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INLEDNING
Något som genomsyrar så gott som allt skrivet av Samuel Beckett (1906-1989) är människans 
sökande efter identitet och mening, språkets godtycklighet och dess bristande möjligheter till 
kommunikation. Den tematik vilken Richard N. Coe beskriver som ”the failure of man, in his 
search for the significance either of himself or the cosmos, to penetrate the barrier of language”.1 
Men det är inte bara människan i Becketts författarskap som är dömd att misslyckas. Konsten i sig 
är vad Coe kallar en ”art of failure”. Han menar att konstnären måste sträva efter att uttrycka och 
skapa det som inte är och heller inte kan vara (vilket inom Beckettforskningen ofta benämns som 
”The Void”  eller ”Nothingness”). Men liksom en buddist inte kan eftersträva nirvana, eftersom det 
per definition är det som inte kan eftersträvas, måste konstnären misslyckas då det den försöker 
uttrycka i och med en definition skulle upphöra att vara. Och med det menat sanningen bakom 
människans situation: ”Man as a Nothing in relation to all things which themselves are Nothing.” 2

 Vart man än vänder sig i Becketts författarskap slås man av människor, oftast författare eller 
åtminstone människor med författarambitioner, vilka dagligen ångestfullt kämpar mot språket, 
försöker befria sig från dess bojor eller om och igen brottas med dess oförmåga att att förmedla 
någon typ av mening. Exempel på dessa människor är Molloy från romantrilogin Molloy (1951), 
Malone dör (Malone meurt) (1951) och Den onämnbare (L'innommable) (1953).  Trilogin består av 
inre monologer vilka till en början utges vara skrivna av olika författare. Den genomgående frågan 
är, vad är egentligen verklighet och vad är endast fiktioner och hjärnspöken i författarens fantasi. 
Även språket ställs till svars i trilogin. Vad är ord förutom en ljudlig företeelse? Finns det en 
utomspråklig mening? Och som den onämnbare uttrycker det: ”Jag måste tala, fast jag inte har 
någonting att säga, ingenting annat än andras ord. Jag kan inte tala, jag vill inte tala, men jag måste 
tala.” 3

Syfte, material, metod
Jag har i denna studie av Samuel Becketts (1906-1989) två dramer I väntan på Godot (En Attendant 

Godot) (1952) och Slutspel (Fin de Partie) (1957) studerat dialogen och monologen i de båda 
dramerna och diskuterat kring vilka slutsatser man därav kan dra om språk och berättande.  Fokus 
har legat på hur dialogen tar sig ut, vilka faktorer den är under stor påverkan av och dess relation till 
monologens fundamentala roll i Becketts dramer.
 Analysen har jag delat upp i två delar vilka för sig behandlar var sitt drama i kronologisk 
ordning. Först I Väntan på Godot och därefter Slutspel. De båda delarna är sedan i sin tur uppdelade 
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i två delar varav den första diskuterar dialogen och den andra monologen. Första delen av analysen 
av I väntan på Godot har kallats ”Missförstånd och minne”  och där har jag reflekterat kring, som 
titeln avslöjar, missförståndets roll – hur det tar sig ut och varför – samt dialogens påverkan av 
karaktärernas bristande minne. I delen som följer har jag fokuserat på berättandet i dramat med 
utgångspunkt i bland annat Pozzos spel och Luckys förbryllande tal.
 I första delen av analysen av Slutspel, ”Spelet”, har jag studerat dialogen i relation till det 
spel vilket karaktärerna i dramat utsätter varandra för. Vidare tar jag upp vanan under samma rubrik 
och hur den påverkat dialogen. I sista delen, ”Hamms berättande”, har jag undersökt Hamms 
berättelse, vilket även kommer nämnas under rubriken innan, och monologens roll även i detta 
drama. 
 För att kunna förankra analysen i de båda dramernas handling, vilka i sig stått fokus för en 
mängd forskning, har jag valt att använda mig av verk vilka presenterar generella och översiktliga 
tolkningar av Becketts författarskap, t.ex. Charles R. Lyons Samuel Beckett (1983), Richard N. 
Coes Beckett (1968) samt portalverket till den absurda teatern, Martin Esslins The Theatre of the 
Absurd (1961). Jag kommer också bland annat använda mig av två samlingar vetenskapliga essäer 
om Beckett, Samuel Beckett now (1970) och Samuel Beckett: A Collection of Critical Essays (1964) 
samt en mer språkinriktad studie om Beckett, Six dramatists in search of a language (1975) av 
Andrew K. Kennedy. Som stöd till analysen kommer även andra skönlitterära verk av Samuel 
Beckett användas som kan belysa den tematik om språk och berättande vilket kommer diskuteras i 
denna analys. Analysen kommer vara en närläsning och allt skönlitterärt material kommer vara i 
svensk översättning.

Samuel Beckett och den absurda teatern
Samuel Beckett föddes i Dublin 1906 och kom, liksom Shaw, Wilde och Yeats, från en protestantisk 
irländsk medelklass. 1923 påbörjade Beckett sina studier av franska och italienska vid Trinity 
College i Dublin för att sedan få ut sin Bachelor of Arts degree 1927. De två år som följde kom 
Beckett att spendera i Paris som en lecteur d’anglais. Där lärde han även känna författaren James 
Joyce (1882-1941) vars följe Beckett kom att tillhöra i två år. I Paris debuterade även Beckett som 
poet med sin dikt Whoroscope (1930) vilken gav honom första pris i en dikttävling. 
 1930 återvände Beckett till Dublin och Trinity College för att bli assistent åt en professor i 
romanska språk, där han också, som 24-åring kom att ta sin Master of Arts degree. 1931 kom hans 
studie om Proust ut – ett beställningsarbete från en förläggare i London. I Proust (1931) diskuterar 
Beckett Marcel Prousts (1871-1922) roman På spaning efter den tid som flytt (À la recherche du 
temps perdu) (1913-1927) med utgångspunkt i teman såsom tid, vana och minne. 
 1937, efter endast fyra terminer som föreläsare vid Trinity College, sa han upp sig för att, 
via London, flytta till Paris för gott. Samma år knivhöggs han. Det enda svar han fick under 
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rättegången på frågan Varför? var ”Je ne sais pas, Monsieur”.4 En mening vi skulle komma att stöta 
på både i I väntan på Godot och i Molloy. Året efter, 1938, publicerades romanen Murphy, Becketts 
tredje prosatext efter novellsamlingen More Pricks than Kicks (1934) och hans första roman Dream 

of Fair to Middling Women (1932).
 Efterkrigstiden skulle bli Becketts mest produktiva tid då verk som dramerna Eleutheria 

(1940-tal), I väntan på Godot och Slutspel skrevs samt romanen Mercier och Camier (Mercier et 

Camier) (1946; publicerad 1974) och romantrilogin Molloy, Malone dör och Den onämnbare. 
Beckett skrev dem alla på franska. 1969 tilldelades han Nobelpriset i litteratur.
 Samuel Beckett brukar räknas till de så kallade absurda författarna – en term myntad av 
Martin Esslin i och med sin The Theatre of the Absurd vilken publicerades 1961. Han såg föga 
mening med att alla de nya och annorlunda dramer som skrevs under efterkrigstiden skulle jämföras 
med en teatertradition vilken innehöll allt det man kan tycka den absurda teatern saknade – det vill 
säga handling, karaktärer och mening.
  Genom att inringa och definiera denna nya inriktning inom teaterkonsten kunde han ge 
rättvisa åt de absurda författarna som i så fall endast skulle bedömas och kritiseras inom ramarna 
för den absurda teatern och dess konventioner, vilka författarna själva varit med och skapat. 
Författare som kom att kategoriseras som absurda var förutom Samuel Beckett, Arthur Adamov 
(1908-1970), Eugène Ionesco (1909-1994), Jean Genet (1910-1986) och Harold Pinter (1930-2008).
 Termen absurd kan härledas från Albert Camus’ (1913-1960) Myten om Sisyfos (Le Myth de 
Sisyphe) (1942) i vilken han diskuterar varför man inte borde ta livet av sig då världen tycks ha 
förlorat all sin mening. I vardagligt ordalag kan absurd betyda endast löjlig eller ologisk; men det är 
inte i den benämningen Camus och senare den absurda teatern kom att använda sig av 
benämningen. I en essä om Franz Kafka (1883-1924) försöker Ionesco definiera vad det absurda 
betyder för honom: ”Absurd is that which is devoid of purpose.... Cut off from his religious 
metaphysical, and trancendental roots, man is lost; all his actions become senseless, absurd, 
useless.” 5

 Enligt Esslin är det, förenklat, fyra gemensamma drag och inspirationskällor vilka haft 
inflytande på de absurda författarna: ”‘Pure’ theatre; i.e. abstract scenic effects as they are familiar 
in the circus or revue, in the work of jugglers, acrobats, bullfighters, or mimes”  d.v.s. inslag 
inspirerade av cirkuskonster, commedia dell’arte och mimare men vilket även inkluderar anti-
litterära anspråk liksom en skepticism till språkets förmåga att förmedla sanning; ”Clowning, 
fooling, and mad-scenes”  inspirerat av bl.a. Charlie Chaplin och Buster Keaton; ”Verbal nonsense” 
förknippat med författare såsom Lewis Carroll (1832-1898) och Edward Lear (1812-1888) och 
slutligen ”The literature of dream and fantasy, which often has a strong allegorcial component” 
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vilket härrör ur surrealistiska, dadaistiska och symbolistiska dramer av t.ex. Tristan Tzara 
(1896-1963), Oskar Kokoschka (1886-1980) och Alfred Jarry (1873-1907).6 

Tidigare forskning
Forskningen angående Samuel Becketts författarskap är utan tvekan omfångsrik. Därför har jag här 
speciellt valt ut och fokuserat på den forskning som rör I väntan på Godot och Slutspel samt den 
som mer inriktat sig på språk och berättande. 
 I väntan på Godot och Slutspel är såpass täta på allusioner, intertextuella referenser och 
symbolik att tolkningsmöjligheterna är nästintill oändliga. Verken är mångtydiga och fler-
dimensionella på ett sätt som främjar filosofiska som religiösa och psykologiska tolkningar 
parallellt utan att en tolkning blir dominerande. Därför har de flesta forskare kommit fram till att 
Becketts verk sällan går att dechiffrera – och att en mening inte går att fastställa. 
 Exempel på hur Beckett går tillväga för att skapa en mångfald av möjligheter till tolkning i 
sina dramer märker vi t.ex. på mångtydigheten i de namn han givit sina karaktärer. Martin Esslin 
listar, i The Theatre of the Absurd, några av de gängse tolkningar man kan dra av namnet Godot. 
Namnet Godot skulle kunna uppfattas som ett diminutiv av God (Gud), liksom Carlot av Charles 
och Pierrot av Pierre. Men namnet kan samtidigt ses som en allusion på Honoré de Balzacs 
(1799-1850) karaktär Godeau i dramat Mercadet ou le faiseur (1858). Mercadet vars partner, 
Godeau, rymde för ett par år sedan med deras gemensamma kassa, jobbar inom aktieyrket. Godeau 
lämnade efter sig Mercadet med stora finansiella problem och hans öde ligger i händerna på Godeau 
som han innerligt hoppas på ska återvända. Titeln I Väntan på Godot – En Attendant Godot – skulle 
också kunna vara en allusion till Simone Weils (1909-1943) Attente de Dieu (1950) vilket i så fall 
skulle bekräfta teorin att Godot skulle stå för Gud.7

 Torsten Ekbom skriver i Samuel Beckett (1991) att han tycker det är egendomligt att ingen 
”beckettolog”  tagit reda på vad rövarna som korsfästes samtidigt som Jesus hette, trots att de nämns 
i Molloy och Malone dör, och att de explicit diskuteras i I väntan på Godot. Han fann i alla fall i det 
apokryfiska Nikodemusevangeliet att deras namn var Dimas och Gestas. Deras båda namn har 
likheter med Vladimir och Estragon, Didi och Gogo, som visst skulle kunna vara en tillfällighet, 
men om inte i så fall skulle främja en tolkning där Didi och Gogo skulle symbolisera de båda 
rövarna men utan Kristus.8

 En av de mest omfattande språkliga studier som gjorts om Beckett, vilken även brukar 
räknas som en av de första, är Niklaus Gessners Die Unzulanglkhkeit der Sprache: eine Unter-
suchung über Formzerfall und Beziehungslosigkeit bei Samuel Beckett (1957). Jag kommer 
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redogöra för Gessners forskning i Die Unzulanglkhkeit der Sprache (The Inadequacy of Language) 

som den beskrivs av Martin Esslin i The Theatre of the Absurd. Enligt Gessners analys är Becketts 
dialoger vanligtvis konstruerad efter en modell där varje replik så gott som utplånar allt som sagts i 
repliken innan. Gessner har listat upp en mängd passager ur I väntan på Godot ”in which assertions 
made by one of the characters are gradually qualified, weakened, and hedged in with reservations 
until they are completely taken back”.9

