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1. Inledning 
Kritikerna fick problem när de först mötte Samuel Becketts dramatik, inte bara på grund av 

dess originalitet och underminerande av konventioner, utan också och inte minst p.g.a. dess 

radikala negativitet som verkar motstå tolkningar. Vad ska man säga om ett skådespel som 

Waiting for Godot som självt konstaterar: ”This is becoming really insignificant”, och svaret: 

”Not enough”1 med efterföljande tystnad, eller: ”Nothing happens, nobody comes, nobody 

goes, it´s awful!”2, eller om Endgame i vilken Hamm konstaterar att detta är obegripligt och 

säger: ”Do you not think this has gone on long enough?”3 eller: ”This is not much fun.”4 Peter 

Boxall beskriver dessa mödor, som fortfarande är problematiska för Beckettkritiken, enligt 

följande i sin bok om Godots och Endgames kritikhistoria: 

 

In the very early reviews, critics responded to this undermining of established theatrical codes in 
two ways – they either dismissed the plays as trivial nonsense, or they saw them as a profoundly 
challenging dramatic development that required critics and dramatists alike to rethink the 
conventions that had sustained theatre thus far. For those critics in the latter category, however, 
it was not immediately clear how to proceed whit the interpretation of an art whose power was 
perceived to lie in its uninterpretability, its radical denial of the process by which theatre 
becomes meaningful. What seemed to be required was a critical or elucidatory language that 
could somehow interpret the play’s inpretability, that could cast light on the play’s 
meaninglessness in ways that made it appear meaningful, without reconstructing the very 
critical and dramatic conventions whose denial constituted their meaning. The struggle to create 
such a language – to preserve the impact of the play’s meaninglessness whilst exploring what 
such meaninglessness might mean – has characterized the development of Beckett studies over 
the last five decades.5  

 

Efter några första försök att förstå hans dramatik, representerat av Vivian Merciers 

förbluffade ord om Waiting for Godot: “nothing happens, twice.”6, utkristalliserar sig mot 

slutet av 50-talet två olika riktningar inom Beckettkritiken som fortfarande dominerar. Å ena 

sidan Martin Esslins humanism som åtminstone fram till slutet av 80-talet var helt 

dominerande, å andra sidan Theodor W. Adornos radikala negativitet: 

 

For Martin Esslin, the plays are an essentially affirmative and redemptive vision of a struggling 
but persisting humanity, naked and noble, seen in its truest light. For Adorno, on the contrary, 
they offer no such comforting representation of a fundamental humanity; on the contrary, they 

                                                            
1 Samuel Beckett, The complete dramatic works (hädanefter CDW) , Faber and faber: 2006, s. 64. 
2 CDW, s. 41. 
3 CDW, s. 114. 
4 CDW, s. 98. 
5 Peter Boxall, Waiting for Godot/Endgame. A readers guide to essential criticism, Palegrave macmillan: 2000, s. 
5‐6. 
6 Vivian Mercier, “The uneventful event”: 1956, i Boxall, s. 13. 
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demonstrate the collapse of a culture that allowed such ideological structures as humanism to 
persist.7 

 

För Esslin och andra humanister, till de mest namnkunniga hör Alain Robbe-Grillet, John 

Fletcher, Ruby Cohn och Hugh Kenner, låg mycket av Becketts originalitet i vad de ansåg 

vara scenens och skådespelarnas självidentitet, scenen är vad den är, skådespelarna är vad de 

är, och denna närvaro, detta nakna ”att vara till” var det enda som var kvar efter Becketts 

uppgörelse med alla falska ideologier, och det beskrev människans situation efter andra 

världskriget.  

      Men redan en av deras största ansträngningar, att visa på intertextuella samband eller 

referenser, motsäger en sådan syn. Cohn, exempelvis, har visat på många bibliska referenser i 

Endgame, t.ex.: ”Hamm, son of Nagg, instantly recalls Ham, son of Noah.”8 Kenner har 

beskrivit många litterära referenser, speciellt till Shakespeare: Hamm är Hamlet, han är Lear, 

han alluderar på Richard III9. En svensk, Hannes Meidal, pekar på Hamms likhet med 

Strindbergs Hummel10, etc. Listan kan göras lång. Naturligtvis berikar dessa referenser 

läsningen av Endgame, men vi måste fråga oss vad dessa referenser generellt sett har för 

innebörd. Svaret är att de skriver in Endgame i en historia, i en kedja av beroende. Endgame 

är förmedlad av historien, av litteraturen, av språket, av något som föregår det, och därför kan 

det inte vara självidentiskt. Hamm, exempelvis, är tydligen inte bara skådespelare, han är 

också en massa andra karaktärer. Han är således inte alls identisk med sig själv. Tvärtom 

tillhör det förstås skådespelarens natur att inte vara identisk med sig själv, att upprepa en text 

som inte är hans egen. 

     För Adorno negerar Becketts dramatik istället all form av grundval, all teori, filosofi och 

ideologi, ja, kulturen i stort. Beckett dramatiserar dess misslyckande utan att erbjuda något 

alternativ (i form av exempelvis humanism eller existentialism). Det är antagligen därför som 

Derrida aldrig har skrivit om Beckett trots att det är ”an author to whom I feel very close”11, 

för Beckett har redan i sina texter genomfört en sorts dekonstruktion. När jag nu läser 

Endgame med utgångspunkt i Derridas tänkande är det absolut ingen dekonstruktion jag 

genomför, utan jag lånar Derridas språk för att följa hur Beckett själv genomför en sorts 

dekonstruktion. Jag har tagit mest intryck av Steven Connors fina och inflytelserika bok 

Samuel Beckett. Repetition, theory, text, som läser Becketts samlade verk i förhållande till 

                                                            
7 Boxall, s. 6. 
8 Ruby Cohn, “Samuel Beckett: The comic gamut” (1962) i Boxall, s. 88. 
9 Hugh Kenner, “Samuel Beckett: A critical study” (1961) i Boxall, s. 75‐76. 
10 Hannes Meidal, ”Gubben Hummel – Hamms anfader?” i Strindbergiana nr. 14, Atlantis: 1999. 
11Jaques Derrida, ”Acts of literature” (1999) i Boxall, s. 97. 
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Deleuze och Derrida och fokuserar på repetitionen som ett underminerande av närvaron. Men 

han fokuserar just på repetitionen och inte det utan vara som alstrar repetitionen och som jag 

anser är helt centralt i Becketts verk. Jag ska argumentera mot humanisterna och mer generellt 

mot metafysikens närvarobegrepp, vilket leder fram till en syn på Becketts estetik där 

metaforerna saknar referens, och som kan förstås i förhållande till Derrida. Det innebär 

närmare bestämt att jag ska beskriva spelet i Endgame12, vad som alstrar det och hur det 

fungerar, och betona dess öppenhet och obegriplighet. Min fråga är således: Varför är spelet 

obegripligt och hur fungerar det? 

      Undersökningen inleds med humanisternas beskrivningar av karaktärernas närvaro i 

Becketts teater, som åtminstone Robbe-Grillet har beskrivit med hjälp av Heidegger, en 

filosof som jag emellertid ska vända mot humanisterna själva. Därefter beskriver jag Derridas 

”filosofi” med dess grundlösa grund som yttersta begrepp, vilken blir mitt väsentliga 

hjälpmedel för att i kapitel tre tolka spelet i Endgame. Därefter sammanfattar jag mina 

resultat. 

