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ANTONIA 

Fragmenty sztuki 

Kto nie ma, nie płaci 

Nareszcie, kurcze, w domu! Nogi mi odpadają. 

MARGHERITA 
Jezu, Antonia! Co to jest? 

ANTONIA 
Jeszcze te cholerne schody. Jak to dobrze, Marghe
rita, że cię spotkałam. 

MARGHERITA 
Skąd ty to wszystko masz? 

ANTONIA 
Nie uwierzysz. Idę sobie, jak zawsze, do supermar
ketu, a tam - afera . Kobiety się wściekły. Wszystko 
znowu podrożało . 

MARGHERITA 
Czyli nic nowego. 

ANTONIA 
Mówię ci. Makaron, cukier, chleb, ser, masło„. 

MARGHERITA 
Mięso pewnie też. 

ANTONIA 
Nagle wszystkie baby zaczynają się drzeć, o te ceny. 
A kierownik stara się jakoś je uspokoić. 

MARGHERITA 
Niby jak się stara? 

ANTONIA 
Jak? Wrzeszczy na nie i szarpie za koszyki. 

MARGHERITA 
O, to bardzo uspokaja. 

ANTONIA 
Tak. „To nie moja wina" - mówi. „Podwyżki ustala 
zarząd, kieruje się prawami rynku". A ta Manzi, wiesz, 
ta gruba, co nosi w torebce klucz francuski „ . 
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MARGHERITA 
A, ta. 

ANTONIA 
Mówi tak: „To my jesteśmy tym rynkiem!". A ten 
w kółko: „Wolny rynek, konkurencja". „Konkurencja? 
- mówię . „To ja też chcę wystartować w tej konkuren
cji!". Inne to samo: „My też! My też! Można się zapi
sać? Gdzie są jakieś formularze? Co trzeba wypeł
nić?". A Manzi: „Dosyć tego! Teraz my będziemy 
ustalać ceny. Zapłacimy tyle, ile się należy. I ani gro
sza więcej. A jak wam się nie podoba, to możemy 
w ogóle nie płacić!". 

MARGHERITA 
Ooo-o! 

ANTONIA 
Zaraz, zaraz - mówię do niej - pani Manzi, przecież 
nie będziemy kraść! A ona: „Zaraz tu uwolnimy ten 
rynek." „Powariowałyście!" - krzyczy kierownik, cały 
czerwony jak burak. 

MARGHERITA 
A kupiłaś buraki? 

ANTONIA 
cf\Jie, były jakieś zleżałe . No więc kobiety zaczy
nają napierać na tego kierownika, a ten wyskakuje 
~ łapami. No i się doigrał. Popchnął jedną - ta leży, 
Jak Allesandro del Piero w polu karnym. A Manzi 
wrzeszczy: „Ty świnio! Pobił kobietę w ciąży! Niech 
poroni, to zobaczysz. Pójdziesz siedzieć". A wtedy 
ja: „Morderca! Zboczeniec! Pederasta-pedofil-pedia
tra! ". 

MARGHERITA 
Szkoda, że mnie tam nie było . I co dalej? 

ANTONIA 
A co myślisz, od razu skapitulował. Każdy zapłacił 
tyle, ile uważał za stosowne. Niektórzy trochę prze
sadzili, bo wszystko wzięli na kredyt. 

MARGHERITA 
Co w tym złego? Ja zawsze biorę na krechę. 

„ 

ANTONIA 
Ale oni nie chcieli się wylegitymować! „Po co wam 
nasze dane? Żebyście donieśli na policję? W intere
sach powinno obowiązywać zaufanie!". Tak mówilil 
„Trudno, musicie nam zaufać". I już! Ale wtedy ktoś 
wrzasnął: „Policja jedzie"! Ludzie wpadli w panikę, 
i wszyscy w nogi! 

MARGHERITA 
O mój Boże. 

ANTONIA 
Ale na szczęście to był fałszywy alarm . 

MARGHERITA 
Dzięki Bogu! 

ANTONIA 
Robotnicy z fabryki naprzeciwko supermarketu 
powiedzieli nam, żeby się nie bać policji . Mówili: 
„Macie prawo dyktować własne ceny. To jest jak 
strajk. A nawet lepiej, bo nie trzeba siedzieć i straj
kować". 

MARGHERITA 
I co dalej? 

ANTONIA 
Wszyscy zaczynają skandować „Kto nie ma, nie płaci! 
Kto nie ma, nie płaci!" I tańczą sambę po całym 
supermarkecie. Kierownik się schował na zapleczu. 
Wreszcie wychodzimy na ulicę. Ja - pierś do przodu, 
dumna jak paw. Wszyscy dalej skandują „kto nie ma, 
nie płaci", idziemy całą ulicą. To było jak karnawał! 
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Komik z ziarenka papryki 

Dario Fo podczas ISTA, 7 maja 1996 r. (fot. Torben Huss) 

Dario Fo urodził s ię 24 maca 1926 roku w San 
Giano, małej miejscowości w prowincji Varese, 
położonej blisko granicy ze Szwajcarią. Jego ojciec 
pracował na kolei jako kierownik stacji. Przynależ
ność do partii socjalistycznej zamykała przed nim 
w ówczesnych faszystowskich Włoszech jakąkolwiek 
możliwość dalszego awansu zawodowego. Także 
z powodu przekonań politycznych był nieustannie 
przenoszony z jednego miejsca pracy do drugiego. 
W konsekwencji, rodzina Fo wciąż przemieszczała 
się pomiędzy stacjami-miasteczkami: Varese, Lago 
Maggiore, San Giano, Luino, Pina Tronzano, Porto 
Valtravaglia. Ojciec Daria Fo, Felice Fo, interesował się 
i amatorsko zajmował aktorstwem. Matka nie miała 
wykształcenia. Jej aktywność koncentrowała się na 

sprawach związanych z rodziną i prowadzeniem 
domu. Pina Rota dbała, by syn nie spędzał czasu 
na niebezpiecznych wyprawach z rówieśnikam i po 
stromych zboczach pobliskich wzniesień. Podsunięta 
przez matkę zabawa w zapełnianie kartonu kolorami 
i liniami szybko przekształciła się w pasję, która przy
niosła małemu chłopcu uznanie wśród osób z najbliż
szego otoczenia, a jak okaże się później, przyczyniła 
się do odkrycia jego malarskiego talentu. 

Pogranicze Włoch i Szwajcarii - miejsce, w któ
rym Dario Fo spędził pierwsze lata życia i wczesną 
młodość - miało szczególny charakter. Fo po latach 
w swojej książce Miasteczko nietoperzy. Pierwsze 
siedem lat mojego życia (i jeszcze kilka) napisze, 
iż wszystko zależy od tego, gdzie się przyszło na 
świat. Patronem miasteczka San Giano był rzymski 
bóg o dwóch twarzach - Janus. Uznawano go za 
chrześcijańskiego świętego oraz opiekuna komików 
i opowiadaczy historii . Można nawet żartobliwie 
stwierdzić, że o dalszym rozwoju kariery Fo i o jego 
wyborach artystycznych nie zadecydował on sam, 
ale nadopiekuńcze bóstwo. Zdaniem dramaturga, 
największy wpływ na rozwój jego świadomości miał 
jednak pobyt w miasteczku Porto Valtravaglia, które 
było swoistym tyglem kulturowym 1

. Wyjątkową 

atmosferę miejsca oddaje symboliczne sformuło
wanie „miasteczko nietoperzy", odnoszące się do 
nocnego trybu pracy mieszkańców małej miejsco
wości. „Majstrowie i robotnicy czekali na rozpoczęcie 
zmiany w towarzystwie rozmaitych nocnych marków, 
wśród których nie brakowało miłośników gier hazar
dowych i wszelkiego pokroju niebieskich ptaków"2 • 

Największe zainteresowanie Fo budzili gawędziarze 
z huty szkła, o których po latach powie: 

Zaczynałem robić teatr bez uczęszczania do 
żadnej szkoły, ale miałem to szczęście, że uro
dziłem się nad jeziorem Maggiore, nad którym 
gdy byłem małym chłopcem, istniała wielka 
huta szkła. Pracowali tam prawdziwi mistrza-

1 Dario Fo, Miasteczko nietoperzy. Pierwsze siedem lat mojego życia 
(i jeszcze kilka), prze ł. Anna Córka, Wydawnictwo Dolnoś h1 s kic , 
Wrocław 2005 . 
2 D ario Fo, !Vliasteczko nietoperzy ... s. 49 
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wie w dmuchaniu szkła, znani w całej Europie. 
Miejsce to było skrzyżowaniem różnych kultur, 
języków i dialektów, żyjących w opowiada
niach ludzi z różnych krajów. I już gdy byłem 
mały, słuchając bajek, poznałem ludzi o nie
zwykłym darze opowiadania . Moimi pierw
szymi mistrzami byli właśnie oni: uczyli mnie 
opowiadania 3 . 