 Gessner har gjort en tabell över tio olika sätt genom vilka Beckett illustrerar språkets 
upplösning; allt mellan vanliga missförstånd, tvetydigheter, monologer, bruket av klichéer, 
repetitioner av synonymer, problem med att hitta ord, till Luckys tal och grammatiska strukturer.10

 En annan intressant studie, vilken helt fokuserat på Luckys tal, är Anselm Atkins studie 
”Lucky’s Speech in ’Waiting for Godot’: A Punctuated Sense-Line Arrangement”  från 1967. Atkins 
har rad för rad närläst det förbryllande tal som Lucky, på Pozzos uppmaning, rabblar fram och 
vilket vid första åsynen ter sig som ett nonsenslikt rabblande om ingenting. Atkins beskiver talet 
som ”a continuous run-on of unpunctuated, idiotic words and phrases – a paper bag full of nonsense 
water thrown splat in the audience’s face”  men har kommit fram till att det är konstruerat liksom 
dramat i sin helhet, kanske för att förstärka tematiken i I väntan på Godot. Atkins konstaterar att 
talet är uppbyggt enligt tre delar, den första vilken diskuterar Guds existens, den andra människans 
plikt och den tredje världens sönderfall och upplösning.11

 Atkins studie kommer endast att tas upp som ett alternativ till hur Luckys tal tolkats och 
vilken kan belysa problematiken i talet, även om studien i sig inte kommer ha större relevans för 
den tolkning vilken kommer presenteras i analysen under.  
 Den vanligaste tolkningen av Pozzos och Lucky, vilken Esslin presenterar, är att de skulle 
representera människans inneboende relation mellan kropp och själ, människans materiella samt 
spirituella sidor vari intellektet underordnat sig kroppen och dess behov.12 
 I Charles Lyons tolkning av relationen mellan Pozzo och Lucky framhäver han en direkt 
koppling till filosofen Friedrich Hegel (1770-1831): 

 The relationship between Pozzo and Lucky, moreover, presents an image of master and slave that seems to 
 refer directly to Hegel’s model of lordship and bondage. In this paradigm [...]  the master alienates himself from 
 the material world by using the slave to produce goods; and while the slave has the direct satisfaction of 
 creating material objects, they remain alien to him because they are owned by another conciousness. 13
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12 Esslin, s. 48f.
13 Charles R. Lyons, Samuel Beckett (London, 1983), s. 42f.



Hegels modell överensstämmer väl med Esslins tidigare nämnda tolkning av relationen mellan 
Pozzo och Lucky på den punkten att modellen är öppen för en tolkning där de båda parterna 
betraktas som representanter för en inre konflikt samtidigt som den kan ses som ett uttryck för en 
mästares beroende av sin slav. 
 I Eva Metmans essä ”Reflections on Samuel Beckett’s Plays”  presenteras det en annan syn 
på Pozzo och Luckys relation. Enligt Metman förtjänar Lucky sitt namn då man får reda på att han 
tidigare kunnat tänka, dansa och underhålla Pozzo, men att de egenskaperna skulle ha gått förlorade 
på grund av Pozzos hänsynslösa behandling av honom. Pozzo kan då tolkas som en hemsk produkt 
av det moderna samhället och som förtrycker sin rädsla och omedvetna nostalgi för svunna 
värderingar genom narcissism, vilket i sin tur lett till att Lucky tror att det enda sättet att få trygghet 
är genom deras sado-masochistiska förhållande.14 
 Metmans studie är i grund och botten en psykologisk undersökning med utgångspunkt bland 
annat ur C.G. Jungs teorier. Hennes studie visar att Becketts författarskap kan analyseras lika väl ur 
psykologiska perspektiv som ur existentiella eller religiösa. 
 Namnen i Slutspel är, även de, öppna för ett flertal tolkningar, vilket följande citat av Coe 
vittnar om. De olika tolkningarna av dessa kommer vidare att tas upp i analysen då deras namn kan 
förtydliga karaktärernas roller och egenskaper.

 Hamm, the ham-actor; the Hamlet, whose life is bounded in a nutshell–skull or cell–and yet might count 
 himself king of infinite space, were it not that he had bad dreams; Hamm the hammer, bearing down on Clov 
 (Engl.: ”clown” or ”cloven.” Fr.: clou, ”a nail”, and Nell (another ”nail”) and Nagg (Germ.: Nagel, yet another 
 ”nail”). 15 

Angående titeln Slutspel – Fin de Partie – öppnar även den upp för ett flertal olika tolkningar. Clovs 
inledande ord ”it’s finished”  vilka sedan upprepas av Hamm, har Lyons lagt märke till kan ses som 
en anspelning på Jesu sista ord på korset: ”’… he said, It is finished: and he bowed his head and 
gave up the ghost’ (John 19:30)”  Om man drar den kopplingen i början av Slutspel kan det tänkas 
att man då också antar att pjäsen kommer sluta med död.16 
 Enligt Lyons, kan man då öppna upp för en mer metaforisk betydelse av dramats namn 
Slutspel – det sista skedet av en pjäs. Men en viktig fråga förblir obesvarad, om dramat ”imitates the 
act of dying or whether it imitates a game in which the players pretend to move towards death”.17

 Ekbom tar i sin studie upp Slutspels referenser till spelet schack, vilket skulle ha varit ett av 
Becketts stora intressen. Även om schack inte diskuteras lika explicit som i t.ex. Murphy (se 
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schackpartierna mellan Murphy och Mr Endon) kan man, enligt Ekbom, se schackspelet som en 
metafor för tematiken i dramat. I ett slutspel har nästan alla pjäser gått åt (inklusive damerna; om 
damerna är kvar kallas det damslutspel) och kungarna får en viktig roll för spelets utgång.18 
 Hamm skulle då ha en given roll som kung och Nagg och Nell skulle då ha visuella likheter 
med två torn. Becketts första skisser till Slutspel innehöll ett identitetsbyte, att Clov plötsligt skulle 
dyka upp i peruk och med lösbröst vilket skulle kunna jämföras med en bonde som ”går i dam” – 
d.v.s. förvandlas till en dam på sista raden.19 Schackmetaforen kommer utförligare att diskuteras 
under analysen av Slutspel men med fokus på hur spelet tar sig i uttryck i dialogen. 
 Lyons har i Samuel Beckett studerat närmare hur Beckett komplicerar relationen mellan 
verklighet och fiktion i Slutspel genom Hamms berättelse som kan tyckas överensstämma med 
deras uppfattning om sitt förflutna. Beckett antyder i dramat, enligt Lyons, att Clovs minne av sitt 
förflutna inte skulle vara en direkt minnesbild, utan snarare ett minne av de upprepande dialoger de 
haft angående det förflutna. 20

 Storheten i Becketts författarskap kan tyckas ligga i den mångfald av tolkningar som ryms i 
hans texter. Beckett skapar ramar som öppnar upp för multipla meningstolkningar vilka på sätt och 
vis tar ut varandra. Som Lyons påpekar, visserligen angående Fin de partie, men vilket lika gärna 
skulle kunna sammanfatta hela hans författarskap: ”Eventually, however, one has to give up the 
comfort or security of a single interpretation of Endgame, recognising that the play does not work 
towards the clarification of the impossibility of meaning. [...] Endgame plays with interpretation or, 
rather, with various processes of provoking interpretation.” 21

 En mer språkinriktad studie av Becketts dramer som jag kommer att använda mig av i 
analysen är Andrew K. Kennedys Six dramatists in search for a language. Kennedy diskuterar 
huruvida Beckett i sina dramer isolerar och parodierar en viss sort av litterärt språkbruk i sina 
dramer och hur han låter det förfalla. Som exempel tar han bland annat Luckys tal, vilket skulle 
uttrycka en nedbrytning av det logiska och objektiva språket då det hamnar inför existentiella frågor 
såsom teodicé-problemet och människans existens. Ett annat exempel är Hamms imiterande av en 
traditionell dödsakt bland annat genom att älta shakespearianska och lyriska dödsfraser.22

 Kennedys studie är av intresse för denna analys då han diskuterar berättande och språk i 
Becketts dramer men från ett annat perspektiv. Hans studie innehåller kompletterande element och 
tar upp aspekter vilka kan vara belysande även för denna analys.
 Ruby Cohn, författare till ett flertal studier av Beckett, t.ex. Samuel Beckett: the comic 

gamut (1963), Back to Beckett (1973) och  A Beckett Canon (2001), har i essän ”The Laughter of 
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Sad Samuel Beckett”  listat alla skratt i både I väntan på Godot och i Slutspel, och jämfört dem med 
de tre typer av skratt som karaktären Arsene nämner i Becketts roman Watt (1945; publicerad 
1953): ”The bitter laugh laughs at that which is not good, it is the ethical laugh. The hollow laugh 
laughs at that which is not true, it is the intellectual laugh…. But the mirtless laugh is the dianoetic 
laugh, [...] in a word the laugh that laughs… at that which is unhappy.23 
 I I väntan på Godot skrattas det åtta gånger – fyra kommer från Pozzo, och Didi och Gogo 
har två var. I Slutspel finns det sexton skratt, sju är Clovs och fem av dem avverkas innan den första 
repliken, åtta är Naggs och ett är Hamms. Skratten i Slutspel, lutar enligt Cohn åt det sista av de 
skratt Arsene nämner, ”the dianoetic”, risus purus, då allt liv i Slutspel kan betraktas som o-
lyckligt.24

 Cohns essä är ett exempel på hur man kan isolera och extrahera olika språkliga element i 
Becketts dramer och att det kan finnas poänger med att jämföra Becketts verk med varandra. 
 En annan aspekt vilken kan vara av intresse angående Becketts språk är hans val att skriva 
på ett språk annat än sitt modersmål (trots att ingen större vikt kommer läggas därvid i analysen). 
Som Esslin uttryckt det: ”He chose to write his masterpieces in French because he felt that he need-
ed the discipline that the use of an acquired language would impose upon him.” 25 
 Angående det fenomenet har Sarah E. Cant skrivit artikeln ”In Search of ‘Lessness’: 
Translation and Minimalism in Beckett’s Theatre”  i vilken hon tar upp hur Beckett skrev sina mest 
kända verk på franska för att därefter översätta dem till engelska. Genom att försöka undvika ord 
man kanske inte helt behärskar och neka sig den språkliga stilism som man omedvetet bär med sig i 
sitt modersmål försökte Beckett hitta en egen stil, ett eget sätt att utrycka sig på, ett sätt att skriva 
sans style – utan stil. 26 
 Trots att Becketts verk varit fokus för mängder av forskning tycks den aldrig sluta vara 

intressant och forskningen har ingalunda stannat av. 2007 kom t.ex. Pol Popovic Karic’ studie Ironic 