 

2. Antihumanism och antimetafysik 

2.1. Humanismen och Heidegger 
Många humanistiska kritiker har framhållit Waiting for Godots och i ännu högre grad 

Endgames absoluta självidentitet och självnärvaro. Martin Esslin säger att ”the work of art as 

a whole is its meaning, what is said in it is indissolubly linked whit the manner in which it is 

said, and cannot be said in any other way.”13 På samma sätt menar Hugh Kenner att  

 

                                                            
12 Jag ska alltså skriva om Becketts översättning, Endgame, och inte om det franska originalet, Fin de partie. 
Detta anser jag inte vara ett problem, nästan alla engelskspråkiga Beckettkritiker skriver om Endgame, 
eftersom, som den svenska Beckettöversättaren Magnus Hedlund säger, ”Beckett ansåg ju att de 
översättningar han gjorde själv av sina pjäser från eller till engelska eller franska också var att betrakta som 
original.” (red. Per Zetterfalk, Bilden av Beckett – Från text till scen, ABF Stockholm: 1997, s. 18). Värt att notera 
är också Connors (efter Derridas) sätt att resonera kring översättningarna, som följer samma kritik som den han 
riktar generellt mot metafysikens nedvärdering av kopian: ”with Beckett as both originator and translator, the 
two versions of his text have an equal claim to be ”definitive”. Oddly, the effect is to reduce the autonomy of 
each version of the text. Each becomes merely a version of the other, and is apprehensible as itself only by 
virtue of its difference from its partner, which in turn has identity only in its differences from the other text. 
This also necessarily abolishes the precedence of original over copy, since the English text is not only a 
“mutilation” of the original, but also, in some senses, an improvement upon it, so that the French might be 
considered as in some respects as an inferior, derived version of the English.” (Steven Connor, Samuel Beckett. 
Repetition, theory and text, The Davies Group Publishers: 2007, s. 125).  
13 Martin Esslin, The theatre of the absurd, Vintage books 2001, s. 44. 
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The set does not represent, the set is itself. It has high windows, trough which we cannot se, and 
when Clov mounts his ladder and informs us that there is nothing to be seen, he tells the simple 
truth, for what can be seen, through stage windows?14 

Eftersom Becketts drama inte representerar utan är sig själv, behövs ingen referens till en 

tidigare existerande värld, dramat är närvarande för sig själv (man kan undra hur intertextuella 

undersökningar eller symbolisk tolkning, vilket den humanistiska Beckettkritiken ägnar sig åt, 

i så fall är möjlig). Alain Robbe-Grillet menar i sin tur att Didi och Gogo har till enda uppgift 

”att vara till” och att denna uppgift är renskrapad från allt onödigt som skymmer den. Således, 

”De står där; de måste förklara sig. Men det förefaller som om de inte har någon färdig text 

som de omsorgsfullt lärt sig utantill att stödja sig på. De måste hitta på. De är fria.”15 De är 

alltså absolut närvarande utan någon text att repetera, och något liknande gäller för Robbe-

Grillet i Endgame där han finner ”det viktiga temat närvaro: allt som är är här, utanför scenen 

finns bara intigheten, icke-varat.”16  

       Robbe-Grillet utgår emellertid från Heidegger och hans Dasein (d.v.s. tillvaron, som är 

”människans” existensform). Problemet är att Robbe-Grillet verkar missförstå Heideggers 

Dasein, och de som kritiserar Robbe-Grillet verkar utgå från hans felaktiga förståelse av 

Heidegger, varför Heidegger avfärdas som utgångspunkt för tolkningen av Becketts dramatik. 

Det är visserligen sant att Daseins substans är dess existens, där existens innebär Daseins 

förhållande till sin existens, dess självreflexivitet. ”Tillvaron är ett varande som i sitt vara 

förhåller sig förstående till detta vara. Härmed har vi påvisat det formella existensbegreppet. 

Tillvaron existerar.”17 Så långt kan Robbe-Grillet tyckas ha rätt. Men det helt avgörande är att 

denna existens, denna ”tillvaron existerar” som är dess förhållande till existensen, är ett 

förmedlat förhållande. ”Tillvaron existerar” är inte identiskt med ”jag existerar”. Heidegger 

frågar sig nu: vem är tillvaron? och kritiserar den cartesianska tradition som anser att 

subjektet är identiskt med sig självt samt ”kommer först” och således har en oförmedlad och 

oberoende existens. Heidegger invänder att subjektet inte alls kommer först, tillvaron är alltid 

redan i världen (”i-världen-varon”). Heidegger skriver: ”Det är inte så att människan först och 

främst ”är” och sedan därutöver till ”världen” har en viss vararelation, som hon alltemellanåt 

lägger sig till med.”18 På samma sätt är tillvaron alltid redan en med-varo, hon har alltid redan 

en relation till de andra. Det innebär att ”jaget” uppstår ur det kollektiva eller intersubjektiva, 

                                                            
14 Hugh Kenner, A readers guide to Samuel Beckett, Syracuse University Press: 1996, s. 121. 
15 Alain Robbe‐Grillet, ”Tillbaka till innebörden” (ur Pour un noveau roman), från Becketts teater, red. Jonas 
Cornell & Katja Waldén, Ordfronts förlag:1983, s. 44. 
16 Ibid., s. 45. Längre fram hävdar han dock motsatsen. Nu menar han att den skrämmande framtiden trollar 
bort nuet och närvaron (s. 46). 
17 Martin Heidegger, Varat och tiden (1927, del 1), Daidalos: 2004, s. 78. 
18 Heidegger, s. 83. 
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och inte tvärtom. Tillvaron är alltså beroende av de andra, vilket i sin tur innebär: ”Tillvaron 

själv är inte, de andra ha tagit dess vara ifrån den.”19 Världen är alltid redan utlagd, tolkad, 

d.v.s. av de andra, och som enskild tillvaro har man inget annat val än att från början följa 

denna utläggning, man lever som man lever, man gör som man gör, ”Vi njuter och roar oss, 

likadant som man njuter och roar sig; vi läser, ser på och bedömer litteratur och konst, 

likadant som man läser, ser och bedömer”20, etc. Svaret på frågan ”vem?” är således: ”Detta 

”vem?” är varken den ene eller den andre, inte man själv, inte några vissa och inte heller 

summan av alla. Det ”vem?” det här gäller är ett neutrum, mannet (das Man).”21 Man kan inte 

låta bli att tänka på följande replikskifte i Endgame:  

 

Clov: Who? 
Hamm: What? 
Clov: Who do you mean, he? 
Hamm: Who do I mean! Yet another.22 

 

 Jaget har således alltid redan förlorat sig själv. Heidegger skriver: ”I första hand ”är” inte 

”jag”, i bemärkelsen det egna självet, utan ”jag är” de andra på mannets vis. Det är med 

utgångspunkt från detta man och i egenskap därav som jag i första hand ”gives” åt mig 

”själv”.”23 Detta man-själv repeterar således de andra (och det är på detta sätt man måste 

förstå att Hamm repeterar exempelvis Hamlet), vilket innebär att denna rena närvaro som 

Robbe-Grillet talar om är bruten. Det är som om Robbe-Grillet för tillbaka Heidegger till den 

cartesianska tradition som han revolterar mot. Och många är de kritiker som tolkar Becketts 

verk i relation till Descartes filosofi, men om Beckett har någon relation till Descartes så är 

det i form av anti-cartesian. Becketts tvivel går djupare än Descartes, eftersom Beckett inte 

kan vara säker på jagets existens. Så säger Molloy om orden: ”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…”24 Vem är det alltså som tvivlar? 

Överallt och om och om igen säger Becketts karaktärer om rösten att ”den är inte min”, det är 

inte deras ord. Jaget är frånvarande.  

                                                            
19 Heidegger, s. 166.  
20 Heidegger, s. 167. 
21 Heidegger, s.166 
22 CDW, s. 121. 
23 Heidegger, s. 170.  
24 Samuel Beckett, Molloy, Gebers: 1980, s. 35. 
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      När man därför kritiserar Robbe-Grillet och andra humanisters uppfattning av Becketts 

teater, så ska man inte avfärda Heideggers Dasein som Peter Boxall25 och Steven Connor26 

gör. Den som Boxall lyfter fram som den tidiga Beckettkritikens motpol till humanister som 

Esslin och Robbe-Grillet är Theodor W. Adorno, men den senare har väsentligen samma syn 

på subjektet i Endgame som Heidegger i Varat och tiden: ”the carrier of induvidial experience 

is mediated, conditioned. Endgame assumes that the individual’s claim to autonomy and 

being has lost its credibility.”27 Beckett har alltså gjort sig av med humanismen, humanismen 

vars Människa är en suverän och fri figur med direkt tillgång till sig själv, kontroll över sig 

själv, sin tillvaro och sitt språk.  