Stanisław Krajski i Tadeusz Majcherek przytaczają 
słowa Fo: „Historie, które opowiadali, były ostrymi 
satyrami na obłudę władzy i klasy średn iej, na dwuli
cowość nauczycieli, prawników, polityków. Urodziłem 
się już upolityczniony"4

. Owych mistrzów mały chło
piec spotykał na placach i w karczmach. Opowiadali 
dziwne historie, czasem nieco naiwne i szalone. Dario 
Fo niejednokrotnie podkreślał, że miejsca i środowi
ska, w których wzrastał, miały zasadnicze znaczenie 
dla jego późniejszych wyborów artystycznych i poli
tycznych. Największy wpływ wywarł na niego jednak 
dziadek ze strony matki. 

Lukian z Samostraty powiedział, iż „wszystko 
zależy od tego, jakich miałeś nauczycieli. Jednak 
uważaj, często nie ty wybierasz swoich mistrzów, 
tylko oni wybierają ciebie"5 . Fo puentuje myśl filozofa 

,słowami: „Mój dziadek wybrał mnie na ucznia sztuki 
błaznowania w chwili, gdy posadził mnie jak karła 
Patapó na grzbiecie swojej chabety"6 . Dziadek był 
wędrownym sprzedawcą jarzyn. „Zwykł raczyć swych 
klientów pikantnymi historiami o miłości i zdradzie" 7. 

Charakter opowieści tłumaczył jego pseudonim -
Bristini, który oznacza ziarenko papryki. „Ledwo go 
poznałem, natychmiast zrozumiałem, skąd wziął się 
ten przydomek: jego ciężkie żarty i przytyki piekły jak 
ostra papryka tych, którzy musieli je przełykać"8 , ale 
nie dzięki prawionym złoś liwościom Fo uznał go za 
swojego pierwszego mistrza opowiadania. 

3 L'Ecole des Mai/re.< libri di regia 1995 - 1996, red . Franco Qyadri, 
Ubulibri, Milano 2001, s. 29. 
4 Stanisław Krajski, Tadeusz Majcherek, Dario Fo. Świat rozbawi 
byle w?, Agencja SGK, Warszawa 1998, s. 37. 
5 Cyt. za : Dario Fo, Mias/azko nietoperzy„ „ s. 43 . 
6 Ibidem, s. 43 . 
7 Mon ika Gurgul , Teatr Daria Fo„ „ s. 6. 
8 Dario Fo, Miasteczko nietopazy . .. s. 39. 

Jego szkoła była prawdziwą akademią żon
glerki słownej. To w niej nauczyłem się naj
rozmaitszych technik i form narracji . Tak oto 
poznałem pierwotną strukturę dialektu, a to 
coś zupełnie innego niż zwykła umiejętność 
mówienia w dialekcie. Przyswoiłem sobie pod
stawową strukturę języka, dzięki której można 
swobodnie wyrażać myśli, tworząc na każdym 
kroku nowe wyrażenia 9 . 

Fo podziwiał umiejętności swojego dziadka w sztuce 
opowiadania, prostotę z jaką ujmował rzeczy trudne 
do wyrażenia. „Niektórzy uczeni stosują skompl iko
wane sformułowania, za którymi nie kryje się zupeł
nie nic" 10

• Dziadek stanowił ich przeciwieństwo, 
a przytaczana przez Fo za Monteskiuszem formuła 
miała stać się podstawową zasadą w budowaniu 
historii. 

Spotkania z ukochanym dziadkiem stawały s i ę 
coraz rzadsze. Mając czternaście lat, w 1940 roku, 
Dario Fo wyjeżdża do Mediolanu, gdzie zapisuje się 
do liceum artystycznego w Brerze (dzielnicy Medio
lanu). Naukę przerywa wojna. Wraz z ojcem działa 
w ruchu oporu i pomaga przerzucać alianckich żo ł 

nierzy do Szwajcarii. Do końca wojny ukrywa się. 

W 1945 roku powraca do Mediolanu i zdaje na Aka
demię Sztuk Pięknych do klasy malarstwa. Choć stu
diów tych nie ukończył, „do dziś namalował tysiące 
obrazów, o których znawcy mówią z uznaniem" 11

• 

Podejmuje także studia na wydziale architektury na 
politechnice. W trakcie ich trwania zaczyna projek
tować pierwsze dekoracje teatralne i - jak większość 
młodych artystów - staje s i ę częstym bywalcem 
mediolańskiej kawiarni Giamaica. Recytuje tam swoje 
pierwsze monologi komiczne, prezentuje satyryczne 
skecze oraz fantastyczno-groteskowe opowiadania, 
noszące ślady zasłyszanych od dziadka opow i eści. 
W czasie stud iów zaczyna też uczestniczyć w ruchu 
piccoli teatri (małych teatrów). Należy wówczas do 
znanej grupy teatralnej Paloscenico, w której wystę
puje razem z założycielami Piccolo Teatra di Milana: 

9 Ibidem, s. 52 . 
10 Ibidem, s. 164. 
11 Monika Gurgul, ibidem. 
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Paolo Grassim i Giorgio Strehlerem oraz Frankiem 
Parentim, Luigim Veronesim, Robertem Reborą czy 
Ernestem Treccanim 12 . W 1952 roku na zamówienie 
stacji radiowej RAI przygotowuje serię monologów, 
które przez kolejne osiemnaście poranków przed
stawia w programie Poer nano. Monologi te łączyły 
historie biblijne z satyrą polityczną, co wywołało pro
test Kościoła i doprowadziło do zdjęcia programu 
z anteny radiowej. 

Na profesjonalnej scenie Dario Fo zadebiutował 
u boku Franca Parentiego w 1951 roku. Wystąpił 
wtedy w rewiach: Setti giorni a Mi/ano, (Siedem dni 
w Mediolanie, 1951) i Cocorico (Kukuryku, 1952). 
Kolejne rewie: li dito nell'occhio (Palcem w oko, 1953) 
oraz I sani da legare (Zdrowi, niebezpieczni, 1954) 
przygotował już wspólnie z Giustino Duranem. Są 
to pierwsze spektakle o satyryczno-kabaretowym 
charakterze, jakie pojawiły się we Włoszech po dru
giej wojnie światowej. Bohaterami tych widowisk, 
mających bardzo duże powodzenie u publiczności, 
byli Mediolańczycy, reprezentanci różnych środowisk: 
bogacze, robotnicy, bezrobotni, żebracy13 . Fo zaczyna 
odnosić pierwsze sukcesy. 

W tym czasie, w 1951 roku, poznaje Frankę Rame, 
bardzo już wtedy popularną aktorkę rewiową. 
W 1954 roku Fo i Rame biorą ślub. Franka, która 
pochodziła ze znanej rodziny włoskich aktorów 
i lalkarzy, wniosła w posagu bezcenny dar - zbiór 
scenariuszy komedii dell'arte (canovacci), będących 
przez dziesięciolecia podstawą artystycznego reper
tuaru jej rodziny. O tradycjach teatralnych i aktorskich 
w rodzinie swojej żony, sięgających trzech pokoleń, 
Dario Fo pisze: 

Franca, która jest córką sztuki, miała niezwykłą 
okazję żyć od dziecka w klimacie komedii wło
skiej. W jej rodzinie wszyscy byli aktorami. Grali 
w całej Lombardii. Repertuar był tak bogaty 
w komedie, dramaty, farsy, że zespół mógł 

12 Zob. Andrea Bisicchia, Invito alla !ettura di Dario Fo, 
wyd . Mursia 2003, s, 28 . 
13 Zob. Monika Gurgul, Historia teatru włoskiego i dramatu w/o
skiego. Tom II. Od XIX do XXI wieku , UNIVERSITAS, Kraków 
2008, S , 315 . 
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grać przez wiele miesięcy na tych samych pla
cach, każdego wieczoru prezentując inny spek
takl. Franca opowiada, że nie było potrzeby 
powtarzania ról. Poeta zespołu, którym był 
wujek Tommaso, gromadził aktorów i rozda
wał role. Pamiętał wszystkie wątki i sposób 
ich rozpisania na sceny oraz akty. Informacje 
te umieszczał z boku, gdzie zapisywane były 
wszystkie wejścia i układ każdej sceny14

. 

