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HISTRION W KORONIE 

9 października 1997 roku, o godzinie 13, sekretarz Sture Allen 
ogłosił werdykt Szwedzkiej Akademii: 

Literackq Nagrodę Nobla w 1997 roku otrzymał Dario Fo, 
który w kuglarsk1iej średniowiecznej konwencji chłoszcze 
władze i walczy o godność dla upokorzonych. Przez wiele 
lat Fo był wystawiany na całym świecie, częściej niż jakikol
wiek inny współczesny dramaturg. Jego wpływ był znaczq
cy. Jeśli 'ktoś zasługuje na miano błazna w najbardziej au
tentycznym znaczeniu tego słowa, to właśnie on. („.) Jego 
niezależność i zdecydowana postawa polityczna naraziły 
go na wielkie ryzyko. Poniósł tego konsekwencje spotyka
jqc się jednak równocześnie z ogromnym odzewem z naj
różniejszych środowisk. 

* 

(„.) Na temat Nagrody i kandydata wypowiedziała się w mass 
mediach rekordowa ilość osób.Wypowiedzi te odzwierciedliły za
równo rodzaj i zakres popularności, którq cieszy się ten niekon
wencjonalny twórca, jak i podłoże niechęci, jakq wzbudza 
u swych przeciwników. W świecie aktorskim nie zabrakło ciepłych 
słów. W komentarzach podkreśla się zwiqzki Fo z włoskim teatrem 
komicznym, nazywa „królem widowiskowości" i porównuje z Felli
nim, z którym Fo przyjaźnił się długie lata i który zawsze podkreślał 
jego niezwykły dar gawędziarski i wyczucie sceny. Nie krył emo
cji Giorgio Strehler, dyrektor słynnego mediolańskiego Piccolo Te
atro: „Czuję się zaszczycony jako Europejczyk i jako człowiek tea
tru." Podobnie zareagowali wielcy włoscy aktorzy: Vittorio Gas
sman, Gigi Proietti, Giorgio Albertazzi. Franco Cordelli, krytyk tea
tra.lny, określił chyba najlepiej odczucia wielu zwolenników teatru 
Dario Fo: „Podobał mi się lub nie, ale zdołał mnie wzruszyć, 
a wzruszenie to zrodziło się z witalności, z typowej włoskiej radości 
życia, która emanuje z tych spektakli." 

Wielu czekało na głos Umberto Eco. Ten niekonwencjonalny, 
najbardziej postmodernistyczny z włoskich uniwersyteckich profe
sorów, autor kilku literackich megahitów, zareagował radośnie. 
Szczęśliwy „jak Wielkanoc" podkreśla/, jaki to cios dla włoskich 
akademików. On jeden zwraca uwagę na literaturę autorstwa Fo 
i konsekwentnie nazywa go pisarzem. Ceni w werdykcie to, że 

uhonorowano autora nie należqcego do tradycyjnego świata 
akademickiego. W udzielonym na gorqco dziennikowi „La Repu
bblica" wywiadzie przytacza następujqcy przykład: „Widziałem 
kiedyś w Nowym Jorku, w teatrze wypełnionym po brzegi, spek
takl Fo. Grali w nim tylko amerykańscy aktorzy. Był to wielki sukces. 
A co to oznacza? To proste: jeśli amerykański widz zachwyca się 
Fo bez Fo, to musimy jego teksty traktować niezależnie od wyko
nania teatralnego. A więc mylimy się, jeśli uzależniamy ich jakość 
od Fo wykonawcy, który zresztq też jest wybitny. Jego teksty wyróż
niajq się w naszej literaturze. To wszystko". I dodaje: „Uhonorowa
no Fo pisarza." 

Dominujq jednak głosy podkreślajqce wielkie aktorstwo Fo 
i nie najwyższego lotu pisarstwo. Niektórzy uznajq werdykt za po
liczek wymierzony włoskiej kulturze.(„.) 

Prasa lewicowa radośnie jednoczy się przynajmniej na tym 
polu, w trudnym okresie parlamentarnych nieporozumień pomię
dzy liderami lewicowych ugrupowań. 