 

2.2. Derrida 
Människans eller författarens död var ett hett ämne i Frankrike från 60-talet och framåt, både 

bland strukturalister och poststrukturalister, eftersom båda riktningar antar att språket skapar 

subjektiviteten. Snarare än att människan/författaren uttrycker sig i språket, är det språket som  

uttrycker sig genom människan. ”It is language which speaks, not the author” säger Barthes.28 

Och det är talande att Foucault i sin inflytelserika essä Vad är en författare? citerar Beckett 

som ett motto: ”Vad spelar det för roll vem det är som talar, någon sade vad spelar det för roll 

vem det är som talar.”29 Jag ska emellertid läsa Beckett i förhållande till Derridas ”filosofi” 

(som knappast är varken en filosofi eller metod men ett metafysik-kritiskt sätt att resonera) 

och såhär formulerar han det i förhållande till Husserl: 

         

På samma sätt som jag inte behöver varsebli för att förstå en utsaga om varseblivningen, 
behöver jag inte ha någon åskådning av objektet Jag för att förstå ordet Jag. Möjligheten till 
denna icke-åskådning konstituerar all Bedeutung som sådan.30  

 

Min frånvaro konstituerar alltså ordet ”jag”, betydandet fungerar alltid utan sitt objekt. Om 

jag vore fullt närvarande fanns det ju överhuvudtaget ingen anledning att säga ”jag”. Vi 

betecknar tingen av den anledningen att allt dör för oss. ”Detta förhållande till döden 

                                                            
25 Boxall, t.ex. s. 39. 
26 Connor, s. 133. 
27 Theodor W. Adorno: Trying to understand Endgame (1961), New German Critique, 28: 1982, s. 127. 
Skillnaden är att Adorno i hög grad reducerar den i‐världen‐varo som förmedlar subjektet till kapitalismen. 
28 Roland Barthes, “The death of the author”, ed. David Lodge, Modern criticism and theory: 1988, s. 168. 
29 Michel Foucault, ”Vad är en författare?” i Modern litteraturteori. Del 2, Studentlitteratur:2008, s. 329. 
(Översättningen av citatet är här dock obegripligt och har ersatts med C G Bjurströms översättning i samlingen 
Kniv av nej, Gebers: 1969. Citatet återfinns i stycke 3, ”Texter för ingenting”.) 
30 Jacques Derrida, Rösten och fenomenet (1967), Thales 1991, s. 172. 
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[frånvaron] är det som gör tecknet möjligt.”31 säger Derrida. Han invänder också mot Husserls 

transcendentala ego – som föregår språk och värld och därmed är omedelbart närvarande inför 

sig självt – att ett sådant ego är omöjligt eftersom att identifiera något som något innebär att 

skilja det från andra företeelser, och ett sådant identifierande förutsätter i sin tur en värld av 

uttryck, d.v.s. ett språk. Detta ego är således förmedlat. Derrida framhåller också att 

medvetandets intentionalitet (att medvetandet är ett medvetande om något) innebär en 

klyvning mellan subjekt och objekt också när medvetandet tänker sig självt. Allt detta bryter 

upp den omedelbara närvaro som Husserl antagit och som grundar hans metafysik.32 

        Synen på språket som ett system av skillnader har Derrida fått från Saussure: Betydelsen 

(le signifié) är en effekt av skillnader mellan termer i ett språk. Eftersom betydelsen således är 

negativt bestämd och något som först skapas genom omvägen över andra begrepp, följer att 

inget begrepp är ursprungligt. Det som alstrar skillnaderna är en grundlös grund utan vara som 

därför inte kan ha någon identitet, det är ”icke-identitetens Gud”. Denna orsakslösa orsak 

kallar Derrida vanligen för différance, vilket betyder ungefär ”skilja sig från” samt ”skjuta 

upp”. P.g.a. denna ursprungskritik talar Derrida hellre om skrift än om tal eller språk. 

Skriftbegreppet har utvecklats från hans kritik av metafysikens hyllande av talet och 

fördömande av skriften.33 Talet premieras igenom hela metafysikens historia som 

”menandets” eller intentionens närvaro inför sig själv, medan skriftens intention är 

frånvarande, den är farligt ”faderlös”. Men som vi sett kan inte jaget (eller något annat 

självidentiskt centrum) grunda språkspelet, hon har inte kontroll över det, hennes intention 

föregås av språkets (skriftens) föränderliga spel, av varat-i-världen, kort sagt: språkets 

betydande fungerar utan ett givet subjekts intention. Därmed fungerar talet på samma sätt som 

skriften. Ett utmärkande drag för skriften som hänger ihop med detta är att den kan upprepas, 

repeteras eller citeras, är ”iterabel” (vilket betyder repetition och annanhet), den är inte 

bunden till sin ”ursprungliga” kontext utan kan läsas eller repeteras i ständigt nya med nya 

betydelser som följd, beroende på att inget centrum kan grunda och sluta spelet av 

skillnader.34 

       Derridas dekonstruktion är en form av kritik av vad han efter Heidegger kallar 

(närvaro)metafysiken vilken i grunden genomsyrar det västerländska tänkandet och vilken 

                                                            
31 Citerat efter Peter Kemp, Döden och maskinen. En introduktion till Jacques Derrida, Symposion 1990, s. 128. 
32 Se här också Anders Olssons beskrivning i Den okända texten. En essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till 
Derrida, Bonniers: 1987, s. 79. 
33 Se t.ex. ”Platons apotek” i Jaques Derrida, Apoteket, Propexus. (Årtal saknas) eller den tidigare nämnda 
Rösten och fenomenet.  
34 Se Jacques Derrida, ”Signatur händelse kontext”, i Filosofin genom tiderna. Efter 1950, utgiven av Konrad 
Marc‐Wogau, Thales: 2000. 



 
 

10 
 

alltid utgår från en omedelbar närvaro, den må nu heta Gud, essens, existens, medvetande, 

subjekt, transcendentalitet eller något annat. Derrida beskriver den paradox som vidhäftar 

närvarobegreppet (eller centrum som det heter här): 

 

Man har alltså alltid tänkt att centrum – som till sin definition är unikt – konstituerade precis det 
som inom en struktur styr strukturen och som undkommer strukturaliteten. Det är därför som en 
klassisk föreställning beskriver centrum som paradoxalt nog både innanför strukturen och 
utanför den. Centrum är vid centrum av totaliteten och likväl, eftersom centrum inte är en del av 
totaliteten, har totaliteten sitt centrum någon annanstans. Centrum är inte något centrum.35  

 

Metafysiken tänker sig alltså att den grundande centraliserade närvaron är innanför strukturen 

för den ska ha någon relation till den, för att grunda och styra den, men samtidigt utanför för 

att inte dras in i systemet av skillnader, varigenom den dock inte kan ha någon relation till – 

och därför mening för – strukturen. En motsägelse således. Derrida hävdar istället att det inte 

finns något självidentiskt centrum utanför eller innanför strukturen (som är språket i hans 

fall), allt är indraget i språkets spel av skillnader, det finns inget priviligerat närvarobegrepp, 

inget transcendentalt ego, ingen Gud eller ”Människa”.  

       Denna metafysikens eller överhuvudtaget tänkandets helt centrala paradox finns med i 

hjärtat av hela Becketts verk. Den förklarar Becketts splittrade eller fördubblande jag, där den 

berättande som är utanför strukturen (eller berättelsen) är anonym och icke-identisk, en 

grundlös grund som existerar genom att inte existera, och därför är beroende av sitt 

supplement, sin berättelse, men som förlorar ”sig själv” inom strukturen eller berättelsen. 