Lektura starych scenariuszy była pewnego rodzaju 
przełomem i w decydujący sposób wpłynęła na for
mułę teatru Daria Fo. „Z tego niezwykłego daru Fo 
uczynił podstawę stylistyczną całego swojego teatru. 
Nonsens, gagi (lazzi) słowne i gestyczne, wszech
obecna pantomima i przerysowana mimika stały 
się podstawowym tworzywem, na którym budo
wał sytuacyj ny komizm swoich sztuk" 15

. Badania 
Fo nad komedią dell'arte objęły także wcześniejsze, 
źródłowe dla niej formy teatru i komedii ludowej: 
farsę atellańską, mim rzymski, farsę średniowieczną, 
kuglarskie performanse. Patrząc na biografię Fo, 
można powiedzieć, że jego osobowość artystyczna 
w znacznym stopniu została ukształtowana przez 
dwie, jego i Franki Rame, tradycje rodzinne, w któ-

~ rych kultywowane były i pozostawały żywe : trady
cja kultury oralnej z jednej strony i tradycja ludowej 
kultury śmiechu z drugiej. Konstelację tę dopełniały 
oczywiście, przejęte przez Fo, lewicowe przekonania 
jego ojca. 

Ko lejne spektakle, przygotowywane już w duecie 
z Franką Rame, miały charakter absurdalnych fars, 
w których Fo zaczął wykorzystywać, otrzymane od 
żony, scenariusze komedii dell'arte. Powstały wów
czas, to znaczy w latach 1957-1958, dwa spektakle. 
Pierwszy, Ladri, manichini e donne nude (Złodzieje, 
manekiny i nagie kobiety) składał się z czterech jed
noaktówek: L'uomo nudo e L'uomo in track (Człowiek 
nagi i człowiek we fraku), I cadaveri si spediscono, 
Le donne spogliano (Trupy s i ę wysyła, kobiety się 
rozbiera), Non tutti i ladri vengono per nuocere (Nie 

14 Dario Fo, Manuale minimo de/l'attore, wyd. E inaudi , Turyn 2009, 
s. 10-11 . 
15 Monika Gurgul, Teatr Daria Fo .. . , s. 27. 

wszyscy złodzieje przychodzą kraść), Gli imbian
chini non hanno ricordi (Malarze pokojowi nie mają 
wspomnień). Drugi spektakl, Comica finale (Komiczny 
finał), również złożony był ze sztuk jednoaktowych: 
Quando sarai povera sarai re (Gdy będziesz bie
dakiem, będziesz królem), La Marco/fa (Marcolfa), 
Un uomo da vedere (Martwy na sprzedaż) i Trzech 
zbirów (/ tre bravi). Przedstawienia te miały bardzo 
dobry odbiór, zarówno wśród publiczności, jak i kry
tyki, przynosząc Fo jako aktorowi i twórcy teatral
nemu coraz większą popularność: 

Komizm tych pierwszych utworów pozba
wiony był elementów wartościujących . Wiele 
było w nim purnonsensu i mimicznych popi
sów. Był czystą zabawą wśród zmartwych
wstających trupów w szafie i ożywających 
manekinów, cieszącą się uznaniem widzów 
i przychylnością krytyków. Mieszczańska 
publiczność włoskich teatrów rozrywkowych 
odrabiała wówczas stracone lata wojny, tym 
bardziej, że ekonomiczny boom zachęcał do 
szerokiego uśmiechu 16. 

W tym samym mniej więcej czasie, w latach 1956-
1958, Fo nawiązuje współpracę ze środowiskiem 
filmowym . Swoje aktorskie umiejętności prezentuje 
w filmie Dziwak (Lo svitato) w reżyserii Carla Lizza
niego. Przygotowuje także trzy scenariusze filmowe 
w Cinecitta: Souvenire d'/talia (Zdarzyło się w Rzy
mie) i Nata di marzo (Urodzona w marcu) w reżyse
rii Antonia Pietrangellego oraz Rascel fifi dla Guido 
Leoniego. Filmowa przygoda kończy się w 1958 roku, 
a już w następnym aktorskie małżeństwo zakłada 
Compagnia Dario Fo-Franca Rame. Dario Fo pracuje 
jako autor scenariuszy, aktor, reżyser, twórca kostiu
mów i scenografii . Franca Rame przejmuje wszystkie 
obowiązki administracyjno-organizacyjne. 

Tak wyglądały początki kariery Dario Fo, który nie
mal od samego początku swojej pracy scen icznej 
i dramaturgicznej budował specyficzny „antyświat 
śmiechu ", wykorzystując w spektaklach elementy 
satyry, kabaretu, cyrku (Palcem w oko; Zdrowi, nie-
16 Monika Gurgul , Komiczny Fo, "Dekada Literacka" 1997, 
nr 10/11. 
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bezpieczni) czy absurdalnej farsy (Zfodzieje, manekiny 
i nagie kobiety; Czfowiek nagi i czfowiek we fraku). 
Swoimi wyborami i rozwojem teatralnej drogi urze
czywistniał jednocześnie mistrzostwo gry aktorskiej 
właściwe komedii dell'arte (Myślę nad tym i śpie
wam; Kto nie ma, nie pfaci; Misterium buffo; Jan 
Padan odkrywa Amerykę; Święty Franciszek, kuglarz 
boży), nie rezygnując nigdy z szeroko pojętej funkcji 
dydaktycznej teatru, jaką realizowała komedia staro
attycka (Pani jest do wyrzucenia; Pogrzeb fabrykanta; 
Wielka pantomima z flagami i kukfami mafymi i śred
nimi; Przypadkowa śmierć anarchisty). Wieloletnie 
doświadczenie teatralne połączone z poszukiwaniami 
tekstów kultury, służących jako podstawa dalszej dra
maturgicznej pracy oraz doskonaleniem warsztatu 
aktorskiego pozwalają widzieć w Fo artystę teatru 
niejako unieważniającego podział między autorem, 
aktorem a reżyserem na rzecz nieustannego odna
wiania sztuki teatru. 

Sztuki włoskiego artysty wystawiane są na całym 
świecie . W Polsce recepcja jego dramatów jest nie
wielka . Czynnikiem, który mógł zadecydować o sła
bym zainteresowaniu polskiego teatru tekstami 
włoskiego komika i autora było przekonanie o repre-

' zentowanych przez nie niskich walorach literackich 
i artystycznych. Zdaje się, że przypisana Fo etykieta 
twórcy politycznego wpłynęła dodatkowo na brak 
zainteresowania tłumaczeniem na polski jego sztuk. 
Jednak, jak zauważył Jacek Sieradzki, pisząc o Dario 
Fo i przyznaniu mu Nagrody Nobla: 

Desinteressement polskich teatrów wobec 
tryumfu Włocha świadczy tylko o tym, że ów 
kunszt rozśmieszania (na najwyższym zawo
dowym poziomie), ów kunszt komedii dell'arte 
stał się już całkowicie niedostępny artystom 
naszych ponurzejących i smutniejących scen. 
[„.] Reżyserzy i dyrektorzy znów zapomi
nają, że dostarczanie widowni kunsztownej 
rozrywki, bawienie jej na dobrym poziomie, 
rozładowywanie wszechobecnej wokół agresji 
i złości jest (i było od wieków) misją teatru 
równie ważną, jak tworzenie wysublimowa-

nych dzieł sztuki scenicznej . [ ... ] Marksistow
ska retoryka jest łatwo usuwalna z dzieł Daria 
Fo (przynajmniej z niektórych); zostaje zaś 
znakomity, dynamiczny, dający wielkie moż
liwości komediowe - choć nędzny jako litera
tura - scenariusz. Trochę szkoda, że nasz teatr 
na dzień dobry wzrusza ramionami, czując się 
powołany wyłącznie do tematów wyższych . 
Ta pycha mu kiedyś, obawiam się, bokiem 
wyjdzie 17
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Marta Olejniczak 

17 J acek S ierad zk i , Dario Fo . Komik imieniem Nobel, 
„Dialog" 1998, nr 2. 
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Kiedy bieda w domach piszczy 
W ludzkich głowach coś się nisz c z y 
To z biedy w ludziach wybucha żądza 
Wszystko się kręci wokół piniądza 

Czasem sąsiedzi siedzą przed blokiem 
Dużo tych BLOKÓW za każdym oknem 
Jak muchy w słońcu łażą po kale 
Tak nasze życie płynie ospale 

Po co łysemu do włosów szczotka 
I tak go w życiu nic nie spotka 
I tutaj rodzi się dylemat 
Jak ma zapłacić ten co nie ma 

Jaki beca len kiedy nie ma 
Chociaż podobno nie żyjemy w nędzy 
To to co nasłączyto wspólny • . ' pi ni ędzy 

Każdy jest łasy na frykasy jak t u do b rać s i ę do kasy 

Kiedy bieda w domach piszczy 
W ludzkich głowach coś się nisz c z y 
To z biedy w ludziach wybucha żądza 
Wszystko się kręci wokół piniądza 
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Dario Fo i Franka Rame 
występujq podczas ISTA 

Dziesiąta sesja Międzynarodowej Szkoły Antropo
logii Teatru (International School of Theatre Anth
ropology, ISTA) w Kopenhadze (3-12 maja 1996 r.) 
podzielona była na dwie części. Pierwsza z nich, zaty
tułowana „Bios wykonawcy scenicznego. Szepczące 
wiatry teatru i tańca", dała uczestnikom okazję spo
tkania wielu mistrzów teatralnego fachu z różnych 
kręgów kulturowych. Spotkania z nimi odbywały się 
w kopenhaskim ośrodku kultury „Kanonhallen". 
Część druga nazywała się „Teatr w społeczeń

stwie wielokulturowym" i miała charakter typowego 
seminarium . Odbywała się w położonym ok. 20 km 
od centrum Kopenhagi ośrodku konferencyjnym 
„ Louisiana". 