Prasa prawicowa żongluje słowami „wstyd", „skandal", „nie
możliwość". Ukoronowaniem oburzenia jest suchy komentarz wa
tykańskiego dziennika „Osservatore Romano": ,Jo to nasz, szósty 
Nobel, ale o ile poprzedni to geniusze, teraz mamy błazna."(„.) 

Wiadomość o Noblu dla Dario Fo odbiła się szerokim echem 
również w prasie zagranicznej, wywołujqc komentarze entuzja
styczne lub bardziej ostrożne, lecz zdecydowanie wolne od sfor
mułowań padajqcych w prawicowej prasie włoskiej. Potwierdza 
to, że Fo poza granicami własnego kraju cieszy się o wiele więk
szym uznaniem, choć charakter jego politycznego przesłania po
zostaje wszędzie tak samo jasny. 

W Szwecji werdykt Akademii przyjęto bardzo ciepło. Pewne za
skoczenie wzbudziła jedynie „nieakademickość" wyboru, lecz nie 
osoba laureata. I nie ma się czemu dziwić: sztuki Fo przedstawio
no tu ponad sto razy. Mówi się nawet że Szwecja stała się drugq 
kulturalnq ojczyznq Fo. Często szwedzkie realizacje pojawiały się 
natychmiast po włoskiej premierze albo nawet tu zaczynały swq 
sceniczną drogę. Popularność tę zawdzięcza autor reżyserowi 
i tłumaczowi swych sztuk - Carlo Barsottiemu. Aktorzy zwiqzani 
z tym repertuarem - Bjoer Granath i Kim Anderzon - stali się 

osobistościami w szwedzkim świecie aktorskim, grajqc u takich 
sław jak Bergman. Niektórzy jednak przebqkujq o tym, że Aka
demia niesłusznie pomija twórców szwedzkich i na wypadek, 
gdyby wreszcie usłyszano ich głosy, majq swoje propozycje: 



Astrid Lindgren czy Thomas Transtrómer. Na razie podkreślają, że 
tym razem Noblem wyróżniono literaturę mówioną, nie pisanq. 

W Hiszpanii wszystkie gazety, nawet katolicki dziennik „ABC", 
przyjmujq wieść o Noblu bardzo pozytywnie. Na łamach „El Pafs" 
filozof Fernando Savater pisze: „Niech żyje Dario Fo! Akademia 
Szwedzka wydaje się żyć ostatnio w stanie łaski i chyba tym ra
zem się do niej przekonamy." 

Rozbieżności w prasie francuskiej: „Le Monde" i „liberation" 
porównujq Fo z Molierem, gdyż obaj „walczyli śmiechem z bigo
tami". Samemu Fo droga jest postać Moliera, gdyż tak jak on na
rażony był na wiele upokorzeń za swq nieprzejednanq postawę. 
„Le Figaro" natomiast krytykuje Akademię: wybrano człowieka, 
„który nałożył komedii dell'arte okulary i wqsy Marksa". 

Dystans prasy niemieckiej widoczny jest w komentarzach kon
serwatywnej „Frankfurter Allgemeine Zeitung" („dyskusja, czy pro
wokator zasługuje na nagrodę, będzie coraz bardziej ożywiona 
i utwierdzi Fo w słuszności własnego credo, że najważniejszym ce
lem teatru jest rozrywka"). Również konserwatywna „Die Welt" do
daje: „To jeden z Panów teatru off, który nie wpada w mgłę sub
kultury. Jest zjadliwy, lecz nigdy płaski. Ale czy jest również poe
tq?" 

W Anglii „The Guardian" zdecydowanie pochwala wybór 
Akademii, podkreśla „mqdrość Fo ikonoklasty i satyryka w świe
cie, którym rzqdzi szaleństwo konformizmu". 