Samuel Beckett i vilken han studerar Becketts tre dramer I väntan på Godot, Slutspel och Lyckans 

dar (1960) och hur olika typer av ironi uttrycks i dramerna, trots att ”irony is not one of the 

predominant themes in the abundant critique of Samuel Beckett’s drama”.27

 Då Karic diskuterar dialogen och språket i Becketts dramer, men ur ett ironiskt perspektiv, 

har hans studie en viss relevans för denna analys, men kommer dock enbart att nämnas i förbifarten.  
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ANALYS
I väntan på Godot
I väntan på Godot kom ut i bokform 1952 och sattes upp för första gången den femte januari 1953 
på den lilla Théâtre de Babylone i Paris. Mot allas förväntningar blev dramat vari ”ingenting 
händer, två gånger” 28  som Vivian Mercier uttryckte det,  en jätte-succé och spelade över fyra 
hundra föreställningar innan den flyttades till en annan av Paris’ teatrar. 
 Dramat handlar om de båda luffarna Vladimir och Estragon vilka ihärdigt väntar på att 
Godot ska komma. Under tiden passerar den självsäkre och dominante Pozzo tillsammans med sin 
slav Lucky som kontrolleras genom det rep han har runt halsen. En liten pojke kommer också förbi 
enbart för att meddela att Godot inte kan komma denna kväll – men kanske i morgon. 
 I andra akten upprepas första akten fast med små variationer. Pozzo och Lucky passerar, fast 
den här gången är Pozzo blind och Lucky stum och de har inget minne av att ha sett luffarna 
tidigare. Pojken kommer, även han, men för att säga precis samma sak som han gjorde tidigare i 
dramat: att Godot inte kan komma. Inte heller pojken har något minne av att de setts förut.
 Då Alan Schneider – regissören till den första amerikanska uppsättningen av dramat – 

frågade Beckett vad som menades med Godot, svarade han ”If I knew, I would have said so in the 
play”.29 Vare sig man vill tolka I väntan på Godot som en allegori för människans väntan på en Gud 
som inte kommer eller vill tillskriva den mer psykologiska, filosofiska eller existentiella betydelser 
så är det i alla fall ett drama som behandlar människans situation och dess relation till väntan och 
tid. Hur ångestfullt det kan vara att vänta i ovisshet vare sig det gäller Gud, döden eller bara på 
förändring i en värld där tid inte tycks existera. Dåtid, samtid och framtid sammanblandas till ett 
tidlöst limbo. Pozzo, Lucky och pojken har inte passerat Didi och Gogo för sista gången; samma 
scenario kommer upprepas om och om igen i alla evighet och Godot kommer heller aldrig att 
komma.
 Analysen av I väntan på Godot är uppdelad i två delar, den ena rörande missförstånd och 
minne och den andra monologen och Luckys tal. Det första avsnitten är primärt en textanalys där 
olika exemplifierande utdrag av dialogen kommer att extraheras och diskuteras. Utdragen är 
begränsade till sådana där man tydligt kan urskilja att karaktärerna missförstår varandra. Även 
minnets roll i kommunikationen kommer att lyftas fram och hur missförstånden underordnar sig 
karaktärernas minnesförluster och den tidlöshet som tycks råda i dramat. I andra delen, ”Luckys 
tal”, kommer talet och dialogen/monologen i dramat att studeras men ur ett mer holistiskt 
perspektiv. 
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Missförstånd och minne
Från och med första repliken missförstår Vladimir och Estragon varandra. Estragon har sedan ridån 
öppnandes haft stort besvär med att ta av sig sin ena sko innan Vladimir kommer in på scen och 
dialogen tar form: 

 ESTRAGON (ger upp igen). Inget att göra.

 VLADIMIR (närmar sig bredbent med små korta steg). Nej jag börjar tro det. (Stannar.)  Jag har verkligen 
 försökt stå emot den tanken. Jag har sagt till mig själv: var förnuftig nu, Vladimir, än har du inte försökt allt. 
 Och så har jag tagit upp striden på nytt. (Han tänker på striden. Till Estragon.) Så du är tillbaka igen. 30

Medan Estragon menar att det inte finns något att göra åt skon han inte kan få av sig uppfattar 
Vladimir repliken som ett generellt antagande, t.ex. rörande deras situation eller den ”strid” 
Vladimir tycks ha i åtanke. 
 Kort efteråt följer nästa missförstånd vilket tycks vara grundat på en liknande problematik. 
Estragon påpekar att ”ha det svårt”  inte är en anledning att inte knäppa sin gylf: ”ESTRAGON. Du 
väntar alltid till sista ögonblicket. VLADIMIR (drömmande). Sista ögonblicket… (Han mediterar.) 
Det dröjer, men skönt ska det bli. Vem är det som har sagt det?” 31 
 På samma sätt som i de inledande replikerna syftar Estragon på en fysisk företeelse (här: att 
Vladimir väntar till i sista ögonblicket med att knäppa sin gylf) medan Vladimir tolkar orden i en 
vidare mening. Han tycks inte kunna länka samman Estragons uttryck i en verklig och fysisk 
kontext utan tolkar Estragons uttalande utanför situationen. 
 På samma gång som de ovan nämnda citaten demonstrerar en absurd situation där 
kommunikationen dem emellan tydligt misslyckas kan det samtidigt betraktas som en dramatisk 
strategi av Beckett – att genom Vladimirs feltolkningar skapa en mystifikation gentemot publiken. 
”Det sista ögonblicket”  som uttryck, framkallar förväntningar hos läsare och publik, om en 
upplösning, världens undergång eller kanske om död.
 Orsaken till dessa missförstånd kan man härleda ur karaktärernas svårigheter med att förstå 
situationen samt förstå orden och begreppen i relation till den – d.v.s. problem med att kontext-

ualisera orden. I de första exemplen är det de båda begreppen ”inget att göra”  och ”sista ögon-
blicket”  vilka Vladimir inte lyckas förankra i kontexten och därför misstolkar. Estragon menar 
tydligt att det inte finns något att göra åt hans sko vilken, hur han än stretar, sitter där den sitter, 
samt hur han anser att Vladimir väntar till i sista ögonblicket – till i sista stund – med att knäppa sin 
gylf.
 Följande två exempel exemplifierar missförstånd vilka följer en annan modell än de tidigare 
nämnda. I dessa två är det tvärtom Estragon som missförstår Vladimir, men av andra orsaker än 
tidigare. 
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 ESTRAGON. Förlåt, men vill herrn ha benen?
 (Lucky ser långt på Estragon.)
 POZZO (hänryckt.) Herrn! (Lucky sänker huvudet.) Svara! Vill du ha dem eller inte? (Lucky tiger. Till 
 Estragon.) De är era. (Estragon kastar sig över benen, samlar ihop dem och börjar gnaga på dem.) Underligt i 
 alla fall. Det är faktiskt första gången han säger nej till ett ben. (Han ser oroligt på Lucky.) Han ska väl inte 
 vara en sån skojare så han går ut och blir sjuk för mig? (Han suger på pipan.)
 VLADIMIR (brister ut). Det är skamligt!
 (Tystnad. Estragon upphör bestört att gnaga, ser på Vladimir och Pozzo i tur och ordning. Pozzo mycket lugn. 
 Vladimir mer och mer besvärad.)
 POZZO (till Vladimir). Är det något särskilt ni syftar på?
 VLADIMIR (beslutsamt och sluddrigt). Att behandla en människa (visar på Lucky) på det där viset… jag 
 tycker det är… en mänsklig varelse… nej… det är skamligt! 32

Pozzo och Lucky har kommit in på scenen och Estragon frågar Lucky om han inte skulle kunna få 
resterna av Pozzos kycklingben. Vad som orsakar missförstånd i utdraget ovan är Vladimirs utbrott 
”Det är skamligt!”. Då Pozzo beskrivs i scenhänvisningarna som ”mycket lugn”  medan Estragon 
blir ”bestört”  av utbrottet kan man dra slutsatsen att missförståndet sker mellan Vladimir och 
Estragon (även om man inte kan utesluta att även Pozzo missförstår Vladimir men helt enkelt inte 
bryr sig om det). Man kan tydligt urskilja att Estragon, genom sin reaktion, tolkar Vladimirs 
uttalande som att han skulle anse det skamligt av Estragon att slänga sig över Pozzos matrester, fast 
han egentligen åsyftar Pozzos behandling av Lucky, vilket framgår av hans nästa replik. Att miss-
förståndet ovan per definition egentligen upphör med att vara ett missförstånd i och med Pozzos 
bedjan om en förklaring, har ingen betydelse för analysen då det snarare är vad som orsakar 
missförstånden som är av intresse. 
 Citatet under fungerar på exakt samma sätt som det just nämnda. Liksom innan står dialogen 
mellan Estragon och Pozzo, och det är Vladimirs instickande replik som skapar förvirring och 
missförstås av Estragon:

 ESTRAGON. Alla föds vi galna. En del förblir det.

 POZZO. Hjälp! Ni ska få betalt för det!
 ESTRAGON. Hur mycket?
 POZZO. Hundra francs.
 ESTRAGON. Det räcker inte.
 VLADIMIR. Så långt skulle jag inte gå.
 ESTRAGON. Tycker du att det räcker?
 VLADIMIR. Nej, jag menar så långt skulle jag inte gå att jag sa att jag inte var vid mina sinnens fulla bruk när 
 jag kom till världen. Men det var inte det det var frågan om. 33

Estragon antar att Vladimir menar att han gått för långt gällande priset på att hjälpa Pozzo, då han 
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egentligen åsyftar att Estragon gått för långt i sitt resonemang att vi alla föds galna. Det är inte 
konstigt att Estragon missförstår Vladimir i de två senast nämnda exemplen, då Vladimirs repliker 
tycks vara malplacerade i de båda situationerna. Det problematiska med placeringarna av hans 
repliker är att de inte berör det som är sagt precis innan och därför blir feltolkade. 
 Varför det uppstår missförstånd i de två senare exemplen ovan skiljer sig från de två första. I 
de två första exemplen misslyckas Vladimir med att förstå vad Estragon menar och vad han syftar 
på, vilket är det samma som att missförstå vad han säger då man diskuterar kommunikation och 
utbyte av information. Men i de två senare exemplen är det en nyansskillnad; Estragon förstår vad 
Vladimir säger och vad det betyder men missförstår vad han syftar på – om det är Estragon som 
beter sig skamligt när han ber om Pozzos rester eller om det är Pozzos behandling av Lucky, eller 
om Estragon gått för långt angående priset på hjälp eller i sitt resonemang om galenskap.  
   Det är två olika förhinder för att kommunikationen mellan Vladimir och Estragon ska 
fungera felfritt som man som läsare eller åhörare konfronteras med. Det ena, vilket de två första 
exemplen tyder på, är ordets bedräglighet. Problemet med att kommunicera kan då härledas till 
ordets mångtydighet snarare än någon slags inneboende komplikation hos Becketts karaktärer. Det 
andra, vilket de två senare exemplen exemplifierar, är en oförmåga att förstå vad någon annan 
menar och vad orden egentligen syftar på. Fastän det för Vladimir troligtvis är självklart vad han 
menar med sina inflikande fraser kan Estragon inte förstå vad utan ytterligare förklaring. Samman-
fattningsvis skulle man kunna se det som en strategi hos Beckett för att beröva orden sin mening. 

 POZZO. Jag hade mycket god syn – men är ni vänner?
 ESTRAGON (skrattar bullrande). Han frågar om vi är vänner!
 VLADIMIR. Nej, han menar vänner till honom.
 ESTRAGON. Ja?
 VLADIMIR. Det framgår av att vi hjälpte honom.
 ESTRAGON. Just det! Skulle vi ha hjälpt honom om vi inte hade varit vänner till honom?
 VLADIMIR. Kanske. 34

I utdraget ovan sker det ett missförstånd huruvida om Pozzo menar att de båda luffarna är vänner 
till honom eller vänner sinsemellan. Cohn menar, i sin essä om skrattet i Becketts dramer, att 
Estragons skratt ovan är tvetydigt. Antingen skrattar Estragon för att han tror att de är vänner, eller 
tvärtom inte tror att de är vänner, men hans intellektuella skratt framkallas av att han troligtvis vet 
sanningen bakom situationen.35 Cohn fortsätter: ”And even as Gogo indulges in his intellectual 
laugh, the theater audience is indulging in a different intellectual laugh, for, as Didi points out, 
Pozzo couldn’t be less interested in whether or not the two bums are friends.” 36  
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 Estragon missförstår Pozzo och tror att han frågar om han och Vladimir är vänner. Vladimir 
reder ut missförståndet genom att förklara ”han menar vänner till honom”. Men på grund av 
Estragons missförstånd och bullrande skratt framkallar Beckett tvivel hos publiken på den punkten 
om Vladimir och Estragon verkligen är vänner, vilket Karic påpekar: ”The dubious use of the word 
’friends’ and Estragon’s laughs indicate to the spectators that the characters never developed a 
friendship. Their amnesia cancels the possibility of a friendship that requires a continuum of a 
relationship that spans the gap between the past and the present.” 37