Jednymi z nielicznych gości, uhonorowanych zapro
szeniem na obie części ISTA, byli Dario Fo i jego żona 
Franca Rame (obok Jerzego Grotowskiego i San
jukty Panigrahit 18, hinduskiej mistrzyni tańca Odissi). 
W natłoku ciekawych, czasem istotnych spotkań 
z wieloma sławnymi ludźmi, spotkania z Fo i Rame 

' były wyjątkowe. Uczestnicy dziesiątej sesji ISTA- stu
denci, adepci, ale też ich mistrzowie - teatrolodzy, 
profesorowie, krytycy, zawodowi aktorzy - wszyscy 
ulegliśmy czarowi tych dwojga niezwykłych ludzi. 
Między innymi dlatego, że podczas wykładów-wy
stępów Daria Fo ciemne wnętrze „Kanonhallen", 
a potem jasna sala „Louisiany" rozbrzmiewały nie
powstrzymanym śmiechem i emanowały sympatią. 
Fo nie byłby bowiem sobą, gdyby ograniczył swój 
występ, choćby nawet jedynie „konferencyjno-prele
gencki", do suchego mówienia. Ten urodzony aktor
komik, widząc przed sobą publiczność, musiał po 
prostu grać . I to nie zważając na wszelkie, choćby 
najpoważniejsze przeciwwskazania. 
Występ pary Fo-Rame w „Kanonhallen", na 

początku popołudniowej części sympozjum w dniu 

18 .. Sanjukta Panigrahi, poważnie chora już w trakcie kopenhaskiej 
sesJ11STA, zmarla rok póżniej : 24 czerwca 1997 r. 

7 maja 1996 r., poprzedziła prezentacja obojga 
artystów publiczności, której dokonał, jak zwykle, 
gospodarz ISTA - Eugenio Barba. Wyznał nam, że 
darzy oboje swych wielkich rodaków ogromną sym
patią i szacunkiem. Podkreślił też zasługi Odin Teatret 
w zagranicznej promocji ich dokonań, przypomina
jąc, że to właśnie jego zespół zorganizował pierw
sze zagraniczne tournee Daria Fo, podobnie zresztą 
jak pierwszy wyjazd Teatru Laboratorium Jerzego 
Grotowskiego poza granice Polski. Obok polskiego 
mistrza, właśnie ta para artystów jest Barbie najbliż
sza - w sztuce i w życiu. 

Potem na scenę „Kanonhallen" wkroczyła dystyn
gowana, siwowłosa, p i ękna dama. Uderzyło mnie, 
że jest drobna, raczej mała i że emanuje wielką swo
bodą, tudzież pewnością siebie. Nie peszyło jej nic 
a nic, że stała przed nami bez „ pancerza" aktorskiej 
partytury, że musiała mówić nie dość, że „z głowy", 
to jeszcze o sobie. Kilkoro z występujących przed nią 
w „Kanonhallen" mistrzów nie ustrzegło się obsu
nięcia w lekką minoderię. A Franca Rame po prostu 
uśmiechnęła się do nas bardzo szerokim uśmiechem 
filmowej gwiazdy i zaczęła mówić. 

Najpierw opowiedziała nam o swojej rodzinie. Jej 
rodzice byli wędrownymi aktorami-lalkarzami. Ojciec 
pochodził z rodziny aktorskiej, matka była do dzie
więtnastego roku życia przykładną córką mieszczan. 
Zdarzyło się jednak razu pewnego, gdy mama miała 
17 lat, że do jej miasteczka przybyła trupa lalkarska. 
Wtedy wpadła w oko przyszłemu ojcu naszej narra
torki. Powrócił po dwóch latach i po prostu zabrał ją 
ze sobą. Wywołało to wielki skandal. 

Gdy wraz z inwazją kina szlachetna sztuka lalkarska 
zaczęła tracić publiczność, rodzice Franki Rame prze
rzucili się na aktorstwo w „żywym planie", używając 
jednak cały czas niektórych środków artystycznych 
znanych tylko lalkarzom. 

Franca po raz pierwszy pokazała się na scenie, gdy 
miała 8 dni - jako niemowlę w ramionach matki. 
A tak naprawdę, to pierwszy raz wystąpiła w wieku 
trzech lat, w odegranej przez rodzinny teatr Pasji. 
Grała rolę małego aniołka, towarzyszącego więk

szemu aniołkowi (kuzyn) w niewdzięcznym zadaniu 
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grożenia Judaszowi ogniem piekielnym. Na drodze do 
aktorskiego spełnienia się Franki pojawił się jednak 
poważny problem: zdrajcę-Judasza grał jej ulubiony 
wujek. Dała się więc ponieść zupełnie prywatnemu 
współczuciu dla wujka i zamiast grozić mu, zaczęła 
go pocieszać. W pewnym momencie uświadomiła 
sobie, że nie gra roli, więc - niewiele się namyślając 
- powiedziała, że sam Bóg oznajmił jej przed chwilą, 
iż zdrajca Judasz wcale się nie powiesi. (. .. ) 

Prawdziwie profesjonalną pracę rozpoczęła w wieku 
dwudziestu lat. Tylko raz przeszła przez normalną 
w tym zawodzie we Włoszech mordęgę aktorskich 
eliminacji do roli . Po prostu była zbyt piękna, żeby 
ktokolwiek miał ją im poddawać (mówiąc to, nie mru
gnęła nawet okiem.) Pierwsza kwestia w jej zawo
dowej karierze brzmiała: „Kario/an ma pięć aktów". 
Pamięta, że wypowiedziała ją stanowczo za cicho. 

Wkrótce potem spotkała na swej drodze Daria Fo. 
Poderwała go w ten sposób, że przydybała go raz 
w jakimś wąskim miejscu, przycisnęła do muru i ogni
ście pocałowała. Założyli swój własny teatr w roku 
1953, rok później się pobrali . Po krótkim dość okre
sie pełnej kontestacji zaczęli akceptować propozy
cje grania w wielkich teatrach-instytucjach, zawsze 
jednak byli w opozycji wobec tamtejszego systemu 

t pracy i sposobu, w jaki tam rozumiano aktorskie 
powołanie. 

Struktury teatru oficjalnego opuścili w 1956 
roku. Zaczęli wtedy grać dla robotników i studen
tów podczas strajków okupacyjnych na uczelniach 
i w fabrykach. 

Tu Franca Rame skończyła swą narrację i stwier
dziła stanowczo, że dość już tego gadania. Na pewno 
o wiele swobodniej będzie się jej mówić, gdy zmierzy 
się z naszą ciekawością. Oczekuje pytań. 

Po chwili milczenia Eugenio Barba zapytał ją, jak to 
jest z zawodowymi relacjami Rame-Fo? Kiedy ktoś ją 
o coś pyta, ona odpowiada: „Zapytaj Daria, on jest 
ode mnie lepszy". A Dario na to: „Nieprawda - ona 
jest lepsza". Czy uważa, że osiągnęła w aktorstwie 
poziom mistrzowski? 

Franca Rame przez chwilę głęboko o czymś myślała, 
po czym stwierdziła, że owszem, pracowała zawsze 

rzetelnie, ale nie miała żadnych aktorskich „odlotów"; 
nigdy też nie angażowała w grę tzw. „bebechów". 
Po prostu ciężko pracowała. Pod wierzchnią warstwą 

jej aktorskich sukcesów jest zawsze wiele wyrzeczeń 
i pracy. Często pracy poza teatrem - po prostu żeby 
przetrwać i zapewnić byt rodzinie . Kiedyś na przykład 
przez dość długi czas pracowała 8 godzin dziennie 
w biurze, a potem szła do teatru, żeby tam grać, 
jak gdyby nigdy nic. W ten sposób wspierała męża. 
Zawsze istniała między nimi rzetelna wymiana, on 
dawał jej bardzo wiele, podobnie jak ona jemu. 
Między innymi dzięki tej wymianie na poziomie 
zawodu, wie już niemal wszystko o pracy w teatrze. 
Zawsze była dumna przede wszystkim z osiągnięć 
męża, choć także sama często czuła się doceniona 
i nagrodzona. 