Varat är alltid från början försvunnet, grunden är en avgrund hos Beckett, och på så sätt kan 

man säga att han ”förstör” metafysiken inifrån. Varken Beckett eller Derrida tänker bortom 

metafysiken eftersom det är omöjligt: 

 

Det är ingen mening med att försöka undvara metafysikens begrepp för att kunna rubba 
metafysiken: vi förfogar inte över något språk, någon syntax eller något lexikon som är 
främmande för denna historia. Vi kan inte yttra ett enda destruktivt påstående som inte redan 
med nödvändighet har blivit inpassat i formen, logiken och de implicita postulat de vill 
bestrida.36  

 

Men metafysiken har förlorat sitt sanningsanspråk, varat är under vår nihilistiska epok intet, 

det existerar inte eller är dolt. Metafysiken, d.v.s. vårt tänkande, d.v.s. vårt språk, d.v.s. vårt 

liv, är slut, men det går inte ta sig ur det. Sådan är situationen i Endgame.  

                                                            
35 Jacques Derrida, ”Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas diskurs”, Modern litteraturteori. Del 2, 
Studentlitteratur: 2008, s. 390. 
36 Derrida, ”Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas diskurs”, s. 392. 
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      Låt oss illustrera detta för min uppsats centrala faktum att ”centrum är inte något 

centrum”, vilket är orsaken till att spelet sätts igång, med ännu ett Derridacitat:     

 

Sanningens försvinnande som närvaro, döljandet av närvarons närvarande ursprung är 
betingelsen för all (manifestation av) sanning. Ickesanningen är sanningen. Ickenärvaron är 
närvaron. Åtskiljandet, försvinnandet av den ursprungliga närvaron, är samtidigt betingelse för 
sanningens möjlighet och dess omöjlighet. Samtidigt. ”Samtidigt” betyder att det som är när-
varande (on) i sin sanning, i sin identitets närvaro och sin närvaros identitet, dubblerar sig så 
snart det framträder, så snart det presenterar sig. Det framträder, i sin essens, som möjligheten 
till sin egen fördubbling. Det vill säga, i platonska termer, som möjligheten till sin mest egna 
ickesanning, som pseudosanning, som avspeglas i ikonen eller skenbilden. Det är inte det det är, 
identiskt och självidentiskt, unikt, annat än genom att det till sig adderar möjligheten att 
upprepas som sådant. Och dess identitet urgröps genom detta tillägg, drar sig undan i det 
supplement som presenterar det.37 

      

Jag fortsätter att använda ”subjektet” som exempel, nämligen dess uppdelning i berättande 

och berättad (men jag skulle också kunna använda t.ex. Gud och hans skapelse). Den 

berättande ”drar sig undan i det supplement som presenterar det”, ett supplement som är 

nödvändigt för dess existens såsom icke-existens. Det förlorar sig således i det berättade, 

försvinner. Vi är övergivna av något som inte existerar, som Hamm säger om Gud: ”The 

bastard! He dosen’t exist!”38 Vårt vara har övergivit oss, varat är intet. 

 

3. Endgame 
 
”… jag befinner mig halvvägs mellan dessa bilder och det som upphäver dem, det 
som varken äger namn eller innehåll, det som är ingenting och som är allt. Det 
avgörande steget ut ur bilderna kommer jag aldrig att ta. Min natur tvingar mig att 
hålla mig flytande, att dröja mig kvar i tvetydigheten i all oändlighet…” 

(E.M. Cioran39)  

 

3.1. Grundlösheten 
Clov informerar den blinda Hamm om att världen utanför deras tillhåll är ”zero”. Många 

humanistiska kritiker nämner som en möjlighet att detta är orsakat av en atombomb.40 Man 

kan inte missförstå pjäsen eller Becketts konst mer än så. Helt grundläggande är att ”varat” 

omges av ”icke-varat” (även om dessa inte är två fasta positioner, så att varat kan visa sig vara 

                                                            
37 Derrida, ”Platons apotek”, s. 140. 
38 CDW, s. 119. 
39 E.M. Cioran, Om olägenheten i att vara född (1973), Bonniers: 1986, s. 10‐11. 
40 Se t.ex. Kenner, A readers guide to Samuel Beckett, s.121. 
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icke-varat och tvärtom).41 Detta ”zero” som Clov spejar ut över med sin kikare har samma 

innebörd som när Vladimir spejar ut över den oändliga tomheten och mörkret i Waiting for 

Godot. Det finns ingen, som Derrida säger, position utanför språket (eller Hamms och Clovs 

tillhåll) varifrån det kan förstås, varifrån innebörden kan begripas. Eller mer precist uttryckt: 

skriftens (eller ”verklighetens”) grund är grundlös. Detta icke-ursprungliga ursprung är den 

rymd eller plats som föregår varje identitet eller bestämning, det otänkbara som är bortom 

varat och som möjliggör det, men som just därför inte har något vara. Eftersom det föregår 

varje identitet kan ingenting slutligt förstås, vilket betyder att ingenting kan förstås. En 

kontingent värld är alltså i avsaknad av denna position som står över det varande och är sin 

egen orsak eller grund (causa sui) och är därmed, om vi tvingas använda ord, omöjlig och 

otänkbar, den svävar i ett obegripligt Intet, i en förspråklig tystnad som omöjliggör 

rationaliteten.42  

      Men den kan omöjligt vara absurd (och på detta faller mycket av Esslins i andra 

avseenden beundransvärda Theatre of the absurd och hans efterföljare), eftersom att säga att 

den är absurd kräver en bestämning utanför spelet. Det är en grundläggande paradox i den 

humanistiska kritiken att den konstaterar att Becketts konst inte erkänner några värden, bara 

för att strax tillskriva den sådana, som när Esslin menar att Becketts ”nihilism” leder till 

mänsklig frihet.43 Humanismen kräver positiva uttalanden, den kräver att man identifierar ett 

Vara, det är överhuvudtaget ideologiernas och metafysikens helt grundläggande premiss. Och 

även om man bedömer, vilket oftast är fallet, att detta Vara är meningslöst, så är det 

fortfarande en bestämning och den kräver en självidentisk position utanför eller innanför 

språket. En sådan position saknar emellertid Endgame, och därför frågar sig Hamm 

ångestfullt, som vi ska behandla senare, om de inte trots allt börjar betyda någonting, för han 

har ingen position varifrån han kan bedöma att varat är vare sig meningsfullt eller 

                                                            
41 Jag kunde också använt begreppen insida och utsida, vilket måhända skulle passa bättre om man tolkar deras 
plats som insidan av en skalle vilket många gör (de två små höga fönstren blir ögonen). Utsidan eller icke‐varat 
beskrivs visserligen med orden ”zero” och ”death” och insidan eller varat verkar vara det enda som existerar. 
Men samtidigt är utsidan yttervärlden med havet och jorden och framstår därför som det enda som existerar, 
medan istället insidan framstår som en sorts icke‐plats. (Jämför Connor, s. 158). 
42 Den Derridainfluerade filosofen Richard Rorty beskriver det såhär: ”Att acceptera påståendet att det inte 
finns någon position utanför den särskilda, historiskt betingade och tidsbundna vokabulär vi för närvarande 
använder, från vilken vi skulle kunna bedöma denna vokabulär, innebär att ge upp föreställningen att det finns 
förnuftsskäl för att använda vissa språk likaväl som det finns förnuftsskäl inom språk för att tro på utsagor.” 
(Rorty, Kontingens, ironi och solidaritet (1989), Studentlitteratur: 1997, s. 66). Vad gäller rationaliteten, jämför 
följande ord i Endgame som följer på Hamms önskan att Clov ska öppna fönstret så att han kan lyssna på havet, 
varpå Clov emellertid upplyser honom om att det skulle han ändå inte kunna: Hamm: ”Then it’s not worth 
while open it?”, Clov: ”No.”, Hamm: ”[Violently] Then open it!” (CDW, 124). 
43 Esslin, The theatre of the absurd, s. 59 och 61. 
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meningslöst. Endgame befinner sig bortom dessa språkliga kategorier, eftersom det inte kan 

grunda språket. 