 Faktum är att Vladimir och Estragon heller inte svarar på frågan. Vladimir säger att det 
framgår av att de hjälpte honom – det vill säga att de i så fall skulle vara vänner till honom – men 
att de ”kanske”  skulle ha hjälpt honom även om de inte vore det, vilket åter igen gör det lika osäkert 
som innan om de är vänner eller inte. 
 Men missförstånden mellan, framför allt, Vladimir och Estragon är inte enbart beroende av 
sådana allmängiltiga faktorer som problem med att kontextualisera orden och uppfatta vad någon 
annan syftar på. En annan viktig faktor är minnet. För att ett minne ska kunna existera krävs något 
som saknas i I väntan på Godot – d.v.s. tid. Tidlösheten i dramat och dess omöjliggörande av 
minnet är ett av de teman som Günther Anders tar upp i ”Being without Time: On Beckett’s Play 
Waiting for Godot”. Termen ”tid”  definierar Anders som sprungen ur människans behov ”and from 
his attempts to satisfy them, that life is temporal only because needs are either not yet satisfied, or 
goals have al-ready been reached, or objectives reached are still at one’s disposal”;38  mål eller 
behov vilka i Vladimir och Estragons värld inte existerar och därför eliminerar möjligheten för 
också tid att existera.  
 Beckett tydliggör denna tematik med emfas genom att, till publikens överraskning, present-
era en andra akt vilken endast är en repetition, ett eko, av första akten med små variationer. Men 
absurditeten slutar inte där; med ett undantag (Vladimir) har ingen något minne av att repetitionen 
ägt rum och kan, trots att de blir påminda om det, inte känna igen att deras konversationer endast är 
upprepningar av vad som sagts dagen innan. 
 Den minnesförlust karaktärerna i I väntan på Godot drabbats av har dock, enligt Anders, en 
förklarlig orsak, ”where there is no time, there can be no memory either”;39 men helt befriat från tid 
kan man heller inte kalla dramat. Tiden är snarare begränsad och flytande på ett sådant sätt att en 
dåtid ändå kan urskiljas – Vladimir och Estragon ser fortfarande en mening med att ”slå ihjäl tid” 
och få den att gå.
 Problematiskt nog tycks alla karaktärer, med undantag för Vladimir, fullständigt ha drabbats 
av amnesi. Att karaktärerna har drabbats av minnesförlust kan publiken bevittna i andra akten där 
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ingen, förutom Vladimir, tycks komma ihåg dagen innan. Men efter Pozzo och Luckys första uttåg  
i akt ett antyder Vladimir att han även då kände igen dem från tidigare: ”VLADIMIR. De har 
förändrats mycket. ESTRAGON. Vilka då? VLADIMIR. De där två? ESTRAGON. Det är bra, vi 
konverserar ett tag. VLADIMIR. Visst hade de väl förändrats mycket? ESTRAGON. Mycket 
troligt. Det är bara vi som aldrig förändras. VLADIMIR. Troligt? Det är säkert. Du såg dem väl?” 40 
 Vladimir menar att de har förändrats mycket sedan de såg dem sist, vilket Estragon inte 
kommer ihåg. Då man som läsare eller publik endast bevittnat Pozzo och Lucky denna enda gång 
blir det som en svag antydan till den cykliska tillvaro vi sedan får oss bekräftade i andra akten. 

 VLADIMIR. Vi känner dem, säger jag. Du glömmer allting. (Paus.) Om det nu var samma ena förstås.

 ESTRAGON. Annars skulle de väl ha känt igen oss och det gjorde de inte.
 VLADIMIR. Det är inget bevis. Jag låtsades själv som om jag inte kände igen dem. Och för resten är det aldrig 
 nån som känner igen oss. 41 


Ovan stående replik av Vladimir problematiserar ytterligare tiden och minnets roll i dramat. Han 
avfärdar Estragons påstående att det skulle vara bevis för att de inte träffat Pozzo och Lucky förut, 
att varken Estragon, Pozzo eller Lucky på något vis uttryckte någon form av igenkännande; men att 
inte Pozzo och Lucky kommer ihåg är inte bevis nog, enligt Vladimir, då ingen känner igen dem i 
vilket fall. Eftersom Vladimir erkänner sig ha låtsats att han inte kände igen dem, uppkommer då 
möjligheten att även Pozzo och Lucky skulle ha kunnat låtsats likväl.
 Vladimirs, åtminstone till synes, ofelbara minne är en viktig komponent i att hålla dialogen 
vid liv. Utan den skillnaden skulle ingen dissonans och heller inget lidande uppstå i dramat. Det är 
Vladimir som kommer ihåg att de bestämt möte med Godot och som påpekar för Estragon att 
allting upprepas och samtidigt poängterar hans bristande minne. ”ESTRAGON. [...] (Med över-

tygelse.) Ja, nu kommer jag ihåg. I går kväll pratade vi inte om nånting särskilt. Det har vi inte gjort 
på femtio år. VLADIMIR. Du kommer inte ihåg nånting speciellt, nån särskild omständighet? 
ESTRAGON (trött). Plåga mig inte, Didi.” 42

 En fråga man kan ställa sig är om Estragon inte kan minnas, och därför plågas av Vladimir 
som fruktlöst försöker pressa ur Estragon minnen som han helt enkelt inte kommer ihåg, eller om 
han inte vill minnas, och därför plågas av Vladimir genom hans ständiga upprepande av minnen 
vilka Estragon i så fall försökt förtränga. Det som Estragon i citatet ovan säger sig ”komma ihåg” 
kan då tolkas som det han intalat sig själv är vad han vill minnas. Som Beckett skriver i Proust: ”En 
man med gott minne kommer inte ihåg någonting eftersom han inte glömmer någonting.” 43 
Vladimir kan inte ”komma ihåg”  eftersom han inte glömmer någonting. Men då Estragon med 
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övertygelse hävdar ”Ja, nu kommer jag ihåg”  imiterar han en erinring, hur han kommer ihåg 
någonting han inte kommit ihåg tidigare. Men informationen han presenterar tyder på motsatsen – 
att han inte alls minns vad de pratade om igår, eller att han förträngt vad som verkligen hände och 
ersatt det med ”ingenting särskilt”.  
 En faktor som tyder på att Estragons minne inte helt är bristfälligt är att han kommer ihåg 
sina drömmar – vilket kan jämföras med hur Beckett vidare skriver i Proust: ”Det är ingen större 
skillnad, säger Proust, mellan minnet av en dröm och minnet av verkligheten.”44 Estragon har två 
drömmar sammanlagt i dramat, en mardröm i första akten och en lycklig i andra, men Vladimir 
låter honom aldrig berätta vad han drömt. 

 ESTRAGON. Jag hade en dröm.
 VLADIMIR. Berätta den inte!
 ESTRAGON. Jag drömde att...
 VLADIMIR. BERÄTTA DEN INTE! 45

Att Estragon säger ”Jag drömde att jag var lycklig”  i andra akten tyder på att han inte känner sig 
lycklig utanför drömmens värld. 46 Om Estragon kommer ihåg sina drömmar, i vilka han är lycklig, 
kan det vara ett tecken på varför han inte kommer ihåg vad som sker runt omkring honom då det 
skulle vara av mindre intresse. Möjligheten finns även att Estragon låtsas att han inte kommer ihåg 
på samma sätt som Vladimir erkände sig ha gjort i första akten. 

 VLADIMIR. Gå och väck honom.
 ESTRAGON. Efter allt vad han har gjort mig! Aldrig i livet!
 VLADIMIR. Å, du kommer i alla fall ihåg att han har gjort dig nånting. 
 ESTRAGON. Jag kommer inte ihåg nånting. Det var du som sa det. 47

I citatet ovan blir Estragon tillsagd att gå och väcka Lucky. Intressant är hur Vladimir insinuerar att 
Estragon tycks minnas hur Lucky i akt ett sparkade honom på benet, även om Estragon avfärdar  
det. Och även om Estragon inte minns att Lucky sparkade honom kommer han åtminstone ihåg 
Vladimir berätta om det. I situationen som följer missförstår Estragon Vladimir på ett liknande sätt 
som diskuterats tidigare i analysen, genom en bristande förmåga att avläsa vad ett uttryck eller en 
mening åsyftar. Men paradoxalt nog kommer Estragon inte ihåg hur han tillbetts att gå och väcka 
Lucky men kommer ihåg att de väntar på Godot.  

 POZZO. Vad väntar han på? 
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 VLADIMIR (till Estragon). Vad väntar du på? 
 ESTRAGON. Jag väntar på Godot. 
 VLADIMIR (till Pozzo). Jag sa ju att min kamrat var rädd. I går blev han överfallen av er betjänt bara för att 
 han ville torka hans tårar. 48

Vladimir förklarar för Pozzo att Estragon är rädd för Lucky, och att det är därför han tvekar med att 
gå och väcka honom. Det kan ses som aningen förbryllande att Vladimir redogör för Estragons 
rädsla för att bli sparkad efter det svar Estragon ger. Men intressant är hur Estragon tar upp det 
mantra som annars Vladimir stått för dramat igenom (sju gånger med små variationer bara i akt 
två).49 Frågan man då kan ställa sig är om Estragon från början vetat om att de väntar på Godot, 
eller om han erinrade sig den fras som Vladimir konsekvent repeterat dramat igenom. 
 Vi har i detta avsnitt diskuterat hur missförstånden i I väntan på Godot tagit sig i uttryck. 
Som exemplen illustrerat sker det primärt genom att karaktärerna missförstår varandra på grund av 
att de inte är medvetna om den kontext i vilken orden genererar sin betydelse och därför tolkar 
orden efter sin egen referensram. Det kunde ske på två olika sätt: antingen, som i de två första 
exemplen, att kontexten hos avsändaren är underförstådd – t.ex. att Estragons uttalande gällde hans 
försök att få av sig sin sko – eller att kontexten är snabbt skiftande, eller multipel, och det uppstår 
svårigheter i att bestämma vilken av dem uttrycket åsyftar – t.ex. Vladimirs uttryck ”Det är 
skamligt!”. Man kan tolka det som om Beckett, via dessa situationer och missförstånd, uttrycker en 
skepsis till ordets förmåga att förmedla information då det orsakar missförstånd och tvetydigheter 
beroende på kontext och mottagarens förmåga att avläsa vad en avsändare menar. 
 Jag har i detta avsnitt även diskuterat tiden och minnet i dramat och hur dialogen 
underordnar sig dessa faktorer. Genom att titta på den fysiska kontexten märker man hur mångtydig 
och svårdefinierbar deras verkliga relation och verklighet är, vilket är en viktig komponent för hur 
dialogen tar sig ut. Hur ska orden förmedla mening då hela världen tycks brista därav? Den konflikt 
som är mellan Vladimir och Estragons minnen är fundamental för det lidande som uttrycks i dramat 
och är en viktig aspekt i de bådas missförstånd av varandra.

Luckys tal
I detta avsnitt kommer språket ytterligare att diskuteras men med fokus på karaktärernas viljor att 
berätta och föra monolog. Då avsnittet innan presenterat hur en språklig skepsis kan ta sig i uttryck i 
texten kommer jag här att ta upp eventuella bakomliggande anledningar till att missförstånd och 
bristande kommunikation genomsyrar den värld I väntan på Godot utspelar sig inom.
 Ett flertal tolkningar har ifrågasatt om dialogen mellan Vladimir och Estragon verkligen är 
en dialog. De båda luffarnas språkbruk skiljer sig inte från varandra och deras repliker kan till och 
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med flyttas om i olika sekvenser och i annan ordning, vilket t.ex. Gessners studie visat. En fråga 
man i så fall kan ställa sig är om Becketts dialog i I väntan på Godot verkligen är en dialog?
 Kennedy menar att det inte är en dialog mellan Vladimir och Estragon utan enbart en 
monolog upphackad endast till formen av en dialog. Med de båda luffarnas snarlika språkbruk i 
åtanke menar då Kennedy att den riktiga dialogen står mellan Vladimir och Estragon som par, samt  
mellan Pozzo och Lucky. 50

 Intrycket av att deras dialog mer skulle luta åt någon form av quasi-dialog förstärks avsevärt 
av deras lust att berätta och föra monolog. Ett tydligt exempel hittar vi i pjäsens början. Sedan ridån 
öppnats har Estragon försökt få av sig sin sko men Vladimir har haft så pass fullt upp med att tala 
att han inte lagt någon som helst uppmärksamhet på Estragon och hans vädjan om hjälp: 

 VLADIMIR (dystert). Det är för mycket för en ensam man. (Paus. Ivrigt.) Fast å andra sidan – vad skulle det 
 tjäna till att tappa sugen nu? Det skulle man ha tänkt på för evigheter sen. Omkring sekelskiftet. 
 ESTRAGON. Sluta nu. Hjälp mig att få av mig den här skiten. 
 VLADIMIR. Hand i hand skulle vi ha kastat oss ner från Eiffeltornet, bland de första. Vi gjorde oss bra på den 
 tiden. Nu är det för sent. Nu skulle de inte ens släppa upp oss. (Estragon arbetar förtvivlat med skon.) Vad har 
 du för dig?
 ESTRAGON. Jag tar av mig skorna. Har det aldrig hänt dig?
 VLADIMIR. Så många gånger som jag har sagt åt dig att man måste ta dem av sig varje dag. Du skulle höra på 
 vad jag säger.
 ESTRAGON (svagt). Hjälp mig! 51