Jedno czerpało zawsze z zawodowych doświad
czeń drugiego. Kiedyś na przykład Franca zapomniała 
tekstu i przez trzy minuty improwizowała na scenie, 
usiłując sobie coś przypomnieć. A potem wskoczyła 
z powrotem w swoją partyturę, jak gdyby nigdy 
nic. To wtedy właśnie Dario uwierzył, że w teatrze 
jest możliwa prawdziwa improwizacja - „pójście 

na żywioł". Odtąd grali i improwizowali nie tylko 
w fabrykach czy na uniwersytetach podczas straj
ków, ale na przykład także na wielkich stadionach 
dla dwudziestu tysięcy ludzi . Były to niezapomniane 
przezyc1a . 

Kiedyś zagrali w Bolonii dla siedmiu tysięcy studen
tów. Sprzedali im przy tej okazji osiem tysięcy sztuk 
okularów - wyrobów z pewnej strajkującej wówczas 
fabryki. Namówili po prostu podczas swego występu 
studentów, żeby ci wsparli w ten sposób swych towa
rzyszy-robotników. ( . .. ) 

Relacje z publicznością podczas wypraw na prowin
cję były wspaniale. Była gwiazdą - dzięki występom 

w wielkich teatrach, filmie i telewizji znali ją dosłow
nie wszyscy. A jednak w małych miasteczkach, gdzie 
diabeł mówi „dobranoc", fetowano ją nie dlatego, że 
była sławna, lecz dlatego, że kiedyś występowała tam 
jej teatralna rodzina i ludzie to doskonale pamiętali. 

Nie starczyło nam już czasu na zadawanie kolej
nych pytań. Nie było trzeba ich zadawać - Franca 
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Rame, „odbiwszy" się od pytania Barby, odzyskała 
rytm narracji i w ten sposób dobrnęła do końca swo
jej wypowiedzi. Teraz przyszła pora na jej męża. 

Słynny dramaturg i aktor, legenda światowego 
teatru niezależnego i zaangażowanego, okazał się 
starszym, siwowłosym panem wysokiego wzrostu, 
nieco „przy kości" . Jego wysokie czoło wznosiło się 
nad niezwykle dobrotliwą i sympatyczną twarzą 
dobrego wujka lub (dla nieco młodszych) dziadka. 
Twarz tę często rozświetlał filuterny uśmiech . 

Fo, uśmiechając się, rozpoczął swoją opowieść. 
Otóż, urodził się w wiosce nad jeziorem Maggiore, 
która słynęła z opowiadaczy fantastycznych historii. 
Od nich właśnie już w dzieciństwie nauczył się, że 
w teatrze to, co niemożliwe, jest możliwe. Pierwsi 
opowiadacze, jakich napotkał, byli rybakami. Poma
gał im, razem z innymi dziećmi ze swojej wioski, roz
ciągać sieci nad brzegiem jeziora. Rybacy „płacili" 
dzieciakom za pomoc opowiadaniem historii, posłu
gując się sieciami jako rekwizytami . Ich praca łączyła 
się nierozerwalnie z opowiadaniem historii. Kiedy 
na przykład opowiadali je w knajpie, wykonywali te 
same ruchy, co nad brzegiem jeziora, przy sieciach. 

Tu Dario Fo skręcił w ciekawą dygresję. Opowie
dział mianowicie o tym, że - zainteresowany tym 

' spostrzeżeniem - pomagał kiedyś rosyjskiemu uczo
nemu, Plechanowowi, w badaniu rozmaitych aspek
tów kultury rybaków lagunowych. Plechanow badał 
społeczności rybackie w Chinach, północnej Afryce 
i w Wenecji. Okazało się, że ich pieśni miały to samo 
metrum, a nawet podobne melodie. Pieśni te rodziły 
się podczas ich pracy, gdy wiosłowali za pomocą 
drągów w płytkiej wodzie lagun i z tymi ruchami 
synchronizowali swój śpiew. (Tu Fo zademonstro
wał ruchy i odśpiewał pieśni rybaków lagunowych 
z Włoch i północnej Afryki.) We Włoszech z rytmu 
wiosłowania w lagunie narodził się taniec - pawana. 

Potem Fo odegrał przed nami wypadki towarzy
szące wskrzeszeniu Łazarza, czyli którąś już z kolei 
wersję słynnej sceny ze swego Mistera Buffo. Histo
ryjka była groteskowa (Fo zawarł w niej m.in. zbie
ranie przez przekupniów pieniędzy za stojące blisko 
grobu krzesła i tym podobne śmieszno-smutne beze-

ceństwa.) W pewnym momencie przerwał odgrywa
nie scenki i zaczął ją analizować. Opisał m.in. pra
widła rządzące, jego zdaniem, kierunkiem ruchów 
i spojrzeń aktora, podkreślił konieczność zwracania 
się bezpośrednio do widzów. Widzowie, w jego mnie
maniu, powinni koniecznie stać się po prostu częścią 
aktorskiej prezentacji. 

Potem zagrał koniec owej scenki, której puentą było 
wskrzeszenie przez pomyłkę kogoś zupełnie innego 
niż Łazarz i kłótnia z matką Łazarza, która miała za 
złe Jezusowi, że nie wskrzesił jej syna. 

To już koniec. Dario Fo, wyraźnie zmęczony, stanął 
z boku, a na środek sceny wkroczył Eugenio Barba, 
niezwykle poruszony i zdradził nam tajemnicę, ukry
waną skrzętnie przez cały występ jego przyjaciela. 
Otóż, Dario Fo miał kilka miesięcy temu wylew krwi 
do mózgu. Stracił wzrok i mowę, dopiero niedawno 
przyszedł do siebie. To, że dziś grał, nie było zapla
nowane, ba - Fo, demonstrując ruchy rybaków i gra
jąc scenkę z Łazarzem, postąpił wbrew wyraźnym 
zaleceniom lekarzy. To, co tutaj wyprawiał, było dla 
niego niebezpieczne. Barba, siedząc w pierwszym 
rzędzie, mocno ściskał rękę Franki Rame, oboje byli 
gotowi w każdej chwili wkroczyć do akcji i przerwać 
występ Fo. 

Teraz i my odetchnęliśmy, zdając sobie sprawę 
z powagi sytuacji, Barba odczekał chwilę, doszedł 
do siebie i drżącym ze wzruszenia głosem kazał nam 
wszystkim wstać. Gdy to zrobiliśmy, powiedział nam, 
żebyśmy dobrze się przypatrzyli wysokiemu star
szemu panu ze sceny, a gdy wrócimy do naszych 
domów, mamy przekazać naszym dzieciom, że udało 
nam się zobaczyć Daria Fo - człowieka, który, robiąc 
teatr, zawsze go przekraczał i którego życie zawsze 
było przekraczaniem granic i rewoltą. 

Gdy - trochę zaskoczeni tą kategorycznie patriar
chalną postawą naszego gospodarza - usiedliśmy, 
zacząłem szybko, na gorąco oceniać spotkanie 
z Dario Fo. Wybitny aktor - na pewno, wybitny prak
tyk teatru - z pewnością też. Ktoś więcej? Z pewno
ścią tak. Wielki komik? Owszem, ale to za mało. Czy 
zbyt mało widziałem i słyszałem, zbyt mało o nim 
wiem, aby dookreślić owo „coś więcej", które wyłania 
się z owego „za mało"? Z pewnością tak. 
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c 

Na tych mętnych stwierdzeniach urwał mi się 

wątek, bo potem była przerwa, a po niej na scenę 
wkroczył inny wybitny artysta - znany z występów 
i warsztatów w Polsce amerykański mim Thomas 
Leabhart. Postanowiłem zaczekać na następne spo
tkanie z Franka Rame i Dariem Fo w drugiej części 
dziesiątej sesji ISTA. 

Niestety, nie sporządziłem żadnych nota
tek z występu Franki Rame w pięknej, jasnej sali 
„ Louisiany", pozostaje mi zatem skupić się na dłu
gim i bardzo intensywnym, jak na rekonwalescenta, 
występie Daria Fo. 

Starszy pan wyskoczył raźno na środek sali, po 
czym ukłonił się, kurtuazyjnie i prześmiewczo, 
swemu tłumaczowi (był nim tego dnia znany ame
rykański teatrolog Ron Jenkins). A potem rozpoczęło 
się kolejne Fo-show, na które wszyscy z niecierpliwo
ścią czekaliśmy. 

