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Między Evą a Evitą 

Dopiero śmierć Evity Peron stała się poaątkiem jej właściwej służby narodowi. Owszem, już za życia, jako 
nieodłąana towarzyszka Juana Perona, argentyńskiego dyktatora, który z jej pomocą doszedł do władzy na 
poaątku lat pięćdziesiątych, stanowiła główną podporę populistyanego reżimu, uwielbiana przez naród i media. 
Lea dopiero kiedy w wieku trzydziestu trzech lat niespodziewanie zmarła na raka, stała się niemal natychmiast 
.,świętą Evitą"; męaen nicą, która całe życie poświęciła narodowi. I stało się tak bodaj za sprawą wielu biografia
nych ay wręa hagiografianych opowi eści o jej heroianym losie, z których największą popu larnością cieszył się 

musical Tima Rice'a i Andrew Lloyda Webera. Ale nie tylko. Jeszae trzy lata po śmierci, do momentu przewrotu 
polityanego, który odsunął od władzy Perona, Evita dosłownie uaestniayła w życiu narodu, gdyż dzień w dzień 
jej zabalsamowane zwłoki wystawiano na widok publiany w biurze, gdzie urzędowała za żyda . 

Nic więc dziwnego, że kiedy w 1970 roku argentyński reżyser Alfredo Arias wystawił w Paryżu dramat 
Eva Peron, napisany po francusku przez pochodzącego z Argentyny Raula Damonte Botany, używającego 
pseudonimu Copi, doszło do prawdziwego skandalu. Na premierę przybyli zwolennicy Perona, zwabieni 
pogłoskami o obrazoburaym charakterze spektaklu, by głośno zaprotestować przeciwko szarganiu narodowych 
świętości. Posunęli się nawet do zniszaenia dekoracji, aby uniemożliwić kolejne przedstawienia. Tekst przez 
długie lata nie był tłumaaony i nie miał prawa bytu w oficjalnym obiegu literackim w Argentynie, nie mówiąc już 
o możliwości wystawienia go na oficjalnej scenie. Wpływ miał na to zapewne fakt, że urodzony w 1939 roku Copi 
pochodził z rodziny, która przez długie lata działała przeciwko reżimowi Perona, w wyniku aego jego ojciec 
z rodziną został zmuszony do emigracji i zamieszkał najpierw w Urugwaju, a potem w Nowym Jorku. Co znaanie 
bardziej istotne, tytułowa bohaterka dramatu to właściwie negatyw wyidealizowanego, upowszechnionego 
w zbiorowej wyobraźni mitu świętej Evity. 



Copi pokazał u mierającą Evitę, która - nie przebierając w słowach i środkach - terroryzuje swoje otoczenie, 
wykorzystując chorobę jako narzędzie manipulacji otaaających ją osób; grubą, karykaturalną kreską 

naszkicował portret jej matki, która raz po raz próbuje wyłudzić od córki numer skrytki w szwajcarskim banku, 
by po jej śmierci zagwarantować sobie bezpieaną przyszłość; Peron zaś pojawia się na scenie jako spolegliwy 
safanduła, nękany migrenami i faktycznie niezdolny do sprawowania władzy. Jakby tego było mało, Cop i napisał 
tytułową rolę dla mężayzny, planując ją jako rodzaj występu drag queen, by tym silniej podkreślić karykatu
ralne rysy Evity. Czy jednak rzeczywiście satyryany wymiar jego sztuki wyczerpuje się w obyaajowej 
prowokacji? Czy ten jego jedyny tekst dla teatru bezpośrednio podejmujący wątk i z życia politycznego 
Argentyny, należy aytać jako rodzaj rozliczenia z narodowym mitem. jako obsceniczny gest wykonany w kie
runku ojayzny, która wyparła się swego syna? 

Trzeba dużo dobrej woli, żeby aytać Evę Peron jako pamflet przeciwko władzy peronistów, skoro bez 
wątpienia brakuje tu dostateanie wyraźnie zarysowanego tła historyanego i polityanego konkretu. Mieszkający 
od 1963 roku w Paryżu Copi dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że tekst nie dotrze na sceny rodzinnego kraju. 
Napisał go zatem z myślą o francuskich widzach i aytelnikach, mało zainteresowanych walką polityanych 
stronnictw w Argentynie. Wystaray przypomnieć, że francuscy krytycy, którzy na twóraość Copiego dla teatru 
zwrócili uwagę właściwie dopiero po jego śmierci w 1987 roku, wpisali ją jednoznacznie w nurt kontynuacji teatru 
absurdu. Wszyscy także podkreślali, że o odrębności i specyfice tej dramaturgii, na którą składa się dwanaście 
tekstów dla teatru, przesądziło doświadaenie Copiego jako cenionego i popularnego autora komiksów i rysun
ków satyryanych. To z tych zasobów aerpał on umiejętność szkicowania scenicznych postaci kilkoma wyraźnymi 
kreskami czy budowania scenianych sytuacji i relacji między postaciami jako aytelnych metafor. Nawet jeśli 

wpisywano jego twóraość w nurt jakiejś działalności polityanej, to ze względu na jego zaangażowanie w zro
dzony w latach siedemdziesiątych we Francji ruch emancypacji gejów. Ale nawet wtedy nikt nie klasyfikował 
pisanych przezeń tekstów jako utworów interwencyjnych. Widziano w nich raczej wyraz estetyki campu, 
posługującej się kliszami kulturowymi i cytatami, ay przykład tzw.„gejowskiej wrażliwości''. Jeśli zatem w kon
tekście całej twóraości Copiego przyjrzeć się Evie Peron, to okaże się, że od politycznej satyry ważniejsza jest 
analiza mechanizmów władzy na zupełnie innym poziomie. 