Citatet ovan innehåller två repliker vilka tydligt belyser Vladimirs lust att föra monolog och ironin i 
deras situation. Den första är Estragons ”Sluta nu”  vilken å ena sidan kan tolkas som att han vill att 
Vladimir slutar upp med vad han håller på med för att hjälpa honom, men å andra sidan kan ses som 
en vädjan till Vladimir att sluta föra monolog, vilket i så fall skulle tyda på en medvetenhet hos 
Estragon om deras tvångsmässiga vilja att tala. 
 Den andra repliken är Vladimirs ”Du skulle höra på vad jag säger”  vilket i situationen kan 
tyckas absurd då Vladimir själv inte lyssnar på vad Estragon säger. Men genom att Vladimir uttalar 
sig på det sättet visar även det på att det inte enbart är Vladimir som inte lyssnar, att Estragon inte 
heller ägnat en tanke på att lyssna till vad Vladimir säger.  
 En annan som aldrig tröttnar på att höra sin egen röst är Pozzo vars tal om himlen kan te sig 
som en parodi på en lyrisk ”old style”, vilket Kennedy uppmärksammat, men samtidigt exemplifi-
erar ett skoningslöst behov av att tala och lyssnas på.  Vilket scenanvisningen i början av talet be-
kräftar, har Pozzo inte lyssnat till svaret på frågan han ställt Estragon innan, men presenterar tydligt 
den vikt han lägger vid att alla uppmärksammar honom och lyssnar på vad han ska säga. 
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 POZZO (har inte hört på). Visst ja, natten. (Lyfter huvudet.) Kan ni inte vara litet uppmärksammare, annars 
 kommer vi aldrig nån vart. (Betraktar himlen.) Se. [...] Bra, det räcker. (De sänker huvudena igen.)  Vad är det 
 för särskilt med den? Som himmel betraktad? Den är blek och ljus som vilken annan himmel som helst vid den 
 här tiden på dagen. [...] Och så för en timme sen (ser på klockan, prosaiskt) vid pass (åter lyriskt)  började den 
 plötsligt mista sin glans och blekna, mer och mer, mer och mer, ända tills [...] ksch! slut! allt är över! 52 

Coe hävdar, även han, att det är tveksamt om man kan kalla Becketts dialoger för dialog. Enligt 
Coes analys uttrycker Becketts karaktärer sig genom ”monstruösa monologer”  vari deras sällskap 
endast spelar en viktig roll som åhörare eller vittne. Becketts karaktärer behöver andra människor 
för att själva veta om att de existerar och det är därför Vladimir och Estragon inte kan skiljas åt.53

 Det tal som Lucky entonigt rabblar fram på Pozzos befallning är också en form av 
berättande. Talet uppfattas lätt som nonsens på fyra sidor som, via ömsom upprepningar av ord 
ömsom stammande fraser och meningar, tycks på något sätt behandla Gud och människans existens 
på jorden. Atkins studie, vilken tidigare nämnts, hade genom sin närläsning kommit fram till att 
talet tematiskt skulle fungera som en sammanfattning av hela dramat i sig. Kennedy menar att 
Luckys tal inte är beroende av en närläsning utan ”[e]ven a first reading or hearing should yield at 
least two perceptions: the decay of rational language expresses the decay of one kind of order – that 
constructed by theology and other ’logy’ systems which turns man’s hunger for logos into 
formulae”.54 Luckys tal skulle uttrycka det logiska språkets död – ett logiskt, välartikulerat språk 
som förfaller för att slutligen, genom ett tomt babblande, dö ut i tystnad. 
 I Lyons analys beskriver han Luckys tal som ”Beckett’s clearest image in Waiting for Godot 
of rethoric reduced to habit”.55 Att man skulle kunna tolka Luckys ord, med Pozzos erkännande i 
minne att Lucky en gång varit hans lärare, som endast resterna av ett intellekt vilket fått ge efter för 
vanan och att allt som är kvar är ”the suggestion of significance, buried in a meaningless repetition 
of cant phrases.” 56 
 Få av ovanstående tolkningar känns tillfredsställande. Av all den forskning som berör 
Beckett, må det vara intertextuella, psykoanalytiska, religiösa, existentiella etc, finns det väldigt lite 
sagt om Lucky. Och jämför man med hur många olika alternativa betydelser man kommit fram till 
gällande namnen på karaktärerna i I väntan på Godot finns det få som ger ett tillfredsställande svar 
på varför Lucky egentligen skulle vara ”lycklig”  eller ”tursam”  då allt annat tyder på motsatsen (om 
det helt enkelt inte är ett uttryck för Becketts ironi). 

 I betraktande av den helt nyligen genom de av Poincon och Wattman nyframlagda kommunalarbetena 
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 fastslagna förefintligheten av en personlig Gud KVAKVAKVAKVA med vitt skägg KVAKVA utanför tidens 

 rum som utanför tid och rum från höjden av sin gudomliga liknöjdhet sin gudomliga likhöjdhet sin gudomliga 

 likstelhet i själva verket älskar oss alla [...] 57

Talets början innehåller inte synonymer likt Estragons och Vladimirs cross-talk, utan ord som till 
formen eller åtminstone delvis ljudligt påminner om varandra, t.ex. ”liknöjdhet, likhöjdhet, likstel-
het”. Vad som skulle menas med uttrycket ”KVAKVAKVAKVA”  (i original quaqua quaqua)  är 
svårare att fastställa. Ett exempel på de tolkningsmöjligheter som finns är som Rosette Lamont 
skriver: ”It croaks out its quaquaquas (quoi?quoi?quoi?) which must remain unanswered.” 58 
Lamont tolkar Luckys KVA (eller qua) som en omskrivning av det franska ordet quoi (Sv.: vad). 
 De qua Lucky utbrister kan tilldelas en dubbel betydelse som tyvärr gått förlorad i över-
sättningen: ”The speech is interrupted by a ’quid pro quaqua quaqua’ which has the sound of 
’quack’ and in its repetition is a deflationary device.” 59 Samtidigt som Luckys qua har en tydlig 
likhet med det quo vilket avslutar frasen ”quid pro quo”  uppstår även en möjlighet att tolka 
uttrycket onomatopoetiskt. Det framstår ännu tydligare om man jämför inledningen till Luckys tal 
med citatet under ur Malone dör. Malone skriver om sin vän Jackson som han bett om en 
följeslagare, helst en hund eller en katt, men fick denna papegoja vilken Jackson försökt lära säga 
Aquinos ”Nihil in intellectu etc”.

 Men allt han kunde erbjuda som stum följeslagare var en grå och röd papegoja som han försökte lära att säga: 
 Nihil in intellectu etc. Dessa tre första ord uttalade fågeln bra, men det berömda förbehållet gick inte, det blev 
 bara en massa kva kva kva. 60

Om man då i sitt beräknande tar hänsyn till möjligheten att de ”KVAKVAKVAKVA” som Lucky 
utropar är av samma sort som de ”kva kva kva”  Malone skriver om, och vilka härstammar från en 
papegoja, måste man i så fall försöka klargöra vad Lucky och en papegoja i så fall skulle ha 
gemensamt. Faktum är att papegojmetaforen finns representerad på fler håll inom Becketts 
författarskap, vilket till min förvåning inte uppmärksammats i någon av den forskning jag tagit del 
av inför denna studie. T.ex. i Becketts roman Murphy från 1938: ”»Inte den minsta aning om«, 
mumlade han, »vad hennes ord betyder. Lika lite insikt i deras innebörd som en papegoja i sina 
hädelser.«” 61
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 Papegojan skulle i så fall för Beckett symbolisera en människa med ett tal vari orden inte 
skulle ha någon betydelse, utan endast är inlärda begrepp och ordföljder vilka för talaren inte har 
någon mening då den egentligen inte förstår innebörden i vad den säger. Likheterna mellan Lucky 
och huvudpersonerna i trilogin är i så fall mer lik än vad man först får intrycket av. 

 Och ut kommer det som det är, jag behöver bara gäspa så hör jag samma gamla sura försäkringar som jag inte 
 kan ändra en stavelse i. En papegoja, det är en papegoja de har hittat. Om de hade talat om för mig vad jag ska 
 säga för att bli godkänd, skulle jag vara tvungen att säga det förr eller senare [Min kursiv].62  

I relation till citatet ovan ur Den onämnbare kan man då tolka Luckys tal likt ett rabblande av 
fonetiskt inlärda fakta vilka han presenterar på Pozzos befallning likt en ”läxa”, eller något han 
säger ”för att bli godkänd”, vilket i så fall förklarar hans repeterande av ord och fraser vilka ljudligt 
påminner om varandra (liknöjdhet, likhöjdhet, likstelhet) – Lucky är osäker på vad han ska säga. Å 
ena sidan skapar det en illusion av spontanitet – att Lucky skulle leta efter orden – men hans 
stammande av ljud och fraser kan också härstamma från att han letar i sitt minne efter det ord han 
en gång skulle ha lärt sig, t.ex. i citatet under ur Luckys tal:

 [...]  enligt de ofullbordade de ofulbordade undersökningar som för att ta det i tur och ordning och å andra 

 sidan i betraktande av att man enligt de ofullbordade undersökningar som för att nu ta det i tur och ordning 
 alltså enligt de visserligen ofullbordade men icke desto mindre av Antropopopometriakakakakademin i 
 Berne-en-Bresse prisbelönta undersökningar [...]63

Ur det perspektivet kan man då tolka Luckys tal som en simulering eller en imitation av logiskt 
tänkande, då studier visat att Luckys tal inte är helt innehållslöst, men att Lucky själv inte skulle 
vara medveten om betydelsen i vad han egentligen säger. Tar man sedan det i relation till den 
onämnbares ångest att inte känna sig som upphovsman till de ord och meningar han uttalar, men 
ständigt intalar sig att han ändå måste fortsätta (”jag måste tala, fast jag inte har någonting att säga, 
ingenting annat än andras ord. Jag kan inte tala, jag vill inte tala, men jag måste tala”)64 kan man 
urskilja vissa skillnader: Lucky lyckas med att sluta tala vilket den onämnbare inte lyckas med. Han 
får slut på ord, lyckas göra sig av med de ord han lärt sig vilket sedan i akt två visar sig genom hans 
stumhet. Möjligtvis är det därför han fått namnet Lucky.   
 Om man åter fokuserar på Pozzo märker man att han inte är en papegoja, utan en skåde-
spelare. Pozzo gör sig till och pendlar ständigt mellan sin roll som skådespelare och sin vanliga 
identitet. Och som Pozzo uttrycker i följande citat talar han heller inte sanning, han säger vad han 
lärt sig att han ska säga och hur han ska spela:
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 POZZO (har nu lugnat sig). Mina herrar, jag vet inte vad som tog åt mig. Jag måste be er om ursäkt. Glöm 
 alltsammans. (Mer och mer herre över sig själv.) Jag vet inte längre riktigt vad jag har sagt, men ni kan var 
 säkra på att det inte fanns ett sant ord i det. 65


Likheter finns mellan Pozzo och Estragon vari Estragons drömmande fyller en liknande funktion 
som Pozzos skådespeleri. Båda två har också liknande problem med minnet vilket plågar dem, som 
Pozzo uttrycker i andra akten: ”Jag minns inte att jag träffade någon igår. Men i morgon kommer 
jag inte att minnas att jag träffade nån i dag. Så räkna inte på mig om det är nånting ni vill ha reda 
på. Nu talar vi inte mer om det.” 66 Minnesförlusterna ingjuter en mening i all repetition och i allt 
återkommande. 
 Man kan konstatera att de missförstånd som diskuterades i analysens första del är 
underordnade en djupare problematik i språket, så som den uttrycks i I väntan på Godot, än bara på 
ett språkligt och verbalt plan. Den formell som Anders diskuterar angående väntan i dramat kan 
även ses som sammanfattande för synen på språk i dramat: ”’We remain,’ they seem to be saying, 
’therefore we must be waiting for something’. And: ’We are waiting, therefore there must be 

something we are waiting for.’” 67  Bara för att karaktärerna i dramat talar förväntar vi oss att de 
faktiskt säger något. 
 Karaktärerna i I väntan på Godot uttrycker en vilja att tala vilken sträcker sig över ordets 
makt och betydelser, då talet har som funktion att försäkra dem om deras existens. Karaktärerna är 
papegojor och skådespelare vilka repeterar ord och argument de lärt sig, ord de hört, minnes-
fragment, parodier på logiskt och objektivt resonerande och lyriska pastischer. Ordets bedräglighet 
uttrycks genomgående, inte enbart genom alla de missförstånd som listats i analysens första del, 
utan även genom ordets oförenlighet med ett personligt uttryck och deras omvärld, ta t.ex. de båda 
akternas avslutande repliker: ”ESTRAGON. Ska vi gå då? VLADIMIR. Nu går vi. (De rör sig 
inte.)” 68  Språket i deras värld har holkats ur genom att de säger en sak men gör eller ser en annan. 
 Hur är dialogen konstruerad i Slutspel? Vad säger Beckett om språk, kommunikation och tal 
i dramat och hur uttrycker det sig i relation till I väntan på Godot?
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Slutspel
Ofta betraktas Slutspel som en form av fortsättning på I väntan på Godot; men istället för i en 
öppen, pastoral utomhusscen utspelar den sig i en klaustrofobisk miljö med kalla, väggar i grått ljus. 
Beckett har åter använt sig av olika parkonstellationer. Här den åldrade och paralyserade Hamm och 
hans tjänare och troligtvis adopterade son, Clov, som ständigt brottas med tanken att lämna honom, 
samt hans båda benlösa föräldrar Nagg och Nell, vilka befinner sig i varsin soptunna intill. Världen 
utanför beskrivs som död, eventuellt förintad av en katastrof, varav de fyra inom dessa väggar 
upplever sig vara de enda överlevande.
 Hamm är blind och måste ständigt passas upp av Clov. Hamms enda sätt att uppleva 
verkligheten och få reda på hur det ser ut omkring sig är via Clovs ögon. Då Hamm inte leker med 
sin trebenta leksakshund, blir skjutsad i sin rullstol runt i rummet eller nekas sin lugnande medicin 
av Clov, läser han gärna upp sin berättelse i vilken han varje dag skapar en ny episod. 
 Berättelsen handlar om en katastrof som inträffat och berövat många människor på deras liv. 
Han möter då en man som ber om bröd till sin svältande son som han senare ber Hamm att ta hand 
om. Detta barn antyds vara Clov som Hamm tagit hand om längre än Clov kan komma ihåg. 
Beckett ger Hamms berättelse en mystisk och tvetydig betydelse då det är oklart om berättelsen är 
baserad på Hamm och Clovs riktiga liv eller om de baserat sin livsuppfattning på denna historia 
som författats av Hamm.