Stwierdził na początku, że nie znosi sytuacji, w któ
rych ktoś powiada ex cathaedra: „To jest z pewno
ścią teatr, a tamto nim nie jest". Teatrem może być 
wszystko i z tym pewnikiem sam przystąpił do pracy 
kilka dziesiątków lat temu. W samej grze aktorskiej 
ważne jest nie tyle znaczenie wypowiadanego tek
stu, ile rytm mówienia, emocjonalna treść tego aktu. 
Teatr powstał z obrzędu, a jego tekst - z obrzędo-
wych lamentacji lub eksklamacji. Nawet chrześcijanie, 
gdy ich religia zaczęła dominować, musieli zaakcep
tować pogańskie lamentacje i okrzyki, wprowadzili je 
więc do swoich obrzędów. 

Tutaj Dario Fo dał własną aktorską interpretację 
lamentacji przy grobie Chrystusa, wplatając w to 
intermedia - zabawne dialogi pomiędzy Ukrzyżowa
nym i dwoma łotrami oraz komentarze zgromadzonej 
pod krzyżem gawiedzi na temat szczegółów z życia 
Zbawiciela. Sala „Louisiany" raz po raz rozbrzmie
wała wybuchami śmiechu. Wielki talent Fo-aktora 
znów zawładnął nami bez reszty. 

Po tym pokazie Fo wygłosił kilka ważnych komen
tarzy. Otóż, jego artystycznym credo jest twierdzenie, 
że w każdej, nawet najświętszej i najtragiczniejszej 
historii o cierpieniu i śmierci zawarty jest element 
ironii, komizmu i humoru . Bez tego wymieszania nie 
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ma prawdziwego katharsis, nie ma też prawdziwego 
szczęścia. Taką heterogeniczność dostrzegamy na 
przykład we wszystkich znanych nam mitach grec
kich, a także w pierwszych formach teatru starogrec
kiego, które wyzwalały ludzi z poczucia tragizmu ich 
losu . Tu Fo wymienił cały szereg komicznych wąt
ków zawartych w greckich mitach i tragediach . Nie 
odmówił też sobie zaprezentowania kilku własnych 
przeróbek mitycznych i tragicznych fabuł. Znowu cała 
sala znalazła się nieodwołalnie pod urokiem jego 
mistrzostwa . 

Nawet najbardziej tragiczne wydarzenia zawie
rają w sobie zawsze jakiś, choćby drobny i na 
pierwszy rzut oka niedostrzegalny, element komi
zmu, a komiczne i groteskowe - tragizmu. Kiedy na 
przykład na Filipinach krzyżuje się ludzi, którzy co 
Wielkanoc pragną masowo naśladować Mękę Pań
ską, owemu aktowi obowiązkowo towarzyszy seria 
pamiątkowych zdjęć. Fo ułożył w związku z tym 
zabawną scenkę, w której robienie owych zdjęć staje 
się najważniejszym, dominującym elementem całego 
wydarzenia . Scenkę tę oczywiście z dużą ochotą 
i werwą nam zaprezentował. 

W mitach greckich znajdziemy wiele komicznych 
sytuacji . Gdy na przykład Demeter lamentuje nad 
Korą, porwaną przez Hadesa i zmuszoną do życia 
z nim całą zimę pod ziemią, kpią sobie z niej pozo
stałe boginie. Mówią: „I co z tego, że Hades porwał 
twoją córkę. Jest przecież potwornie stary, ma trzy 
tysiące lat i już dawno nie może kochać się z kobietą . 
Ale jest bogaty i jeśli się zgodzisz, możemy iść do 
niego w zamian za twoją córkę". 

W tym momencie zorientowaliśmy się, że Dario 
Fo znów przerabia mitologię na swój rodzaj teatru, 
a zarazem wystawia na próbę nasz refleks i nasze 
poczucie humoru. Żywioł komicznego spełnienia 
zawładnął w tym wypadku nawet wyznaniem jego 
artystycznych zasad . Wiedzieliśmy już, że dla tego 
artysty nie ma żadnej świętości . Paradoksalnie jednak 
ufaliśmy mu jeszcze bardziej . Nie tylko dlatego, że 
mistrzowsko opanował swój kunszt i że potrafił się 
wobec niego zdystansować. Ważniejsze było to, iż 
ów starszy pan emanował dobrocią. W dodatku stało 

za nim kilkadziesiąt lat jego twórczego, burzliwego 
życia . Był dla nas kimś, kto po prostu wywalczył sobie 
swoim życiorysem prawo do takiej publicznej auto
prezentacji. Za jego kpiną z całego świata i z samego 
siebie stała wyjątkowa intensywność życia i wyjąt
kowy ból istnienia . A przede wszystkim - raz jeszcze 
to powtórzę - emanująca na całe kilkusetosobowe 
zgromadzenie, łatwo wyczuwalna wprost dziecinna 
dobroć tego człowieka . Lubiliśmy go od momentu, 
gdy przed nami stanął i na nas spojrzał . Bo w jego 
spojrzeniu wyczuliśmy kategoryczną sympatię, nie 
kontrolowaną przez świadomość. Dario Fo dał nam 
od razu odczuć, że nas lubi. I nie stał za tym instynkt 
komika, który musi darzyć „zawodową" sympatią 
swoją publiczność, bo inaczej nie odpowie mu ona 
śmiechem. Intensywne „przed refleksyjne" wrażenie 
mówiło nam, że Fo nas lubi, bo lubi cały świat. A gdy 
go lepiej poznaliśmy, gdy odsłaniał nam swoje widze
nie ludzkich spraw poprzez race bezlitosnej kpiny, 
dopowiedzieliśmy sobie, że „przedustawna" sympa
tia, którą darzy świat i bliźnich, objawia się u niego 
po prostu w ten właśnie sposób. Że jest „przefiltro
wana" przez jego temperament ironisty i satyryka 
oraz przez dojmujące poczucie niedoskonałości 
„widzialnego świata" i zaludniających go bliźnich . 

Po zaprezentowaniu nam dylematów greckich 
bogiń, Fo kontynuował, jak gdyby nigdy nic, wykład 
swych artystycznych zasad. Raz jeszcze stwierdził, 
że tragedia, aby uwalniać od nadmiaru emocji, musi 
zawierać w sobie element śmiechu. Jest tak nie tylko 
w tradycji europejskiej, lecz także w tradycjach innych 
kontynentów. Podobne przesłanie zawiera na przy
kład jeden z najstarszych mitów japońskich . Mówi 
on o nieszczęściu ludzi, którzy pewnego dnia zostali 
pozbawieni słońca. Jeden z najpotężniejszych bogów 
uwięził je w wielkiej jaskini, a wejście do niej przywa
lił ogromnym głazem. Żaden z pozostałych bogów 
nie był na tyle silny, aby odwalić głaz i uwolnić 
słońce. Na świecie zapanowała ciemność . Zniknęła 
radość , zastygł na wargach śmiech, a śpiew zamarł 
w gardłach. Nie było już na świecie szczęścia, pieśni, 
śmiechu , miłości, była tylko ciemność i smutek. 
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Bogowie zgromadzili się pod jaskinią, rozpalili 
ognisko i zaczęli radzić, co począć . Nagle jedna 
z pomniejszych boginek zaczęła tańczyć, śpiewać 
wesołe piosenki i opowiadać śmieszne historie, 
pieprzne i nie przepuszczające nikomu. Bogowie 
z niesmakiem opuścili to miejsce. 

Wtedy głaz tarasujący wejście do jaskini poruszył 
się i w powstałej w ten sposób szparze zabłysło 
oko. Bóg - złodziej słońca zaczął stopniowo odsu
wać katnień, by lepiej widzieć i słyszeć dokazującą 
boginkę, a promienie słońca zaczęły rozbłyskiwać 
coraz jaśniej . Głaz został w końcu całkiem odsunięty 
i słoneczne światło powróciło na świat. 

Widzimy więc, że także w prastarym micie japoń
skim jest zawarty element komizmu i śmiechu, 
który gra tu rolę czynnika wyzwalającego radość 
i energię . 

Zostawmy teraz kwestię pochodzenia humoru 
i komedii . Pora opowiedzieć o melodii języka, o ryt
mie mowy, pieśni i wydawanych na scenie dźwięków. 
Rytm wypowiadania słów, połączony z gestem, jest 
w teatrze o wiele ważniejszy od treści słów. Najistot
niejsze są relacje pomiędzy poszczególnymi elemen
tami, które narzucają znaczenie słowom i sytuacjom. 
Kiedy Szekspir mówił, że teatr jest słowem, z pewno-

< ścią miał na myśli słowo wypowiedziane na scenie, 
a nie przeczytane w dramacie. Słowo w teatrze to 
przecież dźwięk wypełniony sceniczną akcją. 