      Derrida nämner två motsatta sätt att reagera på detta omöjliga centrum, denna 

grundlöshet: 

 

Då den avbrutna omedelbarhetens strukturella tematik är vänd mot ett frånvarande ursprungs 
förlorade eller omöjliga närvaro, så representerar tematiken den sorgsna, negativa, nostalgiska, 
skuldtyngda, rousseanska sidan av spelet, vars andra sida skulle vara det nietzscheanska 
bejakandet; det glädjefyllda bejakandet av världens spel och det oskyldiga i tillblivelsen, 
bejakandet av en ofelbar värld av tecken utan sanning och ursprung…44  

 

Det oskyldiga i tillblivelsen! En ofelbar värld! Jämför Hamm: ”you’re on earth, there’s no 

cure for that!”45. Vilken position Hamm och Clov intar är förstås uppenbart. Hela Endgame, 

liksom Godot, har sitt fokus på detta förlorade eller omöjliga centrum: Vad är det som 

händer? Ett metafysiskt vakuum är påtagligt i båda pjäserna och är deras egentliga tematik.  

 

3.2. Spelet: Becketts estetik 
Det är naturligtvis på grund av denna grundlöshet som spelet inte kan grundas och hejdas, det 

är på grund av denna brist som det aldrig är statiskt och stillastående, utan just spelar. I detta 

(slut)spel av skillnader är inget tecken absolut, det är negativt bestämt och således beroende 

av de andra tecknen varigenom det först i nästa steg kan få en (relativ) betydelseeffekt46 

genom att skiljas från andra tecken. Och för att dessa andra tecken ska kunna ha denna 

”legitimitet” måste de själva ha betydelse, vilket de endast kan få genom att i sin tur, i nästa 

steg, skiljas från andra tecken. Detta blir en cirkelgång som fortsätter i oändlighet eftersom 

det inte finns något absolut, inget ursprungligt eller självidentiskt begrepp som kan grunda 

och stänga spelet.  

       Connor beskriver det så här: 

 

If Hamm’s life is always deferred, then it is also true that it is a life lived in repetition and 
retrospect. It is as though every unfinished moment requires repetition to bring it to 
completeness, or significance. So, as we listen to his endless attempts to retrieve the past in his 
portentous narrative we sense what may happen to the present moment. As in Waiting for 
Godot, the present fades into its reconstitution in future repetition.47  

                                                            
44 Derrida, ”Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas diskurs”, s. 405. 
45 CDW, t.ex. s. 118. 
46 Derrida använder detta ord i t.ex. ”Signatur händelse kontext”, och det betyder att sanningen inte är 
närvarande i betydelsen. 
47 Connor, s. 138. Om Waiting for Godot säger han: ”Stranded as they are in the their agonizing space of 
waiting, Vladimir and Estragon seem to encounter the paradox of all time; that is, that the only tense we feel 
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Denna brist eller ofärdighet kommer sig av att ”nuet” (som Connor använder), eller 

ursprunget, insidan (eller något annat av metafysikens ursprungs- eller närvarobegrepp) inte 

är sig självt nog. Det är inte självidentiskt. För sin existens kräver det just det som det 

avgränsar sig mot, sitt supplement.48 Men därigenom försvinner det eftersom en närvaro 

måste vara ursprunglig. Det ersätts av sitt supplement eller substitut, vilken såsom kopia inte 

är sig själv och som därför i sin tur kräver ett supplement. Alla tecken i Endgame är därför 

metaforer utan referens, det finns ingenting utanför metaforerna som kan ge dem mening. 

(D.v.s., orden refererar visserligen till andra ord på samma sätt som Endgame refererar till 

annan litteratur, men i båda fall refererar de till representationer, inte till sanning eller 

verklighet). Detta redovisas från första början i Endgame: ”Grain upon grain, one by one, 

suddenly, there’s a heap, a little heap, the impossible heap.”49 Spelet sätts således igång, 

upprepas, för att det är ofärdigt, för att ”högen” inte är identifierbar. Som Clov säger i en 

central replik: ”First you finish your dog and then you put on his ribbon!”50  

      Spelets inträde är sanningens försvinnande. Gud avfärdas med blasfemi, och hans 

efterträdare, Människan, utsätts likaså för hån: Clov: ”Who do you mean, he?” Hamm: “Who 

do I mean! Yet another.” Och Clov svarar ironiskt: ”Ah him! I wasen´t sure.”51 Ännu en till – 

här är det inte fråga om självidentiska subjekt, men om skådespelare.52 Det anspelas ofta på 

skådespeleri i Endgame, och innebörden i metainslagen är att påminna oss om att det är 

frågan om representation, d.v.s. metaforer utan referens, det är inte sanning eller verklighet. 

Humanisternas tanke var som tidigare sagts att hos Beckett spelar den verklige skådespelaren 

skådespelare, vilket skapar en absolut närvaro och självidentitet. Connor invänder: 

 

Indeed, for all the locked closure of this play, there is an insistent self-doubling that takes place 
at every moment. This, surely, is the effect of all the moments of theatrical self-reflection in the 
play, Hamm’s posturing grandiloquence, mimicked by Nagg´s story, Clov´s sarcasm at the 
audience´s expense and the references to “playing” of all kinds, from Hamm´s opening words to 
the explicit references to asides, exits and soliloquies. All these features induce consciousness 

                                                                                                                                                                                          
has real verifiable existence, the present, the here‐and‐now, is in fact never here‐and‐now. The present tense 
can never simply “be”, because the “now” of the present tense can only be apprehended the split‐second 
before it happens, or the split‐second after. It is never itself, but always the representation of itself, anticipated 
or remembered, which is to say, non‐present.” (s. 134). 
48 Jämför exempelvis Derridas undersökning i ”Platons apotek”, där han visar att talet (som är ett 
närvarobegrepp) behöver sin andre, sitt supplement, nämligen skriften, för sin existens. 
49 CDW, s. 93. 
50 CDW, s. 111. 
51 CDW, s. 121. 
52 Jag tänker inte ta upp den ofta anförda schackmetaforen. Den nyfikne hänvisar jag till exempelvis Torsten 
Ekboms Samuel Beckett, Natur och kultur: 1991, s. 171‐173. 
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not of the stage itself, but of the stage as a space of representation – even if it is the minimal 
representation of itself. 53 

 

Pjäsens repetitiva struktur omöjliggör att det kan vara fråga om någonting annat än 

representation, men också att det är något annat än en representation av sig själv (och inte 

”världen”).54 Att ett centrum i form av ett jag är omöjligt visas också i och med att  

karaktärerna citerar varandra och sig själva (på samma sätt som Endgame citerar annan 

litteratur). Vad som händer då är att orden frigörs från sitt ”subjekt”. Samma ord kan uttalas 

av vem som helst när som helst, men av detta faktum följer att orden inte är något uttryck för 

en personlighet.55 Allt som sägs har redan sagts, det är de andras ord: ”I use the words you’ve 

tought me”56 som Clov säger. Varje uttalande är ett kusligt och dött eko, en repetition, en text 

som inte är hans. Det är skådespel, något jag är inte närvarande, ”It all happened without 

me”.57 Språkets ”betydande” är dem främmande på grund av denna frånvaro av kontext, 

denna kontext som är ”zero”. Det är någon annan eller något eller ingen som menar vad som 

sägs, vad som överhuvudtaget betyder. ”Skådespelarna” upprepar bara ”författarens” ord.  

Utan tvivel kan man, om man så vill, säga att det är Heideggers ”man-själv” som talar, det är 

ingen eller de andra, det finns ingen jagets närvaro. 

 

3.3. Hamm och Clov: motsatsernas beroende 
Vi spelar alltså, Hamm inleder – “Me to play”. Hamm är det förmenta centrat, han är placerad 

i centrum av slutspelet och styr sin omgivning med en visselpipa, vilket har fått många, t.ex. 

Ruby Cohn, att säga om Hamm: ”he directs the action, even as a director does a play, even as 

God perhaps directs the world.”58 Men han är inte Gud, han är skådespelare, han bara utger 

sig för att vara centrum. Det är sant att Hamm kallas för Clovs far, och centrum kallas 

metaforiskt, eller mer bokstavligt som i religionerna, just Fadern. Men Hamm är bara som en 

                                                            
53 Connor, s. 138. 
54 Därför är det också tveksamt att hänvisa till Shakespeare och ”all the world’s a stage” som en del kritiker gör 
(Se t.ex. Kenner, A readers guide to Samuel Beckett, s. 121), alldeles bortsett från att det hos Beckett har det en 
ontologisk innebörd, till skillnad från Shakespeares väsentligen moraliska uppfattning där maskspelet är ett 
socialt maskspel (Se John Fletcher, Samuel Beckett, Faber and faber: 2000, s. 20‐21). 
55 Jf. Gabriele Schwab, “On the dialectic of closing and opening in Samuel Beckett’s End‐game”, i Yale French 
studies, no. 67: 1984, s. 195: “So, for example, Clov’s  question, “Why this farce, day after day?” has already 
been asked before by Nell; Hamm’s “Don’t we laugh?” will in turn be taken up later by Clov. Such a play with 
the substitution and repetition of speech units undercuts any notion of speech as reliable self‐representation.” 
56 CDW, s. 113. 
57 CDW, s. 128. 
58 Ruby Cohn, “Samuel Beckett: The comic gamut” i Boxall, s. 91. 
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far för Clov, han är inte Clovs äkta far. Han är därför inte Clovs ursprung, han är lika 

beroende av Clov som Clov  är av honom. Detta beroende redovisas genom hela pjäsen, t.ex.:  

 

Hamm: Gone from me you’d be dead.   
Clov: And vice versa.59 

 

Han är således ett centrum inom strukturen (eller deras tillhåll), men ett centrum i beroende, 

och därför inte ett centrum. Samtidigt är Hamm den berättande, d.v.s. utanför världen och 

därför oberoende. Men detta innebär för Hamm att ”I was never there.”60 För vad innebär 

ontologiskt sett denna ”Gud” som är utanför världen, utanför tid och rum, som är absolut och 

självidentisk, det absoluta varat? Det är inget annat än Intet, vilket också är innebörden i 

Hamms ord: ”the bigger a man is the fuller he is. [Pause. Gloomily.] And the emptier.”61 Det 

absoluta varat är det absoluta intet, och därför är inte heller centrum att finna här. Hamm 

inkarnerar således den centrumparadox som Derrida har identifierat som central för 

metafysiken, han är centrum både innanför och bortom strukturen. Men Hamm kan inte finna 

sig själv någonstans, vilket innebär att Beckett skildrar dess ohållbarhet.”Gud” (eller 

motsvarande) är en icke-position som finns till genom att inte finnas, en grundlös grund som 

måste finnas men som inte kan finnas.62 Den måste finnas eftersom den bestämmer sin andre, 

sinnesvärlden, d.v.s.: sinnesvärlden går inte att förstå utan hänvisning till Gud eller 

idévärlden, den är bestämd av denna opposition. D.v.s.: vi tror inte på idévärlden längre, men 

den måste vara där. Det är innebörden i Hamms tidigare citerade ord om Gud: ”The bastard! 

He dosen’t exist!”, vilket inte är simpel ateism eftersom utsagan är paradoxal.63 ”The 

bastard!” förutsätter ju att Gud finns, men han finns inte.64 Citatet är talande för tomheten som 

                                                            
59 CDW, s. 126. 
60 CDW, s. 128. 
61 CDW, s. 93. 
62 ”Gud” är det namnlösa Intet som möjliggör världen och är därför inte alls samma sak som den traditionella 
teologins Gud. Inte heller är det den negativa teologins Gud: I den negativa teologin tänks han visserligen vara 
bortom varat, men bara för att vara mer än varat, öververklig, medan denna Gud är overklig. I takt med att 
Derrida under 80‐talet och framåt intresserar sig mer för religionen och etiken ersätter han ofta begreppet 
différance med Khôra (Se Jayne Svenungsson, Guds återkomst. En studie av Gudsbegreppet inom postmodern 
filosofi, Glänta: 2004, s. 149), men jag kommer att använda begreppet icke‐Gud istället, eftersom jag anser det 
mer passande med tanke på Endgame´s blasfemi. 
63 Vilket emellertid t.ex. Richard N. Coe anser i Beckett, Gebers: 1970, s. 123. Skillnaden är väsentligen att, 
medan ateisten inte tror på Gud, tror ”Beckett” på en Gud som inte är.  
64 Jämför Julia Kristevas psykoanalytiskt färgade läsning av Beckett i ”Fadern, kärleken och exilen” (1976) i 
Stabat Mater, Natur och kultur: 1990, s. 238‐239: ”… utan vare sig jag eller du kommer skrivakten att bli denna 
envishet att inte släppa den tredje personen: det bortom diskursen, det tredje, det ”han existerar”, den 
anonyme, den onämnbare ”Gud”, den ”Andre”, pennans axel, faderns död, bortom ordning och reda, bortom 
subjektivitet, bortom psykologi.”   
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genomsyrar pjäsen. Vad är tommare än att förbanna en Gud som inte finns?65 Med andra ord: 

Vad är tommare än att tala utan utomspråkligt fundament?  

       Att Hamm, som han säger, inte är där, innebär att han är en representation av ”sig själv”, 

av denna Gud som inte är. Han är som sagt skådespelare eller en metafor utan referens. Det är 

denna Gud som Hamm syftar på när han säger att han inte har någon far, trots att hans fader 

befinner sig i samma rum. Clov har i sin tur samma relation till Hamm som Hamm har till sin 

frånvarande fader. Clov är Hamms ”kropp” (utsida, betecknande), d.v.s. han är i sin tur en 

representation av Hamm. Men originalet, fundamentet, centrum eller närvaron, lyser med sin 

frånvaro. Motsatsen mellan Hamm och Clov har av många tolkats som motsatsen mellan själ 

(Hamm) och kropp (Clov), eller närliggande motsatser såsom röst och kropp (Connor)66, eller 

jag och pseudojag (Coe).67 Alla dessa tolkningar innehåller delningen eller fördubblingen av 

jaget och det finns ingen anledning att precisera tolkningen närmare än så. Motsatsen mellan 

Hamm och Clov är därför motsatsen mellan jaget och den andre, insidan och utsidan, 

identiteten och icke-identiteten, två poler som alltså är beroende av varandra för att uppstå, 

varigenom det är omöjligt att lyfta ut den ena polen ur sammanhanget för att betrakta den för 

sig, eftersom den upphör att existera som sådan ensam. Vilket innebär att Hamm och Clov rör 

sig i gränslandet mellan existens och icke-existens (platsen de befinner sig på är ontologiskt 

obestämbar). Likadant med de andra fundamentala motsatserna i dramat, motsatsen mellan 

vitt och svart, dag och natt, början och slut, liv och död. Det går inte säga om det är dag eller 

natt, liv eller död – det är grått: 

 

Hamm: And the sun? 
Clov: [Looking.] Zero 
Hamm: But it should be sinking. Look again. 
Clov: [Looking.] Damn the sun. 
Hamm: Is it night already then? 
Clov [Looking.] No 
Hamm: Then what is it? 
Clov: [Looking.] Grey.68 

 

                                                            
65 Vilket förklarar varför Beckett under inga omständigheter kunde ta bort denna replik, vilket den engelska 
censuren insisterade på om Endgame skulle få spelas i England. Denna hemska blasfemi! Men efter att en 
massa journalister påtalade det löjliga i att den engelska publiken skulle skyddas från denna pjäs som hade 
spelats ocensurerad i Europa och USA, gick censuren med på att släppa det hela om Beckett bytte ut ”Bastard”. 
Beckett föreslog då, mest på skämt, ”Swine” – vilket censuren gick med på! Beckett kommenterade ”that he 
hoped God was pleased at being called a swine instead of a bastard”. (James Knowlson, Damed to fame. The 
life of Samuel Beckett, Grove press: 1996, s. 404). 
66 Connor, s. 177. 
67 Coe, s. 120‐121. 
68 CDW, s. 107. 