”Spelet”
Innan man kan fokusera på kommunikationen och dialogen i Slutspel finns det ett antal frågetecken 
som behövs klaras upp. Det första och det viktigaste är dialogen mellan Hamm och Clovs relation 
till den historia som Hamm berättar. Beckett komplicerar relationen mellan verklighet och fiktion 
genom Hamms berättelse som så väl överensstämmer med deras uppfattning om sitt förflutna. 
Beckett antyder till och med att Clovs minne av sitt förflutna inte skulle vara en direkt minnesbild 
utan snarare ett minne av de upprepande dialoger de haft därom. 
 Enligt Lyons fastställer Beckett fem olika möjligheter till tolkning: ”(1) Hamm’s story may 
have no connection to their relationship; (2) Hamm’s story may be a history of the origin of their 
relationship, explaining the psychological and socio-economic limits within which they relate to 
each other; (3) Hamm’s story may be an invention that provides the two of them with a narrative 
pattern in which they imagine the past and justify the present[.]” 69 
 Enligt Lyons första tre punkter kan man se hur Beckett lyckas framkalla en ovisshet hos 
publiken genom att två antiteser samtidigt presenteras som möjliga. Antingen har Hamms berättelse 
ingenting med sin och Clovs verkliga relation, eller så är det en direkt kopia av verkligheten; eller 
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ett sätt för dem att klara av sin nutida situation genom att ständigt repetera de underliggande 
anledningarna till att de just nu bor och lever tillsammans.
 Men Beckett försvårar tolkningsmöjligheterna ytterligare i och med de sista två av Lyons 
punkter: ”(4) Hamm’s story may be an extrapolation, embellishing and revising some actual origin 
that he has not revealed; (5) Hamm and Clov may not know, with any certainty, whether or not the 
story has a direct relationship to a past event since the point or transition between memory and in-
vention may have been lost in a series of repetitions.” 70

 De tre första punkterna visar på en mystifikation vilken lämnar publik och läsare i ovisshet 
om berättelsens roll i dramat. Men de sista två pekar på att Clov och Hamm skulle kunna vara lika 
ovetande som publiken om hur det verkligen ligger till och att sanningen sedan länge gått förlorad 
genom upprepningen av en fiktion.
 Det andra frågetecknet är schackmetaforen. Som tidigare nämnts innebär ett slutspel i 
schack att de flesta pjäserna på brädet är borta och att kungarna då får spela en viktig roll i spelets 
utgång. Enligt Ekbom skulle då karaktärerna i dramat överensstämma med ett exempel på ett 
slutspel i schack, att Hamm skulle vara en instängd, paralyserad kung oförmögen att flytta på sig, 
assisterad av sin bonde Clov och de två tornen, hans föräldrar, Nagg och Nell. Men vem eller vad 
som spelar kungen i motståndarlaget är inte självklart. Ekbom föreslår att det skulle kunna vara 
”den obönhörliga tiden som håller på att rinna ut för kontraenheterna på brädet”.71

 Schackmetaforen ska ha bekräftats av Beckett själv (som annars sällan kommenterat sina 
verk) under en uppsättning av Slutspel, 1967, vilket återges av Ruby Cohn i Back to Beckett:

 Hamm är en kung i detta schackparti som är förlorat från början. Från början vet han att han gör vilda 
 meningslösa drag. Att han inte kommer att göra några framsteg alls med griphaken. Nu gör han till sist några få 
 meningslösa drag som bara en dålig spelare kan göra. En god spelar skulle ha gett upp för länge sedan. Han 
 försöker bara uppskjuta det oundvikliga slutet. Alla hans gester är de sista meningslösa dragen som för spelet 
 mot ett slut. Han är en dålig spelare. 72

Även om Ekbom hävdar att schackmetaforen inte behövs dras längre än som en metafor för 
tematiken i dramat ska jag ändå diskutera om schacket har en djupare förankring i dramat än enbart 
tematiskt; just för att djupare förstå kommunikationen karaktärerna emellan. 
 Den vanligaste tolkningen av Hamm och Clov är, i sin enkelhet, att de skulle ha en liknande 
relation som Pozzo och Lucky, d.v.s. herre och tjänare, bara att de har antagits en annan skepnad. 
Men om man noggrannare betraktar Clov och Hamm, finns det något i texten som skulle bekräfta 
deras relation som kung och bonde på ett bräde? Följande exempel tyder på att Clovs egenskaper 
som tjänare även inkluderar sysslor vilka kan förknippas med bönder: ”HAMM. Har din frön kom-
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mit upp? CLOV. Nej. HAMM. Har du krafsat litet och sett efter om de grott? CLOV. De har inte 
grott.” 73

 Tecknen som tyder på att Hamm (Hamlet?) skulle vara kung snarare än herre är starkare. Till 
exempel genom citat såsom: ”Och dina ärenden? När du besökte mina fattiga. Gick du alltid till 
fots?” 74 Att Hamm skulle ha egna ”fattiga”  tyder på en makt utöver herre i huset, vilket blir ännu 
tydligare genom hans citerande av William Shakespeares (1564-1616) kungar Hamlet och Richard 
III. Hamms hetsiga utbrott ”Mitt kungarike för en soptömmare!” 75 anspelar tydligt på Richard IIIs: 
”En häst! En häst! Min krona för en häst!” 76  (Här: krona; annars ofta översatt med kungarike.)
 Även om citatet ovan ofta används som ett talesätt finns möjligheten att tolka det bok-
stavligt, att Hamm har, eller åtminstone tror sig ha, ett kungarike. Det ord Hamm utelämnar, 
”hästen”, kan även det knytas till schack och pjäsen med samma namn. 
 Vare sig man vill omfamna schackmetaforen eller inte, kan man urskilja ett spel som explicit 
spelas mellan Hamm och Clov. Dramats första replik framförs av Clov: ”Slut det är slut, det är snart 
slut, det är kanske snart slut. (Paus.) Korn läggs till korn, ett efter ett, och plötsligt en dag är det en 
hög, en liten hög, den omöjliga högen. (Paus.) Ingen kan straffa mig längre. [...].” 77  Clovs replik 
framförs likt en monolog. Och kort efter att Clov gått ut från scenen svarar Hamm, även han, med 
en monolog: 

 Nu… (gäspar)  … är det min tur. (Paus.)  Att spela. [...]  Kan det finn… (gäspar)  finnas ett större… elände än 
 mitt? Ja, säkert. Förr i världen. Men i dag? (Paus.) Min far? (Paus.) Min mor? (Paus.)  Min… hund? (Paus.)  Å, 
 jag vill gärna att de lider så mycket som såna varelser kan lida. Men betyder det det att våra lidanden kan 
 jämställas? Ja, säkert. (Paus.)  Nej, allting a… (gäspar) … absolut, (stolt) ju större man är desto fylldare är 
 man. (Paus. Dystert.) Och desto tommare. 78  

Hamms inledande ord förtäljer explicit att de spelar och att det nu är hans tur. En tolkning skulle 
vara att de turas om med att spela på sitt lidande genom att uttrycka det i vemodiga monologer med 
dramatisk retorik. Hamms gäspningar har en dubbel effekt i situationen då de å ena sidan kan 
uppfattas i samband med att han precis vaknat upp, men å andra sidan kan tyda på att han är 
uttråkad av den repetition av dialog och handling vilket då skulle vara en del av deras spel. 
 Att dialogen, och möjligtvis hela situationen, är endast upprepningar märker man tydligt i 
följande citat:
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 HAMM. Har inte du fått nog?
 CLOV. Jo! (Paus.) Av vad?
 HAMM. Av… av… det här.
 CLOV. Det har jag alltid haft. (Paus.) Har inte du?
 HAMM (dystert). Då finns det inget skäl att det skulle bli annorlunda.
 CLOV. Det kan ta slut. (Paus.) Hela livet igenom samma frågor, samma svar. 79

Dialogen tycks gå i cirklar – ”samma frågor, samma svar”  – men handlingen kan inte benämnas 
som tidlös och oändlig i samma utsträckning som i I väntan på Godot. Möjligheten finns att repeti-
tionen i Slutspel skulle vara medveten och underordnad vanan. Vanan som i Proust beskrivs av 
Beckett som ”en skärm, som besparar offret åsynen av verkligheten”, skänker trygghet, men orsakar 
smärta och ångest då den dör (för att en ny vana ska kunna födas) och vilken då exponerar 
människan för den ”outhärdliga verkligheten”.80 

 CLOV. Måste vi gå igenom den här komedin varenda dag?
 HAMM. Det är en rutinsak. Man vet aldrig. 81

Samma fråga som Clov ställer i citatet ovan har Nagg tidigare i dramat ställt Nell. Då Nagg ställer 
frågan tror man som läsare eller åhörare att han åsyftar deras misslyckande försök med att kyssa 
varandra mellan tunnorna.82 Men om man uppmärksammar hur samma fras lagts i munnen på Clov 
senare i dramat, trots att Clov inte befann sig på scen för att höra Nagg, kan man förstå att det inte 
är första gången frågan ställts och att det i själva verket är Nagg som repeterat något som tidigare 
sagts av Clov. Hamms svar kan då tolkas som ett uttryck för att ”komedin”  bör fortsätta av 
”rutinsak” – som om vanan skyddade dem från något Hamm fruktar. 
 Vanan får Hamm att känna sig säker och trygg. I följande citat uttrycker han till och med att 
han tycker om deras repetition av frågor och svar: ”Jag tycker om gamla frågor. (Hänfört.) Å, de 
gamla frågorna, de gamla svaren, det finns ingenting bättre.” 83 På grund av Clovs uttryckta lidande 
och oförståelse av repetitionen skulle man kunna tolka deras situation som underordnad vanans å 
ena sidan trygga aspekt – vilket gör den så svår att upphäva – men å andra sidan utsatt för den 
monotoni och lidande den framkallar.
 Vidare i dialogen mellan Hamm och Clov kan man tydligt urskilja ett maktspel vilket 
genomgående tar sig i uttryck genom olika nekande och accepterande fraser. Tittar man på 
relationen dem emellan ser man att de båda har övertag fast på olika plan: Clov har det fysiska 
övertaget genom att han är rörlig och fortfarande kan se, trots att hans syn håller på och försämras.  
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Clov är Hamms enda möjlighet till att uppfatta världen vilket innebär för Clov ett övertag och en 
möjlighet att kunna missleda Hamm. Hamms makt är framför allt psykisk då den anspelar på Clovs 
samvete. Hamm är den som har makten och bestämmer; han är en auktoritär fadersgestalt men 
handikappad och i behov av assistans från Clov för att överleva. 
 En form av det nekande vilket ovan nämnts sker genom att Clov berättar för Hamm att 
saker, vilka Hamm behöver och vill ha, inte längre finns, t.ex: ”Det finns inga cykelhjul mer.” 84 
Enligt samma mönster och med samma formulering berättar Clov vidare att varken välling, naturen, 
floden, plädar, lugnande medicin eller kistor längre finns. 85

 Citaten ovan är tvetydiga. Då man som åskådare inte fått det klart presenterat för sig om det 
har skett en katastrof där de skulle vara de enda överlevande, eller om de endast uppfattar sig som 
det, blir det svårt att avgöra om cykelhjul och välling inte längre finns på grund av katastrofen eller 
om Clov bara säger det. Ett exempel vilket ytterligare tyder på att uttrycket skulle vara en pjäs i ett 
maktspel är hur Hamm förskjuter Clovs degraderande fraser på sin far Nagg: ”Det finns inga 
praliner mer”.86 Detsamma gäller vällingen. På samma sätt som Clov nekar Hamm att det finns 
någon välling använder sig Hamm av samma uttryck för att i sin tur neka sin far:

 NAGG. Min välling!
 HAMM. Ge honom hans välling.
 CLOV. Det finns ingen välling mer.
 HAMM (Till Nagg). Det finns ingen välling. Du får aldrig välling mer. 87


Clovs hot att lämna och gå ifrån Hamm är även det en viktig hållhake i maktspelet dem emellan. 
Men även de fraserna har olika möjligheter till betydelse. Tvetydigheten ligger i vare sig Clov 
syftar på att han ska lämna Hamm eller helt enkelt gå ut i köket, vilket han gör med jämna 
mellanrum. 