Teraz Dario Fo opowiada, odgrywa, odśpiewuje, 
odmlaskuje, odkrakuje, wyje, mruczy, odmachuje 
rękami, wytrzeszcza i odmruguje historię o orle, 
który porwał ze stada jagnię i uniósł je na swych 
skrzydłach w górę, oraz o kruku, który zapragnął 
go naśladować. Aktor grający kruka, który trzyma 
już w szponach grzbiet innego jagnięcia i usiłuje 
wzbić się w górę, a potem przekomicznie jęczący 
jego lamenty, gdy - zbity na kwaśne jabłko przez 
pastuchów i sponiewierany przez psy - wzbija się 
z trudem w powietrze, znów wzbudza w nas niepo
wstrzymany, uzdrawiający śmiech. 
Odgrywając tę historię Fo pragnął nam pokazać, 

jak ważny jest w teatrze nierozerwalny układ łączący 
dźwięk z wyobraźnią widza. Jest on ważniejszy niż 
sama opowieść. (.„) 

Tu Dario Fo znowu skręcił w dygresję wiodącą go 
ku nowej prześmiesznej scence. Sala powoli zaczęła 
popadać w coś na kształt hipnozy. Bezbłędne wyczu
cie przez Fo rytmu prezentacji i potrzeb widowni 
zamieniło nas z uczestników sympozjum w zachwy
conych widzów tego one-man show, a sam występ 
zyskiwał rangę artystyczną, wykraczającą poza 
kontekst ISTA, jej wykładów, konferencji, spotkań 
i warsztatów. (. .. ) 

Gdy już doszliśmy wszyscy do siebie po gwałtow
nym ataku śmiechu i otarliśmy z oczu łzy, Dario Fo 
powrócił do wątku rytmu mowy scenicznej. Jego zda
niem, każdy język ma właściwy sobie szczególny rytm 
mówienia . Ow rytm i struktura mówienia stanowią 
jedną z głównych podstaw stereotypowego postrze
gania reprezentantów rozmaitych narodowości. 

Angielski jest językiem dominującym, językiem 
wielkiego imperium, w czym jest podobny do łaciny 
z czasów rzymskich. Dario Fo nie zna angielskiego 
i w związku z tym uznał, że musi koniecznie wymyślić 
swój własny grammelot (śmiech). Zawsze był bardzo 
ciekawy, jak ludzie mówią, chciał poznać rytmy ich 
mowy. 

Tu artysta powrócił do opowieści o swoim dzieciń
stwie spędzonym pośród opowiadaczy historii znad 
Lago Maggiore. Wsłuchiwał się na przykład w rytm 
ich mowy, gdy jeździł codziennie pociągiem do szkoły 
(podróże pociągiem stanowiły dla nich świetną oka
zję do snucia opowieści). A gdy potem, w szkole 
profesorowie odpytywali go na przykład z literatury 
czternastowiecznej, serwował im historie zasłyszane 
w pociągu . Nigdy nie zdarzyło się, by odkryli te jego 
oszustwa - byli po prostu ignorantami . 

Owe szkolne opowieści były jego pierwszym zawo
dowym treningiem . Ale nie tylko one - Fo lubił zmy
ślać na poczekaniu różne historyjki, którymi bawił 
kolegów i rodzinę. Miało to ten przykry skutek, że 
kiedy zdarzało mu się mówić o czymś, co naprawdę 
się przydarzyło, nikt mu nie wierzył - prawdziwe 
historie były zbyt banalne. 

Tu Dario Fo zorientował się, że przekroczył już czas 
wyznaczony na jego wystąpienie, wygłosił poże
gnalną formułkę i usiadł za stołem konferencyjnym . 

31 



Wielki komik zszedł ze sceny, pozostawiając nas 
pod przemożnym wrażeniem swego talentu, konse
kwencji, brawury i ostrości widzenia świata. Przede 
wszystkim jednak ujął nas swym ciepłem i dobrocią 
wujka-kawalarza, który dobrze rozumie świat oraz 
jego mieszkańców. I lubi nas - swoich „siostrzeń
ców", i tych dobrych, i tych złych - wszystkich, którzy 
chcemy słuchać jego opowiastek. Ale łatwo nam nie 
wybacza. A tych, którzy nie lubią jego historyjek i nie 
chcą go oglądać, gdy je odgrywa - wysyła w duchu 
do piekielnych czeluści. Co prawda obśmiewa je i nie 
wierzy w ich istnienie w wersji „klasycznej", z pewno
ścią jest jednak przekonany, że w jakiejś tam formie 
istnieją tu, na zielni. 

Dla mnie na przykład „piekielną czeluścią" jest 
świat bez Daria Fo i podobnych mu artystów. Mam 
głęboką nadzieję, że nie trafię do niego nigdy. 

Juliusz Tyszka, Dario Fo i Franka Rame występują podczas ISTA, 
[w:] Mistrzowie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, 

s. 176-193. 

Kilka słów o praktyce 
scenicznej Daria Fo 

Dario Fo wraz z Franką Rame po stosunkowo krót
kim okresie terminowania w tak zwanym teatrze 
repertuarowym postanawiają w 1969 roku opu
ścić Teatra Piccolo di Milana, instytucję działającą 
w oparciu o państwowe subwencje po to, by jako 
Compagnia teatrale Fo-Rame występować już tylko 
na scenie alternatywnej. Na wzór średniowiecznych 
rybałtów lub komików dell'arte Fo gra n~ miejskich 
placach oraz w cyrkowych namiotach . Ow wybór, 
stawiający go na obrzeżach głównego nurtu kultury, 
był jednak efektem przemyślanej strategii. Opusz
czając teatr, w którym mógł być tylko „inteligent
nym aktorem w rękach reżysera", wybrał o wiele 
bardziej adekwatną dla jego aspiracji rolę aktora, 
autora i reżysera równocześnie, aby na scenie prze
mawiać tylko we własnym imieniu. Artysta teatralny 
chciał być rozpoznawalny w ściśle określony sposób. 
Mówił o sobie jako kuglarzu lub błaźnie społecznym, 
czyli o kimś, kto z jednej strony wytyka władzy błędy 
i obrzuca ją inwektywami, a z drugiej korzysta ze 
swoistego immunitetu przynależnemu teatralnemu 
artyście - „udającemu komediantowi". Fo nieustan
nie balansuje na granicy tego, co społeczny dys
kurs uznaje jeszcze za teatr, a tym, gdzie zaczyna 
się wypowiedziana wprost inwektywa. W tym celu 
stosuje strategie uwierzytelniające (takie jak np. 
w teatrze dokumentu), przedstawiając siebie jako 
trybuna społecznego, interweniującego w sprawach 
bieżącej polityki. Przewrotnie podpiera się „teatralno
ścią" swoich występów zakorzenioną w długiej trady
cji rodzimej sceny i ..fikcyjnym" charakterem występu 
dzięki czemu, korzysta z kulturowego immunitetu, 
jakim tradycyjnie (choć tylko pozornie) obdarza się 

teatralnych twórców. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że Fo opuszczając 

scenę repertuarową, chciał tworzyć przede wszyst
kim teatr zaangażowany. Wychodził bowiem z zało
żenia, że każdy tekst ma swoje określone sceniczne 
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życie, na tyle na ile komentuje aktualne wydarzenia 
społeczne i polityczne. Dlatego niektóre przedsta
wienia porzucał po zaledwie jednym sezonie, do 
innych wracał nawet po dwudziestu latach, jak do 
słynnego Misterium Buffo, które w ciągu kilkudzie
sięciu lat „obrastało" wciąż nowymi aluzjami do 
aktualnych wydarzeń. Spektakl powstał w 1969 roku 
i składał się z kilku opowieści zainspirowanych biblij
nymi apokryfami na temat życia Jezusa (np. cudu 
w Kanie Galilejskiej, nieprawdopodobnego spotka
nia Papieża Bonifacego VIII z Jezusem), przeplata
nymi swego rodzaju intermezzami wzorowanymi na 
commedia de/l'arte (np. Głodny Zanni, Grammelot 
Angielskiego Adwokata). Biblijna opowieść w ujęciu 
Fo, opowiedziana w niekanoniczny, bo niezgodny 
z ewangelią, sposób stawała się krytyczną parabolą 
współczesnego klerykalizmu we Włoszech. Podobny 
mechanizm stosuje Fo także w innych opowiadanych 
historiach - spektaklach. San Francesco Giul/are di 
Dio (1999) jest apokryficzną wersją życia świętego 
Franciszkaz Asyżu, w której jawi się on jako zażarty 
heretyk i antyklerykał, artysta teatralny, deptający 
po piętach władzy kościelnej. Zaś Johan Padan a la 
descoverta de le Americhe, wystawiony w Hiszpanii 

c w 1992 roku w okrągłą rocznicę odkrycia Ameryki, 
ujawniał z punktu widzenia przygodnego uczestnika 
wyprawy Kolumba barbarzyński charakter conqu
isty. Misterium Buffo, jak wspomniałam, przez wiele 
lat było stale aktualizowane przez Dario Fo poprzez 
wprowadzanie doń kolejnych opowieści - numerów. 
Na przykład po wyborze Karola Wojtyły na papieża 
Dario Fo opracował fragment poświęcony specjalnie 
figurze Jana Pawła 11, kpiąc z jego słynnej sportowej 
formy (którą porównywał do filmowego Supermana), 
pocałunków składanych na każdej odwiedzanej ziemi 
oraz aktorskich aspiracji. Nie mówiąc o przedstawie
niu Papae la strega (Papież i czarownica). Insynuował 
w nim, iż Watykan czerpie swoje podstawowe zyski 
z podziemnego handlu narkotykami. Podejmowanie 
tych samych wątków na nowo w kolejnych wystę
pach, wielokrotne ich przerabianie jest oczywiście 
typowe dla współczesnych performerów. Dario Fo 
jednak w odróżnieniu od artystów performansu -

którzy z definicji stawiają na niepowtarzalność zda
rzenia tu i teraz - testuje przed widzami komiczny 
efekt każdej opowiadanej historii do momentu, gdy 
nie osiągnie ona właściwego rytmu i napięcia. Stąd 
też najlepsze i najbardziej sprawdzone przed publicz
nością fragmenty przedstawień pozostawia na sta te 
w strukturze, inne zaś porzuca po krótkiej eksploata
cji. Widzowie wielokrotnie oglądający go na scenie 
nigdy nie mają pewności, jaki tak naprawdę spektakl 
zobaczą danego wieczoru. 

Fo zawsze bardzo dokładnie, w pierwszej osobie, 
informuje widzów na początku przedstawienia o źró
dłach swych inspiracji. Czasami podaje wręcz szcze
gółową bibliografię. To jeden ze stałych elementów 
stosowanej przez niego strategii uwierzytelniającej . 

Fo chce wytworzyć w widzu wrażenie obcowania 
z kompetentnym mówcą oraz materią zakorzenioną 
w rzeczywistości. Dodatkowym ważnym elementem 
jest tu wybór samego punktu widzenia mówcy. Sce
niczną opowieść za każdym razem Fo wkłada w usta 
obserwatora postronnego, np. w historii o Wskrze
szeniu Łazarza w Misterium Buffo relacjonującym 
był jeden z przechodniów na cmentarzu, zaś Pasję 
Jezusa opisuje niby mimochodem przy ceremonii 
porannego ubierania się papieża Bonifacego VIII. 
Dzięki temu zabiegowi Fo udaje się pokazać inną 
konkurencyjną wersję historii, a także zdemaskować 
sam arbitralny mechanizm jej powstawania - zależny 

za każdym razem od interesów władzy aktualnie 
będącej u steru . 

Zwielokrotnienie punktu widzenia w praktyce 
opowiadania historii jest dla Fo okazją do przeana
lizowa nia samego procesu konstruowania anegdoty 
realizowanej w ramach teatralnej gry. Większość 
storytellerów z tradycji anglosaskiej odrzuca teatr 
i aktorstwo jako rodzaj spotkania czy też komuniko
wania się z publicznością. Dario Fo postępuje jednak 
inaczej: otwarcie posługuje się wielowiekową trady
cją aktorstwa komicznego, wywiedzionego z komedii 
dell'arte, kontynuowaną także w teatra di varieta'. 
Ujmuje ją w ramy bezpośredniej przemowy do widza. 
Poprzez ten zabieg „odgrywanie postaci" zyskuje 
odpowiedni cudzysłów, który nakazuje publiczności 
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traktować samą postać opowiadającego z dystan
sem, a autora z całą powagą. By wyjaśnić ów mecha
nizm dokładniej należy posłużyć się przykładami 
z kilku przedstawień Fo oraz uwagami o podejściu do 
pub liczności, omawianym podczas Lekcji teatralnych, 
stanowiących główny przedmiot Podręcznika sztuki 
aktorskiej (Manuale minimo del/'attore). 

Fo rozpoczyna zwykle swój występ od bezpośred
niego przywitania się publicznością, zaproszenia jej 
do zajmowania miejsc, stale przy tym dowcipkując. 
Twierdzi, że nieformalne powitanie pozawala widzom 
„usiąść wygodnie w fotelu i dać odpocząć nogom", 
czyli oswoić się z przestrzenią gry19

. Wytrąca z przy
zwyczajenia mieszczańską publiczność, która przy
chodzi do teatru jako przybytku sztuki. Fo od samego 
początku buduje relację możliwie jak najmniej for
malną. Familiarne powitanie z widzem pozwala na 
wysondowanie, z jakim typem widowni ma do czy
nienia. Czy wymaga ona zdecydowanego czy łagod
nego podejścia, na ile skłonna jest do współpracy. 
Wiedza ta umożliwia mu uniknąć tzw. martwych 
punktów, czyli takich momentów w występie, kiedy 
widzowie zaczynają już tylko przysłuchiwać się 
mówcy - zamiast żywo i głośno reagować na wysy
łane bodźce. Podobną funkcję kontrolowania uwagi 

' widza spełniają nieoczekiwane przerwy w opowia
daniu, podczas których Fo upomina spóźnialskich, 
każe im zamieniać się miejscami lub komentuje czyjeś 
głośne uwagi. Jak twierdzi, podążanie za rytmem 
czyjegoś opowiadania wymaga czasem przerwy na 
„zaczerpnięcie powietrza". Oddech pozwala dalej 
ś ledzić mówcę z za interesowaniem. W tym samym 
celu wykorzystuje elementy aktorskiej improwizacji, 
czyli np. tzw. wpadkę aktorską, zapomnienie tek
stu, widoczną dla widza powtórkę sceny, która nie 
wyszła prawidłowo (naturalnie każda z powyższych 
„wpadek" jest przez Fo ściśle zaplanowana). Fo działa 
bowiem przez zaskoczenie lub, należałoby powie
dzieć, świadome zaskoczenie nieświadomego widza, 
dając mu poczucie satysfakcji z uczestnictwa w wyda
rzeniu nieprzewidzianym, niepowtarzalnym. 

19 D . Fo, Manule minimo dell'allore, Einaudi, Turyn 1997, 
s. 166 - 167. 
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„Właściwy występ" z kolei rozpoczyna się w spek
taklach Fo od wygłoszenia merytorycznego wstępu. 
Aktor opowiada o okolicznościach powstania spek
taklu związanych zazwyczaj z konkretnym wydarze
niem politycznym: jak np. Anomalo Bicefalo (2003) 
z wyborem Silvio Berlusconiego na premiera Włoch. 
To kolejny element strateg ii uwierzytelniającej . Przed
stawienie ma być reakcją na wyraźną niesprawie
dliwość społeczną, szokujący lub bulwersujący fakt 
polityczny. Wreszcie Fo wprowadza widza w treść 
samego opowiadania, co zawsze czyni z perspektywy 
postronnego świadka. Poczyniona przez niego rela
cja wydarzeń, rozbudowanych w kolejnych partiach 
spektaklu, antycypuje treści tak, aby widz nie dopy
tywał się już o rozwój przedstawianej historii, ale 
skupił się na samym sposobie opowiadania. Dopiero 
po tak przygotowanym gruncie Fo przechodzi, co 
może wydać się dosyć karkołomnym określeniem, do 
mimetycznego odegrania opowiadania, wchodząc 
w postać postronnego świadka. We Wskrzeszeniu 
Łazarza w Misterium Buffo był nim, np. przechodzień 
na cmentarzu zaś w Johanie Padanie przypadkowy 
uczestnik wyprawy Kolumba. 
Ciekawość widza co do treści opowiadanej historii 

zostaje zaspokojona już na samym początku - nie
spodzianką ma być sposób opowiadania oraz pointa 
historii. Ciekawie przedstawia się zabieg zastosowany 
we wstępie i wprowadzeniu do treści opowiadania. 
Fo wygłasza je przed publicznością w standardowym 
języku włoskim, zaś historię postronnego świadka 
przekazuje w tzw. grammelot. Grammelot, tak jak 
rozumie go Dario Fo, nie jest językiem o wyraźnej 
gramatycznej i semantycznej strukturze, ale spo
sobem mówienia lub wręcz bełkotem, który naśla
duje brzmieniowo określony język, pozwalając słu
chaczowi na wyłowienie lub rozpoznanie w toku 
przemowy zaledwie kilku pojedynczych słów. Jego 
genezę wywodzi Fo oczywiście z komedii dell'arte. 
Jego zdaniem aktorzy występujący poza granicami 
rodzimego kraju, przyswajali sobie obce języki w celu 
lepszego i skuteczniejszego kontaktu z publicznością . 
Można oczywiście zgodzić się z tym wyjaśnieniem 
przyjmując, że grammelot jest sposobem komuni-

37 



38 

c 

kacji opartym na swojskości brzmieniowej języka, 
którym posługuje się publiczność. