättan tid. Han bekräftar och befäster den bakomliggande, 

genomgripande, skapande kraften när Estragon har slumrat till ännu en gång och Vladimir 

inte orkar längre, så att pjäsen får en skjuts framåt och kan gå vidare: ”Så börjas det igen”. 

Denna förstärkning, budet från Godot, får alltså dramat att röra sig en liten bit till, ger det yt-

terligare en knuff framåt och bidrar till den sista lilla ansträngning som krävs så att det kan bli 

natt och ridån slutligen får gå ner.  

Lawrence Graver påpekar att Vladimirs ”Äntligen!” när månen går upp i första akten 

motsägs av Estragons noggranna arrangemang med kängorna vid rampen, en förberedelse 

som visar på att allt kommer att börja om igen.181 Det visar också, som jag ser det, att även 

om pjäsen tar slut, så kommer dramatiken, litteraturen, det konstnärliga arbetet att fortsätta. 

Och pojken kommer ju som en förstärkning till Godot, ett vittne som bär bud från den skap-

ande kraften själv, men denna kraft vill också ha ett svar. Någonting måste bäras tillbaka, och 

även om Vladimir tvivlar – ”Du såg oss väl, eller hur?”, ”Du är säker på att du såg mej, du 

kommer inte i morgon och påstår att du aldrig sett mej!” – så spelar det roll att han och Estra-

gon finns och syns. När pojken vittnar om den konstnärliga drivkraften så vittnar Vladimir i 

sin tur om det arbete som utförs, om den kamp som pågår i författarens inre och det de båda 

rösterna har åstadkommit tillsammans, den pjäs de faktiskt befinner sig i.  

Det konstnärliga arbetet är tröttsamt, slitigt, hårt och meningslöst, men det pågår trots 

allt, och det kommer att fortsätta. Vid det laget, när pojken kommer in på scenen, så ser vi 

faktiskt också något som börjar likna ett delmål (första aktens fullbordan) eller (i andra akten) 

ett helt verk. Men vi vet också, eftersom det handlar om en skeptisk, tveksam, misstrogen för-

fattare, att ingenting någonsin blir färdigt eller fullbordat. Vladimirs förtvivlade fråga – ”Du 

såg oss väl, eller hur?” – är därför fullt förståelig: Ända in i det sista tvivlar den som skriver 

                                            
179 Beckett 2006, ss. 95 och 198; i första akten är det Estragon som säger det, i andra akten Vladimir.  

180 Ibid., s. 197.  

181 Graver, s. 56. Beckett 2006, s. 105. Estragon ställer fram kängorna vid rampen även i andra akten.  
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på sitt verk. Och det vi, publiken, läsarna, har fått bevittna är en kamp med detta verk, en il-

lustration av misslyckandets estetik, gestaltad av tre par karaktärer på en scen. Det hela slutar 

i Pirandellos anda, som en stillsam replik till Sex roller utan författare, där Direktören i dra-

mats allra sista replik häver ur sig: ”Illusion och verklighet! Dra för böveln allesamman! Ald-

rig har jag då varit med om något liknande! Och en hel dag har gått förlorad tack vare 

dem.”182 

SLUTORD	  
 
Becketts debutpjäs hette först bara En attendant (”I väntan”) och väntandet är ju också det 

centrala temat, det som berättarstrukturen kretsar kring.183 I den tolkning jag har gjort i den 

här uppsatsen passar på sätt och vis den ursprungliga titeln bättre eftersom den direkt beskri-

ver vad dramat handlar om: en väntan, en rastlös overksamhet, ett arbete som avbryts och hela 

tiden tas upp på nytt. Konstnären befinner sig ”i väntan”, i ett tillstånd av ovisshet, och skriver 

en pjäs i hopp om att någonting ska födas, växa och ta form. Och skrivandet, konsten i sig, 

fortsätter bortom verket; det handlar om att försöka fullborda ett evigt pågående arbete, något 

som på förhand är dömt att misslyckas.  

Som Rónán McDonald har påpekat så ökar och förstärks pjäsens självrefererande drag i 

andra akten. I min tolkning gäller detta följaktligen även för författarens kommentarer kring 

sitt eget arbete. Det blir inte lättare med tiden, problemen kvarstår och växer under skrivan-

dets gång. Inte ens när det redan finns en första akt och man har hunnit en bra bit på väg med 

den andra kan man luta sig tillbaka och vara nöjd. Frågan är om det inte är lika bra att stryka 

alltihop och hitta på någonting annat? I andra akten finns en lång ordväxling som följer på den 

vanliga påminnelsen om Godot, där Vladimir säger: ”Vi kunde börja om från början kanske.” 

och Estragon håller med: ”Det borde vara lätt.”  

 
Vladimir: Det är början som är svår.  

Estragon: Man kan börja var som helst.  

Vladimir: Ja, men man måste bestämma sej.  