 
 

18 
 

(Här bör man också lägga märke till att solen, vilken alltsedan Platon är en metafor för 

centrum och sanningen, är ”zero”.) Om inte ”natten” avgränsades mot ”dagen” fanns det 

ingen natt, och tvärtom.  Det kan därför inte vara helt enkelt ”natt”, utan snarare något 

däremellan, grått. Detta gäller alla ord eftersom de är metaforer i inbördes beroende utan 

verklighetsreferens, även om de tyder på ett betecknat som emellertid inte låter sig finnas. För 

så fort något ingår i spelet, och ingenting finns utanför, har det förlorat sig själv i spelet av 

skillnader. Därför innebär spelets ”början” också dess ”slut”. Så fort något kommer till 

”existens” har det försvunnit. Början och slutets likhet (eller börjans slut och slutets fortgång) 

markeras i Endgame genom följande: den börjar med Clovs ord: ”Finished, it’s finished, 

nearly finished, it must be nearly finished.” och slutar med Hamms: “You… remain.” Vidare 

åtkommer en del fraser som uttalas i början också i slutet, t.ex. Hamms ”Me to play”. Men 

viktigast är den visuella likheten: både början och slutet på pjäsen består i att Clov står vid 

dörren och ser på Hamm som är täckt av ett lakan.69 Kompositionen är således cirkulär, där 

början innebär ett slut, och slutet en början. “The end is in the beginning and yet you go on.” 

som Hamm säger.70 Men om början är slutet och slutet början, då är inte början en början och 

slutet ett slut. Spelet kommer att repeteras och var från första början en repetition. 

        I och med att dramat kommer att repeteras så finns det alltså ingen anledning att tro att 

karaktärerna har spelat detta spel för första gången. Det bekräftas också av ett antal repliker, 

t.ex. ”Why this farce, day after day?”71 som utsägs av både Nell och Hamm, eller Hamms 

”Since that’s the way we´re playing it”72, vilka båda förutsätter att de har spelat tidigare. 

Därmed bryts den rena närvaro och självidentitet som humanisterna menar finns i Endgame. 

Varje ”nu”, vilket liksom orden är en relativ enhet, d.v.s. att den inte är självidentisk, är 

beroende av framtida repetition, är beroende av omvägen över det icke-närvarande, det andra, 

det spår vilket det förutan inte kan framträda, vilket också, som Connor sa, är innebörden i 

Hamms städigt återupptagna och ständigt ofärdiga berättelse. Detta är den enda förståelse som 

Clov och Hamm har av sin situation. Som Clov säger precis i början (om jag tillåts citera det 

ännu en gång): ”Grain upon grain, one by one, suddenly, there´s a heap, a little heap, the 

impossible heap.”73 Mot slutet upprepas det av Hamm (ännu ett exempel på parallellerna 

mellan början och slutet): ”Moment upon moment, pattering down, like the millet grains of … 

                                                            
69 Skillnaden är att Clov i slutscenen är klädd för avresa, vilket antyder en repetition med förändring, närmare 
bestämt med förfall, vilket är vanligt hos Beckett, t.ex. i Happy days där Winnie i första akten är täckt med sand 
till midjan, i andra till halsen. Nästa repetition i Endgame skulle således vara ännu närmare slutet. 
70 CDW, s. 126. 
71 CDW, t.ex. s. 99. 
72 CDW, s. 133. 
73 CDW, s. 93. 



 
 

19 
 

[he hesitates]… that old Greek, and all life long you wait for that to mount up to a life.”74 

Således, ”This… this… thing”75 (som Hamm säger om det som händer), kommer aldrig till ett 

slut, ny tid läggs till ständigt, varför dramat aldrig kan börja eller grundläggas, utan rör sig 

någonstans i gränslandet mellan existens och icke-existens. Därför är det naturligtvis omöjligt 

att säga att Beckett utrycker någon sanning om livet och människan, för han har varken hittat 

livet eller människan. Och man kan inte heller säga att sanningen är att människan (eller något 

annat närvarobegrepp) har försvunnit, för om hon har försvunnit har sanningens fundament 

försvunnit. Denna frånvaro uttrycks explicit av Clov: ”I say to myself – sometimes, Clov, you 

must be there better than that if you want them to let you go – one day.”76 Likaså av Hamm: 

 

Hamm: I was never there. 
Clov: Lucky for you. 
[He looks out of window.] 
Hamm: Absent, always. It all happened without me. I don’t know what’s happend…77 

 

“You must be there better” och “Absent, always” talar sitt tydliga språk.78 Fortsättningen på 

Hamms replik lyder: 

 

Hamm: Do you know what’s happened? 
Clov: When? Where? 
Hamm: [Violently.] When! What’s happened! Use your head, can’t you! What has happened? 
Clov: What for Christ’s sake does it matter? 
[He looks out of window.] 
Hamm: I don’t know.79  

 

Där fick vi också ett exempel på pjäsens blasfemi, men det viktiga är att de inte vet vad som 

hänt, vilket tillsammans med Hamms ofta upprepade fråga: ”What’s happening?”, och Clovs 

lika ofta upprepade svar: ”Something is taking its course.”80, där alltså frågan inte gäller det 

förflutna utan nuet, uttalar erfarenhetens och meningens icke-identitet. Som sagt, den enda 

position varifrån spelet kunde begripas, ett självidentiskt centrum, kan inte finnas eller finnas 

genom att inte finnas. Men frågan ”What for Christ’s sake does it matter?” är inte oviktig, för 

                                                            
74 CDW, s. 126. 
75 CDW, t.ex. s. 114. 
76 CDW, s. 132. 
77 CDW, s. 128. 
78 Jämför Horace Engdahl som menar att ”Beckett är trogen ett subjekt som inte är”. (Engdahl, Beröringens 
ABC. En essä om rösten i litteraturen, Bonniers: 1994, s.152). 
79 CDW, s. 128‐129. 
80 CDW, t.ex. s. 98. 
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om denna position inte finns, då kan det inte heller spela någon roll vad som händer. Spela 

roll för vem? En mening i förhållande till vad? 

 

3.4. Den andres språk 
Men uppenbarligen produceras mening, d.v.s. meningseffekt, för annars skulle vi inte haft 

denna relativa enhet vi kallar Endgame. Denna effekt uppkommer när vi läser eller ser 

skådespelet, men effekten uppkommer absolut inte från en position utanför spelet, eftersom 

läsaren eller publiken är inskriven i Endgame i och med dess metakommentarer. Vi finns i 

Endgame som publik. Läsaren har varken möjlighet eller tillåtelse att säga vad Endgame 

betyder, vilket är självklart utifrån den meningsproduktion vi har beskrivit. Enheten är inte 

vad den är; beteckningen ersätter dess ”idé” eller sanning i dess essentiella försvinnande. När 

således de andra, och nu talar jag om de relativa enheter vi kallar ”människor”, bestämmer 

någons innebörd genom sin blotta existens, genom sin blick eller språk, kommer detta att 

innebära en ”alienation” för den sedda.81 Han kan inte längre vara (ett relativt) centrum i sin 

egen värld som Hamm är så mån om att vara, han blir istället ett objekt i en annans värld, han 

bringas till existens och slaveri i en annans värld, och den mening han tillskrivs måste per 

definition undgå honom och alltså alienera honom eftersom den tillskrivs av en annan.82 

Därav Hamms stora rädsla: 

 

Hamm: We’re not beginning to…  to… mean something? 
Clov: Mean something! You and I, mean something! [brief laugh.] Ah that’s a good one! 
Hamm: I wonder. [Pause.] Imagine if a rational being came back to earth, wouldn’t he be liable 
to get ideas into his head if he observes us long enough. [Voice of a rational being.] Ah, good, 
now I see what it is, yes, now I understand what they’re at!...83 

 

