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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αξίζει να αναφερθούμε εκτενέστερα στο ιστορικό 
του ίδιου του αφηγήματος: «Το τέλος» – που αρχικά 
έφερε τον τίτλο «Suite» και αργότερα τον οριστικό 
τίτλο «La fin»–, αποτελεί το πρώτο μεταπολεμικό, 
εκτεταμένο πεζογράφημα του Μπέκετ στα γαλλικά, 
σηματοδοτώντας την αρχή μιας «φρενίτιδας γραψί-
ματος», όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος. Σημαδεύει μια 
γόνιμη περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας συνέθε-
σε τέσσερα διηγήματα, τέσσερα μυθιστορήματα και 
δύο θεατρικά έργα, όλα στα γαλλικά, καθώς και έναν 
αριθμό κριτικών άρθρων και ποιημάτων. Πιο συγκε-
κριμένα, το 1946, ο Μπέκετ ωθείται να γράψει πυρε-
τωδώς αφενός από την επιθυμία του και αφετέρου 
από την ανάγκη να κερδίσει χρήματα από την πένα 
του, καθώς ο ίδιος και η σύντροφός του Suzanne τα 
χρειάζονταν επειγόντως.

Έτσι, όπως αναφέρει ο James Knowlson στη βιογρα-
φία του Μπέκετ, Damned to Fame (ελλ. έκδ.: Η κατάρα 
της δόξας, μτφρ. Γ.Ι. Μπαμπασάκης, Scripta, 2001), η 
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χρονολογική σειρά συγγραφής των έργων του εκείνη 
τη χρονιά του 1946 έχει ως εξής: «Suite» (αργότερα «La 
fin») από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τον Μάιο· «Mercier 
et Camier» μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου· «Premier 
amour» από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο· και «Le 
Calmant» τον Δεκέμβριο.

Αν και θεωρείται ότι «Το τέλος» γράφτηκε εξαρχής 
και εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, αυτό δεν ισχύει. Ο Μπέ-
κετ άρχισε να γράφει το κείμενό του στα αγγλικά, στις 
17 Φεβρουαρίου του 1946, και αφού έγραψε τριάντα 
εννέα σελίδες, στα μέσα Μαρτίου, τράβηξε μια γραμ-
μή και έγραψε το υπόλοιπο στα γαλλικά, ολοκληρώνο-
ντάς το στα τέλη Μαΐου του 1946.

Λίγο μετά τον πόλεμο, εκδίδεται στο Παρίσι από τον 
Jean-Paul Sartre το έντυπο Les Temps Modernes, που 
είχε τη φήμη ότι δημοσίευε κείμενα πρωτοποριακής 
λογοτεχνίας και σκέψης. Ο Μπέκετ θεωρεί το συγκε-
κριμένο έντυπο θαυμάσιο χώρο για τη δημοσίευση 
του αφηγήματός του. Μόλις ολοκληρώνει τη γαλλική 
εκδοχή του «Suite», γράφει στον λογοτεχνικό ατζέντη 
και φίλο του George Reavey: «Έχω τελειώσει το γαλ-
λικό μου διήγημα. Το πρώτο μισό θα δημοσιευτεί στο 
Les Temps Modernes, τον Ιούλιο… Ελπίζω να εκδώσω 
κάποτε ολόκληρο το διήγημα ως ξεχωριστό έργο. Στη 
Γαλλία δεν νοιάζονται πολύ για το πόσες λέξεις είναι 
ένα έργο. Ο ξένος του Camus, δεν είναι μεγαλύτερο. 
Προσπάθησε να διαβάσεις το έργο τού Camus, νομίζω 
ότι είναι σπουδαίο».
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Ο Μπέκετ γνώριζε ήδη τον Sartre από την προπο-
λεμική εποχή. Χωρίς να υπάρξουν ποτέ στενοί φίλοι, 
πίστευε ότι και ο Sartre και η Simone de Beauvoir, 
τους οποίους χαιρετούσε με ένα φιλικό νεύμα στα 
καφενεία του Montparnasse, θα ανταποκρίνονταν 
ευνοϊκά στο έργο του. Απρόθυμος όμως να διαπραγ-
ματευτεί ο ίδιος μαζί τους, χρησιμοποιεί ως ανεπί-
σημο ατζέντη και διαμεσολαβητή την Ολλανδέζα 
συγγραφέα και μεταφράστρια Jacoba Van Velde. Η 
Jacoba στέλνει το πρώτο μισό του «Suite» στο έντυ-
πο, προτού ο Μπέκετ επιμεληθεί και ετοιμάσει για 
δημοσίευση το δεύτερο μισό. Ο Μπέκετ έμεινε με την 
εντύπωση ότι το δεύτερο μέρος του διηγήματός του 
θα δημοσιευόταν στο τεύχος του φθινοπώρου. Όμως 
η Simone de Beauvoir πίστευε ότι ο Μπέκετ –εντε-
λώς άγνωστος ως γαλλόφωνος συγγραφέας εκείνη 
την εποχή– είχε εσκεμμένα επιχειρήσει να τους πα-
ραπλανήσει και να τους κάνει να νομίζουν ότι το 
πρώτο μέρος του διηγήματος ήταν ολόκληρο το διή-
γημα. Είχε πειστεί ότι ο ίδιος και η εκπρόσωπός του 
προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν την παρουσία του 
σε δύο συνεχόμενα τεύχη αντί σε ένα, κι έτσι να δη-
μοσιευτεί ένα αρκετά μεγαλύτερο διήγημα από αυτό 
που οι εκδότες είχαν πιστέψει αρχικά ότι αγόρασαν. 
Επιπλέον η Simon de Beauvoir, είτε πιο συντηρητι-
κή(!) είτε πιο επιφυλακτική από τον Sartre, θεώρησε 
ότι το δεύτερο μέρος του διηγήματος περιείχε υπερ-
βολικές αναφορές σε φαγούρες στα απόκρυφα και 
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στα οπίσθια, καθώς και εκτενείς περιγραφές «δρά-
σεων» του σώματος (ούρα, αέρια, περιττώματα), για 
να είναι συμβατό με τον τόνο του εντύπου. Έτσι επέ-
μεινε στην απόρριψη του δεύτερου μέρους και παρέ-
μεινε ανένδοτη. 