Estragon: Sant. 184  

 
                                            
182 Luigi Pirandello, Sex roller utan författare. Ett oskrivet drama, övers. Nils Agrell (Stockholm 1924), s. 116. 
Becketts drama har också sex roller, om man räknar in Godot.  

183 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 35.  

184 Beckett 2006, ss. 126-127.  
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Sedan blir det tyst, varpå Vladimir ber om hjälp och Estragon säger att han letar. De pratar om 

att höra och tänka – dialogen innefattar tidigare nämnda metarepliker och -kommentarer som 

”Det är fint, vi säger emot varandra”, ”Det är fint, vi frågar varandra frågor” och ”alla dessa 

lik” – tills en ny tystnad uppstår och Estragon bryter den med frågan: ”Det var väl inte så illa 

pinkat?” Vladimir svarar: ”Nejdå, men nu måste vi hitta på nånting annat.”185 Lite längre fram 

i andra akten, efter sedvanligt trassel med kängor och rotfrukter, säger Estragon: ”Vi klarar 

oss ändå rätt bra, va, Didi, du och jag ihop?” och ”Vi hittar alltid på nånting, va, Didi, som ger 

oss ett intryck av att vi existerar?” Vladimir, som är koncentrerad på Estragons känga svarar: 

”Visst. Visst, vi är trollkarlar.”186 

Och det är precis så de båda karaktärerna har börjat framstå i min läsning av pjäsen: 

som trollkarlar. På ett magiskt sätt gestaltas författarens skapandeprocess; arbetsmetoder och 

konstnärliga strategier blottläggs under pjäsens yta, och de båda karaktärerna går omkring 

som levande sceniska figurer samtidigt som de visar fram sin egen fiktivitet och pekar på den 

illusion de är en del av och bidrar till att skapa. De klarar sig faktiskt ”rätt bra”, precis som 

Estragon säger, de hittar på någonting som ger ”ett intryck” av att de ”existerar”, de är ”troll-

karlar” som visar upp konstnärliga tricks samtidigt som de avslöjar dem.  

Och allt detta sker ”i väntan”. I ett tillstånd mellan hopp och förtvivlan. Att undersöka 

misslyckandet, maktlösheten, tillhör Becketts specifika konstnärliga universum men i min 

analys har jag velat visa på hur arbetet kan te sig för vem som helst som försöker skapa dra-

matik, prosa eller poesi och har kört fast. Då handlar det om väntan. En overksamhet där man 

hoppas på inspiration, arbetslust, idéer, samtidigt som denna overksamhet ofta fylls av utkast, 

skisser och försök. Man kan ju lika gärna skriva någonting medan man väntar. Man kan se 

vad som händer om man bara ställer två gubbar på en scen. Man kan hoppas att de ska börja 

göra något, säga något, liksom av sig själva – det är inte omöjligt att det leder någonstans. 

Därför blir denna väntan både meningsfull och meningslös; och i fallet med I väntan på Go-

dot så leder den egentligen inte fram till någonting men skapar ändå en hel pjäs till sist. En 

pjäs som handlar om att det inte blir något. Och ändå finns den där.  

I den här uppsatsen har jag bidragit med nya perspektiv på I väntan på Godot, och jag 

vill gärna att min tolkning ses som en del i ett större bygge, att den kan existera vid sidan av, 

eller tillsammans med, alla de andra sätt som finns när det gäller att närma sig detta gåtfulla 

och gäckande drama. Jag har sökt efter spår av den konstnärliga kampen i pjäsen, tecken som 

talar för att den handlar om författarens arbete med sin text, men jag har samtidigt försökt 
                                            
185 Ibid., s. 132. 

186 Ibid., s. 144. 
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förhålla mig till allegoribegreppet på ett så nyanserat och öppet sätt som möjligt. Jag är med-

veten om att I väntan på Godot är en pjäs som är mångfacetterad, svårgripbar och rik på tolk-

ningsmöjligheter och idéer. Min läsning ska alltså ses som en bland många, som ett personligt 

försök att närma sig Becketts berömda drama. Inom bibelforskningen har allegoresen kallats 

”ett sätt att umgås med djupen i texterna och göra tankeväckande tillämpningar på olika situ-

ationer”187 och jag vill gärna se det som en beskrivning av min egen metod i den här uppsat-

sen.   

Uppslag till vidare forskning 
 
Något jag bara har snuddat vid i min analys är de rent språkliga detaljerna – det gäller ord 

som ”knok”, eller ”agenter” och ”korrespondenter”. Jag tänker mig att en fortsatt forskning 

skulle kunna innefatta ett utvidgat studium av den sortens sidospår, för att se om det skulle 

kunna tillföra något till den tolkning jag har gjort. Beckett kunde flera språk och var djupt in-

tresserad av ord, såväl etymologiskt-historiskt som ljud-, rytm- och formmässigt,188 och det är 

möjligt att det finns ett underliggande lager i texten som kan grävas fram och användas i en 

fördjupad analys av I väntan på Godot som ett drama om den konstnärliga kampen. Namnen i 

pjäsen skulle kunna undersökas på samma sätt – Pozzo, exempelvis, betyder brunn eller djupt 

hål på italienska, men ger också associationer till franska ord som poseur (posör), se position-

ner (positionera sig), possédant (rik, förmögen) och possesif (dominant, härsklysten). Lik-

nande ord finns även på engelska. Detta skulle i sin tur kunna kopplas till namnet Vladimir, 

som betyder ”stor härskare” eller ”fredshärskare”.189  

En annan spännande undersökning skulle kunna innefatta ett studium av pjäsens många 

versioner – en jämförelse mellan Becketts egna översättningar och olika manus och de revide-

ringar som har tillkommit sedan den första franska originaltexten skrevs – för att se om för-

ändringsarbetet kan underbygga tankegångarna i min analys. Det vill säga: Förstärks och för-

tydligas dramats metatextuella drag, och därmed i förlängningen idén om dramat som konst-

närens kamp med sin konst, eller vittnar de ändringar som gjorts under åren om någonting an-

nat? Enligt Magnus Hedlunds efterskrift till Tre dramer så har Becketts ändringar gått mot en 

                                            
187 Magnus Evertsson, Substantiv eller verb: Om ovanor och vanor vid utläggning av Jesu liknelser, 
http://www.teol.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/15/86_-_Evertsson.pdf, 2015-03-09. 
 
188 Knowlson, ss. 69 och 105. 

189 Namnet Vladimir är sammansatt de båda slaviska orden ”volod” (regera) och ”mer” (stor, berömd), men det 
finns också en tolkning som säger ”mir” (fred eller värld) i stället. Se Behind the name, ”Vladimir”, 
http://www.behindthename.com/name/vladimir 2015-02-19. 
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stramare struktur på pjäsen och olikheterna mellan Vladimir och Estragon har accentuerats: 

”De har blivit alltmer lika Helan och Halvan.”190 I ett mejl till mig skriver Hedlund: ”Beckett 

tätade pjäsen hela tiden, kortade ner, strök vitsar och lustigheter utan att ta bort allt sådant.”191 

Jag tänker mig också att man skulle kunna granska andra verk av Beckett med den 

konstnärliga kampen som utgångspunkt för tolkning och analys. Jag tror att exempelvis 

Molloy skulle passa bra för den sortens läsning, liksom Slutspel eller kortare stycken som 

Fragment för teater 2 eller Utkast för radio 1.  

I den här uppsatsen har jag ägnat mig främst åt läsning, åt dramat som text, men en jäm-

förelse av olika scenuppföranden skulle kanske också kunna tillföra något av värde till min 

tolkning. Hur har regissörer, skådespelare och andra teaterkunniga närmat sig I väntan på 

Godot? Hur stor betydelse får det metateatrala när pjäsen spelas? Bortser man från den 

aspekten i arbetet, lyfter man fram den eller finns den med som en underström – och vad får 

de olika förhållningssätten för konsekvens för scenframställningen? Beckett var noga med att 

få sina pjäser framförda exakt som han hade tänkt sig dem och försvarade ofta dramatikerns 

rätt till sin text: ”Varje uppsättning som inte respekterar mina scenanvisningar är fullständigt 

oacceptabel för mig.”192 Men han sa också att han var öppen för ”vem som helst som kan för-

klara hur det skulle kunna göras bättre på annat sätt” och i fallet med I väntan på Godot 

gjorde han en gång ett undantag och godkände en koncepttolkning: av George Tabori, 

1984.193 Där är Vladimir och Estragon skådespelare som kommer in på scenen och läser di-

rekt ur manus, för att så småningom mer och mer överge texten och ta sig in i dramat. Det 

gjorde att det blev svårt att skilja skådespelaren från rollkaraktären och jag tänker mig det 

som ett bra sätt att spela I väntan på Godot. När Beckett regisserade sin pjäs på Schiller Thea-

ter frångick han själv sina ursprungliga scenanvisningar och lät Vladimir finnas med på sce-

nen redan från början i båda akterna. På det viset blev det tydligt att ingen av de båda karaktä-

rerna kunde undkomma scenen, att de var fångar i sitt eget drama.194 Beckett har ju också, 

som tidigare nämnts, sagt att han med I väntan på Godot har önskat ”ge förvirringen en 

form”. Att jämföra Becketts egen regi med andra uppsättningar av I väntan på Godot skulle 

eventuellt kunna vara fruktbart för en fortsatt analys i den här uppsatsens anda.  

                                            
190 Beckett 2006, s. 343. 
 
191 Ur mejl 2015-02-16. 
 
192 Ekbom, s. 204. 
 
193 Per Zetterfalk, i ”Samtal och diskussion”, Bilden av Beckett – Från text till scen (Stockholm 1997), ss. 47-48. 
 
194 Taylor-Batty & Taylor-Batty, s. 69. 
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