                                                            
81 Det är dock fråga om en ”alienation utan alienation” som Derrida säger, eftersom den inte alienerar från 
något. Den andres blick eller språk är konstitutiv för ”min” existens, varför min födelse är identisk med min 
”alienation”. (Se Jaques Derrida, Den andres enspråkighet eller den ursprungliga protesen (1996), Daidalos: 
1998, t.ex. s. 95). Jämför också Horace Engdahl som är uppenbart Derridainfluerad här: ”Att förinta första 
person är hos Beckett en nödvändig motståndshandling. Språket är i någon annans hand”. ( s. 157). Det har 
spekulerats i varför Beckett bytte språk. En anledning kan vara just att han i högre grad ville främmandegöra sig 
själv inför språket. 
82 Naturligtvis är en politiskt färgad tolkning möjlig här, spelet har alltid i viss mening att göra med makt. 
Uhlmanm skriver i sin bok som läser Becketts Trilogi i förhållande till Deleuze, Foucault, Levinas och Derrida: 
”Foucault suggests that power should not be thought of as primarily destructive, but primarily creative. It 
produces the individual. It produces the soul.” (Anthony Uhlmann, Beckett and poststructuralism, Cambridge: 
1999, s. 55), vilket han skriver i en kontext där han förlägger makten hos samhället (även om Uhlmann 
generellt sett inte gör en entydigt politisk tolkning av Beckett). En sådan tolkning, som har likheter med 
Adornos i Trying to understand Endgame, är emellertid en reducering av en mer grundläggande språklig 
struktur, vilken möjliggör något sådant som samhället. 
83 CDW, s. 108. 
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Ytterst sett syftar denna åskådare på den icke-Gud vi talade om innan och som har stora 

likheter med Kafkas (betydelsen möjliggör skulden). Med en naiv ateism eller humanism som 

helt avskriver denna icke-Gud skulle Hamm kunna ta sitt öde i egna händer (vad nu det 

betyder), han skulle själv bli Gud, han skulle vara den yttersta varelsen med makt över sitt 

eget liv, och det är så det ser ut i humanismen och existentialismen. Beckett avslöjar denna 

”humana” människa i Hamms grymma gestalt. Han är en maktutövare och sadist. Men han 

avslöjar också att denna makt bara är skenbar. Hamm kunde stämma in i Vladimirs ord: ”At 

me too someone is looking, of me too someone is saying, he is sleeping, he knows nothing, let 

him sleep on.”84 

      Hamms ord är förstås en känga till kritikern (och icke-Guden är den yttersta kritikern). 

Kritikerns ”now I see what it is”, hans definierande som är ett skapande, är ett fruktansvärt 

maktutövande som bringar det definierade, det ägda, till något det inte är, till ”existens” och 

till lidande.85 Här framträder Becketts ”skapelseberättelse”, som inte har någon början i vanlig 

mening, och som därmed är något annat än metafysikens grundande projekt. Det är alltid 

något före ursprunget som ”alienerar” varat självt, icke-Gud ”alienerar” Gud. Det som är, i 

den mån det kan sägas vara, är alltid ”berättat” eller ”sett” av någon annan, den andre som i 

sista hand är icke-Guden, den grundlösa grunden. Hamm, som är ”grunden” till spelet, 

berättas alltså själv. Hans ofullkomliga, misslyckade och ständigt återupptagna berättelse kan 

tolkas som en skapelseberättelse, den handlar om en man som kommer krypande, smutsig och 

gråtande, och får ett arbete som trädgårdsmästare hos det mäktiga diktjaget (det är talande att 

mannen inte får se på honom, för berättaren är alltid osynlig). Denna berättelse vävs ihop med 

Endgame själv, dels genom ekon i form av ord och fraser som återkommer utanför Hamms 

berättelse, dels genom följande: 

 

Clov: What is there to keep me here? 
Hamm: The dialogue. [Pause.] I´ve got on with my story. […]86 

 

Vilket antyder att de är lika fast i Endgame som den krypande mannen i Hamms berättelse 

(och många har, med ledning av några antydningar, antagit att diktjaget är Hamm och den 

krypande mannen Clov). Endgame själv kan därför tolkas som denna historia som någon 

                                                            
84 CDW, s. 85. 
85 Detta blir endast ett problem för den humanistiska kritikern (vilket Esslin är medveten om, se hans 
”Introduction” i red. Esslin, Samuel Beckett. A collection of critical essays, Prentice‐Hall: 1965) som låser fast 
sina tolkningar och stänger spelet genom sin metafysisk‐grundande inställning. Min uppsats handlar istället om 
varför man inte kan fastställa en positiv tolkning. 
86 CDW, s. 120‐121. 
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annan berättar, också och framförallt för att, vilket flera har påpekat, rummet de befinner sig i 

med två små höga fönster kan tolkas som insidan av en skalle.87 Men också denna någon är 

bedragen, vi läsare eller publik betraktar i vår tur denne någon, etc. Varats eller berättelsens 

grund är således alltid någon annanstans och ytterst ingenstans, vi vet inte vad som händer. 

Grunden, d.v.s. den autonoma och självidentiska idén, kan inte vara vad den är om den inte 

avgränsar sig mot skenbilden. Den är alltså beroenden av skenbilden, men eftersom den är 

beroende försvinner dess identitet. Och denna identitet går aldrig att finna, eftersom detta 

visar att den redan från början var icke-identisk. Därför finns endast ett oändligt spel av 

”skenbilder” utan ”vara” (även om dessa begrepp inte kan ha någon mening eftersom varat 

redan från början inte var varat, varför skenbilden inte kan vara en skenbild, men något annat 

tänkande står inte till buds), som tvingar fram ”alienationen” och det omöjliga sökandet efter 

varat. Med andra ord: Det oberoende, berättaren (Gud), kräver redan från början sin berättelse 

(världen). Han var alltså inte självidentisk, han var en icke-Gud, och berättelsen använder han 

för att finna sig själv. Men om han skriver in sig själv i berättelsen är han förlorad i spelet, och 

om han inte gör det är han försvunnen utanför berättelsen, och om han är båda förblir han 

icke-identisk. Han kommer aldrig att hitta sig själv, men därför fortsätter hans sökande i 

evighet, han ska berätta, bringa ”människor” till ”existens”, d.v.s. lidande, han börjar igen och 

igen – ”Me to play.”  

 

4. Sammanfattning och avslutning 
Endgame är ett drama som uppenbart och medvetet motsätter sig tolkningar och vars spel 

kännetecknas av dess öppenhet, d.v.s. att det varken har början eller slut i vanlig mening, 

varigenom det inte går att stänga för att överblicka det. Ett sådant drama kan inte ges några 

positiva (och således stängda) tolkningar, vilket emellertid är grundläggande för en ideologi 

som humanismen. Esslin, exempelvis, berömmer sig visserligen med att, som han tror, inte 

låsa fast någon tolkning. Men vad han gör då är bara att föreslå olika fastlåsningar, vilket 

förstås inte gör något åt problemet. Derrida erbjuder istället ett negativt språk som jag 

upplever kan fånga upp den fundamentala kritik som Beckett genomför i samma medium som 

han kritiserar och inte kan nå bortom. Kritiken yttrar sig i Endgames obegriplighet, förstått 

som avsaknad av varje identitet eller verklighetsreferens, vilket vi med Derrida menar beror 

på varje centrums försvinnande såsom sanningens försvinnande i form av ett utomhistoriskt 

                                                            
87 Se t.ex. Ekbom, s. 181. 
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fundament. Det är med nödvändighet ett ironiskt språk (”There’s English for you”88), det talar 

som om det var allvar, som om någon stod bakom orden, men det är skådespeleri, ett spel utan 

möjlighet att vara något annat än spel. Det är innebörden i Endgames intertextuella referenser, 

det kan inte bryta sig fritt från historiens kontingens för att skapa sig själv, det är alltid någon 

annan som talar, det är historien, språket. Men vem talar språket? – Utanför språket finns 

ingenting. Jag undrar således: ”vem är det som talar så, och som säger att han är jag?”89 
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