 CLOV. [...] Jag går nu, jag har att göra.
 HAMM. I ditt kök?
 CLOV. Ja.
 HAMM. Utanför det här, det är döden. (Paus.) Bra, ge dig iväg. (Clov går. Paus.) Det går framåt.
 [...]
 HAMM. [...] (Han visslar. Clov in, stannar bredvid rullstolen.) Nej men! Jag trodde du tänkte lämna mig.
 CLOV. Å, inte än. Inte än. 88
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Även om de bekräftar i början av dialogen att Clov ska gå in i köket tyder de sista replikerna på att 
de båda är medvetna om Clovs önskan och möjlighet att lämna Hamm och aldrig komma tillbaka.  
Även om Clov berättar att han bara ska ut i köket ser Hamm en poäng i att berätta för Clov, 
”Utanför det här, det är döden”, för att skrämma Clov från tankarna att lämna honom. 
 Clovs utgång till köket och önskan att lämna Hamm är så tätt sammanflätade att de nästan är 
omöjliga att skilja åt: ”HAMM. Gå då. [...] Jag trodde jag sa åt dig att gå. CLOV. Jag har försökt. 
(Han går mot dörren, stannar.) Sen jag föddes. (Han går.)” 89 Hamm säger åt Clov att gå, och menar 
gå ut i köket. Clov säger att han försökt sedan han föddes men menar att han försökt lämna Hamm.

 HAMM (stolt). Att vara bort från mig är detsamma som döden. (Paus.) Och den där råttan?

 CLOV. Den kom undan.
 HAMM. Den kommer inte långt. (Paus. Oroligt.) Va?
 CLOV. Det behöver den inte.
 (Paus.)
 HAMM. Är det inte dags för min lugnande medicin?
 CLOV. Jo.
 HAMM. Å! Äntligen! Ge mig den fort!
 CLOV. Det finns ingen lugnande medicin mer. 90

Hamm frågar Clov hur det gick med råttan han tidigare annonserat fanns i köket. Enligt Karics 
analys använder sig Clov av råttan som en metafor för sin egen flykt från Hamm.91 Hamm förstår 
liknelsen och, genom att hävda att råttan inte kommer långt, insinuerar Clovs oförmåga att lämna 
honom. Som hämnd på Hamms hävdande av sin makt och auktoritet över Clov, nekar han då i sin 
tur Hamms önskan om lugnande medicin vilken han bett om men nekats fem gånger innan i 
dramat.92

 Att replikutbytet mellan Vladimir och Estragon, i I väntan på Godot, tveksamt kunde ben-
ämnas som dialog diskuterades tidigare i analysen och grundades på en vilja att föra monolog, 
berättande för berättandets skull, för att undvika tystnaden och få tiden att gå. Möjligheten att föra 
en dialog komplicerades avsevärt på grund av att Estragon och Pozzo drabbats av medveten eller 
omedveten minnesförlust samt tidens cykliska gång. Missförstånd skedde frekvent på grund av 
ordets bedräglighet, karaktärernas svårigheter med minnet och problem med att koppla samman 
språk och verklighet. 
 I Slutspel är situationen annorlunda. Dialogen är inte underordnad vare sig minnet eller tiden 
utan vanan, vilket resulterat i en upprepande och, på sätt och vis, cyklisk tillvaro som påminner om 
I väntan på Godot. I I väntan på Godot får vi se och uppleva repetitionen. I Slutspel anar vi den 
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endast genom Clovs klagan, Hamms gillande av ”samma frågar, samma svar”  samt återkommande 
fraser. Ändå menar Lyons att handlingen även i Slutspel kommer att repeteras i all oändlighet efter 
det att Hamm i slutet lagt sin näsduk över ansiktet och återinträtt i den position han var i då dramat 
började. Och att Clov, trots sin reseutstyrsel aldrig kommer att ge sig av.93

 Dialogen mellan Hamm och Clov försvåras ytterligare genom det spel, som av vana, ut-
spelar sig dem emellan. Vill man se maktspelet likt ett parti schack är Hamm en kung i patt, d.v.s. 
som inte kan röra sig, och som för att vinna spelet behöver hjälp av sin bonde Clov som, på grund 
av Hamms paralysering, ser en möjlighet att fly. Som förslag på vem den motsatta kungen är skulle 
jag hellre föreslå vanan eller den verklighet Hamm fruktar, snarare än tiden, vilket Ekbom föreslog. 
Att Clov skulle ha en ambivalent roll mellan bonde och kung skulle även kunna vara möjlig.
 Beckett försvårar tolkningen avsevärt genom att möjliggöra ett flertal tolkningar bara av 
deras handlingar och uttalande. Beckett går i sina dramer bortom mystifikation och dramatisk ironi, 
konventioner som är vanliga i äldre teatertradition, genom att skapa en handling vilken är oklar 
både för publiken och karaktärerna på scen; i Slutspel delvis genom att försvåra karaktärernas 
relation till sin historia, vilket Lyons fem punkter som tidigare tagits upp, är ett exempel på. 

Hamms berättande
Liksom i analysen av I väntan på Godot kommer jag i detta avsnitt att reflektera kring monologens 
och berättandets roll i Slutspel. Då avsnittet innan haft fokus på dialogen och de olika faktorer som 
där spelat in, kommer jag här att lyfta fram monologens roll, framför allt Hamms berättande och 
spel, samt dess inverkan på dialogen. 

 The slow-moving apocalypse of Endgame is embodied, tentatively, in the formal catastrophe of an old-style 
 tragedy. It is as if we were given the final sequence of a play whose preceding acts do not survive; and the 
 language of this torso-play appropriately draws on the tragic tone of final acts in a great tradition of drama, 
 particulary in Shakespeare. 94

Kennedy har i sin analys utgått från att titeln Slutspel syftar på slutet av ett drama, vilket förstärks 
av Hamms bruk av typiskt shakespearianska slutfraser. ”Hamm – who is at once the protagonist try-
ing to die in the ’old style’ and the exhausted actor and writer – collects words towards his ’last so-
liloquy’, with its gestures or recognition (anagnorisis) and violent vociferation, suffering and 
renunciation.” 95 Men trots att Kennedy tar upp att Hamm är en skådespelare och författare 
diskuterar han inte utförligare möjligheten att Hamm endast spelar döende och imiterar ett språk 
och ett scenario typiskt för t.ex. en tragedi av Shakespeare. Faktum är att det tydligt framgår att 
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Hamm (Ham actor = amatörskådespelare?) spelar upp ett skådespel – en form av mise en abyme – 
för Clov (clown?) som indirekt måste agera publik:

 HAMM. Låt det bli slut då! (Clov går mot trappstegen. Häftigt.) Låt det flyga i luften! [...] Av mörker! Och 
 jag? Har jag nånsin fått förlåtelse?
 CLOV (sänker kikaren, vänder sig mot Hamm). Va? (Paus.) Sa du åt mig?
 HAMM (ilsket). Det var en avsidesreplik! Jävla arsle, har du aldrig hört en avsidesreplik förr? (Paus.)  Nu 
 börjar jag min sista monolog. 96

I citatet ovan misstolkar Clov Hamms uttalande för en fråga ställd till honom. I själva verket är 
Hamm upptagen med att föra monolog, där hans fråga endast är en slags apostrofering som inte är 
menad att bli besvarad. På grund av Clovs avbrott i monologen märker vi av en skiftning i Hamms 
språkbruk – från ett högt och filosofiskt fyllt av patos, till ett lågt och vulgärt.
 Clovs roll som lyssnare och åskådare i Slutspel påminner till stor del om den roll Estragon 
och Vladimir spelar för varandra och för Pozzo. Clov är där för att bekräfta Hamms existens och 
utgöra åskådare och publik, tillsammans med Nagg och Nell. Vilket Kennedy påpekar skiljer Clovs 
språk sig heller inte från Hamms: ”Clov’s opening speech not only uses one of Hamm’s key images 
– Zeno’s paradox of the infinite heap of millet – but speaks in Hamm’s rythms; and Clov’s last 
soliloquy sounds like something split off from Hamm’s last soliloquy[.]” 97 
 Att Clov brukar de ord han lärt sig utav Hamm bekräftas explicit av Clov: ”Jag använder de 
orden som du har lärt mig. Om de inte säger dig nånting längre får du lära mig nya. Eller låta mig 
vara tyst.” 98  Med papegojmetaforen i åtanke, vilken tidigare diskuterats i samband med Luckys tal, 
blir en annan tolkningsmöjlighet framträdande angående Clov och hans relation till dialogen. Enligt 
Hamms berättelse har han tagit hand om Clov sedan hans biologiska far, på grund av fattigdom, gav 
bort honom till Hamm; möjligheten finns därför att Clov, likt en papegoja, lärt sig upprepa Hamms 
fraser och ord och därför utgör en konkurrent till Hamm i lidande och i hans spel att dö ”old style”. 
 Det maktspel vilket togs upp tidigare i analysen av Slutspel skulle då kunna vara språkligt 
även om Clov skulle vara omedveten om vad han säger och att han imiterar Hamms sätt att uttrycka 
sig. 
 
 CLOV. Vad gör jag för nytta?
 HAMM. Du ger mig replik. (Paus.) Jag har fortsatt på min historia. En bra bit. (Paus.) Fråga mig hur långt jag 
 har kommit.
 CLOV. Å, apropå det, hur går det med din historia?
 HAMM (mycket förvånad). Vilken historia?
 CLOV. Den där som du alltid har berättat.
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 HAMM: Å, du menar min roman?
 CLOV. Just det. 99

I citatet ovan förtydligar Hamm den roll han menar att Clov ska spela, d.v.s. att ge honom replik 
och, efter Hamms regi, ställa honom de frågor han på förhand bestämt. Likheten är tydlig mellan 
det spel Hamm och Clov spelar ovan, och det mellan Pozzo och Estragon:

 POZZO. [...] Jag skulle gärna vilja sätta mig igen, men jag vet inte riktigt hur jag ska bära mig åt.
 ESTRAGON. Kan jag hjälpa er?
 POZZO. Kanske om ni ber mig.
 ESTRAGON. Va?
 POZZO. Om ni ber mig sitta ner.
 ESTRAGON. Skulle det var till nån hjälp?
 POZZO. Det känns så.
 ESTRAGON. Vi försöker. – Men vill inte min herre sitta ner.
 POZZO. Tack, jag står så bra. (Paus. Med låg röst.) Truga mig litet.
 ESTRAGON. Men ni blir kall om ni står så där.
 POZZO. Tror ni det?
 ESTRAGON. Alldeles säkert.
 POZZO. Ni har nog rätt. (Sätter sig.) Tack min vän. Nu är jag i ordning igen. [...]. 100

Hamm säger åt Clov att fråga honom hur det går med hans historia. Clovs spelade intresse får 
Hamm att känna sig viktig och betydelsefull. Men Hamms strategi att använda sig av spel och 
fiktion för att bekräfta sin makt över Clov märks som tydligast i hans berättelse. I berättelsen 
framställer Hamm sig som Clovs välgörare, den som räddade Clov från den fattigdom och misär 
hans liv annars hade varit präglat av, om han stannat med sin fattige biologiske far. 
 ”Jag kommer att ropa på min far, och jag kommer ropa på min… (tvekar)… min son. Till 
och med två gånger, tre gånger, i fall de inte skulle ha hört mig den första eller den andra 
gången.” 101 Hamms berättelse är svårtydd, vilket t.ex. Lyons’ fem punkter tyder på. Ett sådant 
uttalande skulle peka på att Clov i själva verket var Hamms biologiska son och berättelsen endast 
en fiktion. Det skulle innebära att berättelsen används för att bekräfta Hamms makt och Clovs skuld 
till honom. Men genom Hamms förnekande av vad han just sagt förblir berättelsens betydelse oklar. 
Det är samtidigt möjligt att det ovan sagda skulle vara en del av hans spelande, och det upprörda 
intermezzot Hamms verkliga ord: ”Vilka fantasier! Jag behöver övervakning! En råtta! Steg! Ögon! 
Man håller andan och sen… (han andas ut)… sen talar man, fort, fort, bara ord, som ett barn som 
ligger ensamt och låtsas att det är flera, två tre stycken, för att kunna vara tillsammans och prata 
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med varann, i mörkret.” 102  I citatet under tvingar Nagg sin fru, Nell, att höra på hans historia om 
skräddaren som skulle sy ett par byxor, fastän Nell inte tycker den är rolig och inte kan tänka på 
annat än då de var nyförlovade och åkte båt över Comosjön:

 NAGG. [...] Jag ska berätta historien om skräddaren för dig.

 NELL. Varför det?
 NAGG. För att muntra upp dig.
 NELL. Den är inte rolig.
 NAGG. Du har alltid skrattat åt den. (Paus.) Första gången trodde jag du skulle dö.
 [...]
 NAGG. Vi hade förlovat oss dan innan.
 NELL. Förlovat oss!
 NAGG. Du skrattade så du höll på att välta båten. Vi kunde ha drunknat.
 NELL. Det var för att jag kände mig lycklig.
 NAGG. Nej, nej, det var min historia. Det förstår du väl själv, du skrattar fortfarande åt den. Varenda gång. 
 NELL. Det var djupt, djupt. Och man såg botten. Den var vit. Och ren. 103

Nagg envisas med att intala Nell att hon alltid tyckt om berättelsen och alltid skrattat åt den; men 
det framgår att Nagg är den som tycker om historien och framför allt tycker om att berätta den. 
Hamm och Nagg är såpass indoktrinerade i deras vana att de, med sina berättelser, kan fortsätta leva 
vidare. Nell, som inget har att berätta och som heller ingen vill lyssna till, dör för att hon klänger 
fast vid ett minne utanför deras repetitiva vana.
 Tydliga likheter finns att urskilja i de båda dramerna. Hamm är kung och Pozzo är herre av 
”gudomligt ursprung”.104 Och båda innehar en stark teatralisk ådra. Pozzo, i och med sitt parodiskt 
lyriska och prosaiska språk, t.ex. i sitt tal om himlen, Hamm genom sitt upprepande av slutfraser 
och citerande av Shakespeare.
 Men länken mellan de båda dramerna ligger i karaktärernas berättande och deras lust att föra 
monolog. Vilket flertalet teoretiker lagt märke till har Estragon och Vladimir ett nästintill identiskt 
språkbruk, likaså Hamm och Clov. Att Estragon och Vladimirs språkbruk är svårt att skilja åt brukar 
ofta ses som att de tillsammans skulle representera en person och att deras dialog då endast skulle 
vara en monolog upphackad och delad på två. Exempel på det skulle kunna vara deras cross-talk 

(vilket i analysen inte tagits upp i någon vidare utsträckning) vars koppling till commedia dell’arte 
kan tyckas vara känd inom beckettforskningen idag, och även dess funktion i att beskydda dem från 
tystnad, kan ur det perspektiv jag anammat i denna analys betraktas i ett nytt ljus.

 ESTRAGON. Det är för att slippa tänka.
 VLADIMIR. Vi är ursäktade.
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 ESTRAGON. Det är för att slippa höra.
 VLADIMIR. Vi har våra skäl.
 ESTRAGON. Alla de döda rösterna.
 VLADIMIR. De susar som vingar.
 ESTRAGON. Som löv.
 VLADIMIR. Som sand.
 ESTRAGON. Som löv. 105

En möjlighet till varför deras språk inte går att särskilja och att deras dialog, som i exemplet ovan, 
går ihop till något som mer liknar en monolog är att de lärt sig av varandra att tala och vad de ska 
säga. Som Clov berättar i Slutspel har Hamm lärt honom alla ord han kan. Därför använder Clov sig 
av fragment ur Hamms tal i sina egna monologer. Därför liknar deras språk varandras och därför 
saknar deras dialog mening och rörelse. De är, liksom Lucky, papegojor vilka talar eftersom de lärt 
sig tala och använder sig av de ord de lärt sig då de inte kan några andra. De stammar fram ”sin 
läxa” precis som Lucky gör i I väntan på Godot, och som Beckett explicit uttrycker i Molloy: 

 Jag vet detsamma som de döda tingen och orden vet, och det blir en trevlig liten rad med en början, en mitt och 
 ett slut som i välbyggda meningar och i en lång liksonat. Och om jag säger det eller det eller någonting annat, 
 det spelar verkligen så liten roll. Att säga är att uppfinna. Falskt förstås. Man uppfinner ingenting, man tror att 
 man uppfinner, att man blir fri, man stammar bara fram sin läxa, spillrorna av en inlärd och glömd läxa, livet 
 utan tårar så som man begråter det. 106

I Slutspel tvingar karaktärerna varandra att lyssna på deras berättande. Nagg berättar sin historia 
vare sig Nell vill höra den eller inte. Hamm mutar Nagg med en pralin för att han ska lyssna på hans 
berättelse. På ett liknande sätt som i I väntan på Godot kan man hävda att det finns en vilja att tala 
och föra monolog som håller dialogen vid liv. Som analysen presenterat har dialogen ett flertal inre 
komplikationer vilka försvårar möjligheten att fastslå en tolkning, t.ex. problematiken med att förstå 
rollen av Hamms berättelse i dramat, spelet mellan Hamm och Clov – nekande och accepterande 
(även om det i analysen mest fokuserats på deras nekande av varandra) – och Hamms skåde-
spelarambitioner vilka ger honom utrymme att ”ljuga” i dramat.  
 Men en viktig underliggande faktor till att Becketts dialog inte är en dialog i vanlig 
bemärkelse är det jag har kallat papegojmetaforen. Man kan urskilja en osynlig barriär mellan 
Becketts karaktärer och deras språk. Det märks, i Slutspel, tydligast på Clov vars tal kan liknas vid 
ett inlärt beteende som tvingats upprepas in absurdum.
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AVSLUTANDE DISKUSSION
Sammanfattningsvis har jag i denna analys diskuterat dialogen och monologen i två av Becketts 
dramer. I analysen om I väntan på Godot listades missförstånd och hur karaktärerna i dramat talar 
förbi varandra. Det tog sig uttryck bland annat genom att karaktärerna missförstod vad den andre 
sade – vad orden betydde och vad de åsyftade – och bristande förmåga att koppla ihop ord och 
kontext. Av det kan man urskilja att Beckett i dramat uttrycker en generell och underliggande 
skepsis till ordets förmåga att förmedla någon slags mening och ett uttryck för människans 
bristande möjligheter i att förstå och bli förstådd av andra människor. Som Beckett skriver i Malone 

dör: ”Det är ingen idé längre att ställa orden till svars. De är inte tommare än sitt innehåll.” 107

 Vidare diskuterades minnets roll i dramat och dess påverkan på dialogen och miss-
förstånden. Det framgick att minnet orsakade en mängd missförstånd men samtidigt skapade en ram 
inom vilken karaktärerna kunde spela. Vladimirs erkännande att han kände igen Pozzo och Lucky 
första gången de kom in på scen men ändå spelade förvånad och låtsades inte känna igen dem. Då 
vi märkte antydningar till att Estragons minne heller inte var så dåligt som han kanske ville ge sken 
av utesluter det inte en tolkning att även Estragon och Pozzo skulle ha möjlighet att spela.  
 I analysen av Slutspel diskuterades ”spelets”  olika tolkningsmöjligheter och hur det tog sig 
ut i dramat. ”Spelet”  kunde reduceras till endast en form av maktspel vilket i sin tur var underordnat 
vanan och repetitionen. Dialogen i Slutspel kan därför knappt kallas dialog då ingen spontanitet 
existerar och inget nytt tillförs diskussionen utan alla ord och alla fraser endast upprepas av vana för 
att kunna känna igen sig i situationen, känna trygghet eller åsamka den andre lidande.
 Man skulle därför kunna hävda att det inte existerar någon dialog i I väntan på Godot och i 
Slutspel. Luckys tal är det uttalande Beckett inte på något sätt maskerat. Det är en lång monolog 
som på många sätt kan uppfattas som oförståelig, framför allt på grund av att man som åskådare 
eller läsare antar att han måste säga något eftersom han talar, medan det är själva akten och 
situationen Beckett försökt fånga. Luckys tal är ”spillrorna av en inlärd och glömd läxa”  som 
Molloy uttryckte sig i citatet innan. Han snubblar på orden, stammar och upprepar sig sökande efter 
det han en gång lärt sig. Orden han uttalar är främmande och har igen betydelse för honom. Lucky 
är prototypen och den försvunna länken till Becketts karaktärer vilka alla i stor utsträckning kan 
benämnas som papegojor; människor vilka håller fast vid de ord de har och vilka de lärt sig och 
upprepar, i Slutspel av vana, i I väntan på Godot för att fördriva en tid vilken inte tycks existera.
  I Slutspel tilldelas man kompletterande fakta vilket ytterligare förtydligar ovan nämnda 
tematik. Att Hamm och Clovs relation bär likheter med Pozzo och Luckys har konstaterats i nästan 
varje analys kring ämnet, t.ex. i Esslins: ”Hamm and Clov (ham actor and clown? Hammer and Nail 
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– French ’clou’?) in some ways resemble Pozzo and Lucky. Hamm is the master, Clov the 
servant.” 108

 I och med Clovs uttalande ”Jag använder de orden som du har lärt mig. Om de inte säger dig 
nånting längre får du lära mig nya”,109  vilket nämns tidigare i analysen, ger Beckett oss en ledtråd 
till att förstå deras relation, men även i viss utsträckning Pozzo och Luckys. Pozzo berättar för 
Vladimir och Estragon hur Lucky lärt honom allt han kan (det togs upp kortfattat under ”Tidigare 
forskning”  i samband med Metmans analys). Men eftersom det mesta tyder på motsatsen är det inte 
uteslutande att Pozzo faktiskt inte talar sanning när han säger det. Jämför med citatet, vilket också 
tagits upp tidigare i analysen: ”Jag vet inte längre riktigt vad jag har sagt, men ni kan var säkra på 
att det inte fanns ett sant ord i det.” 110

 Möjligheten finns att Beckett komplicerar karaktärernas yttre förhållande i en sådan ut-
sträckning, inte som Lyons hävdade för att provocera tolkande, utan för att alltför mycket mening 
inte skulle kunna tillskrivas deras ord. I I väntan på Godot slås man av bristen på tid och minne 
vilket, förutom omger hela scenen i ett meningslöshetens dis, komplicerar meningen och uttrycket i 
allt som dialogen presenterar. I Slutspel uppnår Beckett en liknande effekt genom Hamms tvetydiga 
berättelse och Clovs oklara roll i dramat.
 Medan Clov tydligt imiterar Hamm och, Estragon och Vladimir imiterar varandra (om de 
inte imiterar Pozzo?) karaktäriseras Hamms och Pozzos spel av teatraliska element. Hamm och 
Pozzo imiterar inte en tydlig karaktär i dramat utan imiterar en dramatisk attityd. Pozzo härmar ett 
”lyriskt”  och ”prosaiskt”  språkbruk vilket endast tar sig ut i diverse pastischer. Hamm spelar på 
akten att berätta en historia, författargeniet och den döende i Shakespeares andra. Dock är deras 
språk, i samma utsträckning som de övriga karaktärernas, bristande personligt och föga individuellt. 
 Beckett har skrivit litteratur, dramer, vari orden inte är det viktiga utan själva akten att tala. 
Beckett avdramatiserar ordets roll samtidigt som han lägger extra vikt på utomspråkliga element i 
sina dramer såsom t.ex. bytet av hattar i I väntan på Godot och Clovs bärande fram och tillbaka på 
en stege för att kunna se ut genom fönstren i Slutspel. Som Hoffman skriver: ”As the words slow 
down, gesture, look, the simple moves of the body take over. A form of miming has its own poetic 
effect, and conveys – perhaps in a less complicated way – its own meaning.” 111 
 Becketts utforskning av utomspråklig mening framgår tydligare i vissa av hans senare 
dramer, t.ex. Akt utan ord (Acte sans paroles) (1956) vari ordets roll ytterligare degraderats. I 
dramer som Spel (Play) (1963) och Lyckans dar (Happy Days) (1960) utvecklar Beckett sina tankar 
om människans språkliga isolering vilket man kan tycka även har en viktig roll i dramerna I väntan 
på Godot och Slutspel.
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