Αναστατωμένος ο Μπέκετ, της στέλνει μια επιστολή 
στην οποία εκφράζει την πικρία του, όχι τόσο για τις 
παρεξηγήσεις που είχαν δημιουργηθεί, όσο για το πόσο 
βάναυσα είχε κοπεί στα δύο η ζωή του ήρωά του. Πα-
ραθέτουμε την επιστολή όπως αυτή αναφέρεται στην 
Κατάρα της δόξας:

Θα ήθελα να μην παρεξηγήσετε την πρόθεση της επι-
στολής μου αυτής, την οποία γράφω ύστερα από πολ-
λούς δισταγμούς. Δεν επιθυμώ να διαφωνήσουμε. Δεν 
σας ζητώ να αναιρέσετε την απόφασή σας. Αλλά μου 
είναι εντελώς αδύνατον να αρνηθώ τα καθήκοντα 
που έχω αναλάβει απέναντι σε ένα από τα πλάσματά 
μου. Συγχωρέστε μου αυτές τις βαρύγδουπες λέξεις. 
Εάν αισθανόμουν γελοιοποιημένος, θα παρέμενα σιω-
πηλός. Έχω αρκετή εμπιστοσύνη σ’ εσάς ώστε να σας 
εξηγήσω τι ακριβώς νιώθω. Και είναι το εξής. Μου επι-
τρέπετε να μιλήσω μόνο και μόνο για να με διακόψετε 
προτού προλάβει η φωνή μου να αρθρώσει κάτι που 
να έχει κάποιο νόημα. Σταματάτε μιαν ύπαρξη προτού 
μπορέσει να επιτύχει το παραμικρό. Αυτό είναι η ύλη 
του εφιάλτη. Το βρίσκω δύσκολο να πιστέψω ότι ζη-
τήματα παρουσίασης στις σελίδες σας είναι δυνατόν 
να δικαιολογούν έναν τέτοιο ακρωτηριασμό.
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Αν και το παράπονο του Μπέκετ δεν εισακούστηκε, κα-
θότι είχε σταθεί αφελής και αντιεπαγγελματικός αφή-
νοντας να σταλεί στο έντυπο ένα μη ολοκληρωμένο 
διήγημα δίχως να εξηγήσει πώς είχε το πράγμα, οι σχέ-
σεις με το περιοδικό δεν διερράγησαν. Το χάσμα κάπως 
γεφυρώθηκε, καθώς τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς 
δημοσιεύθηκαν δώδεκα ποιήματα που ο Μπέκετ είχε 
γράψει στα γαλλικά πριν από τον πόλεμο. Η χειρονομία 
αυτή καλής θέλησης εκ μέρους των εκδοτών συνέβαλε 
στο να παρουσιάσει τον Μπέκετ στο λογοτεχνικό κοι-
νό τόσο ως γαλλόφωνο ποιητή όσο και ως γαλλόφωνο 
πεζογράφο.

Ως προς τη μετάφραση των αφηγημάτων του Μπέκετ 
από τα γαλλικά στα αγγλικά, αυτή του «Τέλους» είναι 
η πιο περίπλοκη. Ξεκίνησε στα αγγλικά με τον τίτλο 
«Suite», αλλά κατέληξε στα γαλλικά. Ακολούθησε μια 
ακρωτηριασμένη γαλλική δημοσίευση στο έντυπο Les 
Temps Modernes, τον Ιούλιο του 1946. Το 1954, ο Μπέ-
κετ συνεργάστηκε με τον Richard Seaver για τη μετά-
φραση του αφηγήματος στα αγγλικά, η οποία και εμ-
φανίστηκε στο περιοδικό Merlin. Η επόμενη εμφάνιση 
του αγγλικού κειμένου έγινε στο Evergreen Review, το 
1960. Ο Μπέκετ επεξεργάστηκε εξ ολοκλήρου ο ίδιος 
και αυτή τη μετάφραση, άλλα με τυπική μεγαλοψυ-
χία, διατήρησε την αναγνώριση της συνεργασίας του 
Seaver. 
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Η ελληνική μετάφραση από τα αγγλικά, ακολούθησε 
το παραπάνω αγγλικό κείμενο του Μπέκετ. Όσο για 
την προσωπική μου αίσθηση κατά τη διαδικασία της 
μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα, ποτέ δεν ένιωσα 
τον Μπέκετ «απέναντί μου», αλλά στο πλάι μου, αρω-
γό.

Καλή ανάγνωση!
Θάλεια Μελή-Χώλλ

Σ.τ.Μ.: Η παρούσα μετάφραση συναντήθηκε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα στο Θέατρο «Εμπορικόν», με την εκφορά του λόγου 
και τη γλώσσα του σώματος ενός καθηλωτικού Δημήτρη Καταλει-
φού, σε συνεργασία με τον Γιώργο Σκεύα.