Monika Gurgul 

Fragment z książki M. Gurgul „Teatr Daria Fo", Kraków 1997, s. 20-23 

PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

CENA GŁÓWNA 

\ rn (,() \.\ O\\) M JORKl - Janusz Głowacki. reżyseria - Izabella Cywińska, 
scenografia - Jerzy Juk Kowarski, opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowski 

OP[·RA GRA D - scenariusz - Aldona Krasucka, Maciej Wojtyszko, reżyseria - Maciej 
Wojtyszko. kierownictwo muzyczne - Aldona Krasucka. Wojciech Borkowski, scenografia - Antoni 
Poroś, choreografia - Tadeusz Wiśniewski, instrumentacja - Wojciech Borkowski 

/ \ O 'I D/lf Cl'i I I \.\ rsFL I· FIGARA wg Pierre'a de Beaumarchais i Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, przekład tekstu - Tadeusz Boy-Zeleński. libreno - Loref!ZO de Ponte 
w tłumaczeniu - Aleksandra Rymkiewicza, opracowanie tekstu i reżyseria Waldemar Smigasiewicz, 
opracowanie i kierownictwo muzyczne - Aldona Krasucka, scenografia - Maciej Preyer, chore
ografia - Emil Wesołowski 

(1 \ROI RO I\ ) - Ronald Harwood, tłumaczenie - Michał Ronikier, reżyseria - Krzysztof 
Zaleski, scenografia - Marek Chowaniec, kostiumy - Dorota Roqueplo, muzyka - Wojciech 
Borkowski 

111 1AR - scenariusz - Wojciech Młynarski, Rudolf Gołębiowski, reżyseria - Wojciech Młynarski, 
choreografia - Janusz Józefowicz, kierownictwo muzyczne - Janusz Stokłosa, scenografia - Marcin 
Stajewski, kostiumy - Małgorzata Blikle 

DO l \\ \RI \TO\\ - Marek Koterski, reżyseria - Marek Koterski, scenografia - Marcin Stajew
ski. muzyka - Jerzy Satanowski 

Of )\\li SU I \SK. \\li DE:. SKll·GO - Ódtin von Horvath, przekład - Barbara Swinarska, 
reżyseria - Agnieszka Glińska, scenografia - Magdalena Maciejewska, opracowanie muzyczne -
Wojciech Borkowski, choreografia - Tomasz Tworkowski 

SCE A 61 

SI: \\ LJ '\SZK\ - Fiodor Dostojewski, tłumaczenie - Władysław Broniewski, adaptacja 
i reżyseria - Małgorzata Boratyńska (PWST), scenografia - Agnieszka Bartold, muzyka - Jan Janga 
Tomaszewski 

D71l:CI l\f !f JSZEGO BOG '\ - Mark Medoff. tłumaczenie - Kazimierz Piotrowski. reżvseria 
- Waldemar Matuszewski, scenografia - Ewa Strebejko, opracowanie muzyczne - Adam Gzyra 

KORO\\ OD - Artur Schnitzler. tłumaczenie - Maria Kurecka, reżyseria - Agnieszka Glińska, 
scenografia - Magdalena Maciejewska, muzyka Wojciech Borkowski 

ODCHODZIŁ 1ĘZC7'i Z A OD KOBIET'! - Siemion Złotnikow, tłumaczenie - Anna 
Sobe.cka, reżyseria - Tomasz Zygadło, scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Jan Kanty 
Pawluśkiewicz 

\.\ l JASZl·K \.\ Ą I.\ - Antoni Czechow, tłumaczenie - Artur Sandauer, reżyseria - Tomasz 
Konina, scenografia - Katarzyna Proniewska-Mazurek, muzyka - Wojciech Borkowski 

SCENA 'JA DOLE 

1t '\ \RSKI l~ re1.:it il mtor,ki kierownictwo muzyczne - Jerzy Derfel, scenografia -
Marcin Stajcwski 

O'\ M ) - scenariusz - Anna Dymna, Maciej Wojtyszko. reżyseria - Maciej Wojtyszko, scenogr.ifia 
- Antoni Poroś, kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski, choreografia - Dorota f'um1an 

BO"'\ - scenariusz i reżyseria - Waldemar Śmigasiewicz, scenografia - Maciej Preyer, choreografia -
Jacek Tomasik. muzyka i instrumentacja - Jerzy Derfel 
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