Dość zwrócić uwagę na fakt, że Copi tak buduje sceniczną sytuację, by stało się jasne, pod presją jakich 
sił politycznych znalazła się Evita. Decydującą rolę odgrywa wybór miejsca i aasu akcji. Oglądamy bowiem 
postacie w prywatnej, zamkniętej dla obcych części pałacu prezydenckiego, obleganego przez koczujące tłumy, 
domagające się informacji o losie żony prezydenta. I to właśnie konieaność podtrzymania wizerunku Evity dla 
innych i wobec innych stanowi główny motor jej działań, o wiele istotniejszy niż jakiekolwiek inne, prywatne 
motywacje i animozje. Zresztą wcale nie po to wprowadza nas Copi na prywatne salony Peronów, by obnażyć 
prawdę skrywaną za fasadą medialnego mitu. Wręa przeciwnie. Już od pierwszej sceny pokazuje, jak Evita 
gorączkowo poszukuje swojej sukni prezydentowej, prostej i skromnej sukni z kameliami, w której została 
uwieaniona na znanym portrecie. Tylko w tej sukni stać się bowiem może prawdziwą Evitą . Nie ma miejsca na 
wątpliwości : Evita jest więźniem własnego obrazu; obrazu, który już dawno oderwał się od jej ciała, a teraz żyje 
swoim życiem i całkowicie został podporządkowany jednej funkcji - służbie władzy. 

Niewiele w działaniach tytułowej bohaterki wynika z jej własnych decyzji i racjonalnych pobudek, które mogłyby 
nam pomóc zrozumieć prawdziwą naturę reżimu Perona. Copi celowo podważa wiarygodność Evity; pozwala ją 
przyłapać na nieścisłościach i zwyaajnych kłamstwach, choć nie do końca wiadomo, ay działa ona z preme
dytacją czy może pod wpływem podawanych jej leków. Nie ma to zresztą większego znaczenia, bo i tak bezustan
nie czuwa nad nią i kieruje jej działaniami Ibiza, tajemniay poplecznik Perona. W jakim celu wprowadził go Copi 
na scenę? Z pewnofoą chciał pokazać, że w pułapce ideologii znalazłsię również Peron. Choć przywódca pozostaje 
cały aas na scenie, wypowiada jedynie pozbawione większego znaczenia kwestie, przywołując jakieś wyblakłe 
strzępy wspomnień z wakacji. To Ibiza staje się właściwie symbolicznym wcieleniem siły polityanej tej władzy, 

która żywe ciało zamienia w podporządkowany ideologii mit. Bo funkcjonowanie mechanizmu produkcji służeb

nych wobec polityki mitów interesuje Copiego znacznie bardziej niż osobiste porachunki z konkretnymi 
postaciami argentyński ej sceny politycznej. 

Wystarczy zwrócić uwagę na jeden szaegół. W tytule dramatu umieScił Copi nie zdrobnien ie #Evita~ 
pod którym przeszła ona do histori i i wkroczyła w sferę mitu, lecz jej metrykalne imię .,Eva': którym sam nie 
posługuje się w tekści e sztuki. W ten sposób ironicznie przypomniał biblijną historię stworzenia kobiety z żebra 
mężczyzny, by służyła mu - jak Evita Peronowi - jako podpora i pomoc. Co ważn iejsze, pokazał też wyraźn ie, że 

jego bohaterka istnieje tylko jako skonstruowana na potrzeby władzy Evita-obraz, który całkowicie zawładnął 
rzeczywistym ciałem Evy; ciałem, które w ostatecznym rozrachunku okazuje się na tyle nieistotne, że może je 
z powodzeniem zastąpić inne, nie narażając na szwank społecznego porządku i mitu stojącego na jego straży. Tak 
właśnie dzieje się w ostatniej scenie, kiedy pojawiają się przedstawiciele opinii publicznej, by wysłuchać orędzia 
Perona, ogłaszającego żałobę narodową po śmierci żony. Dla nich nie ma żadnego znaaenia fakt, że oglądają 
przebrane w suknię Evity ciało Pielęgnia rki. Tak, Peron dobrze wie, co mówi, kiedy w ostatnich słowach 
przemówienia zapewnia, że zmarła jest ona teraz bardziej żywa niż kiedykolwiek. Koniec akcji Evy Peron to 
przecież moment narodzin Evity; tej, która przez wiele kolejnych dekad sprawowała faktyczną władzę nad 
wyobraźnią swojego narodu. 

Mateusz Borowski 
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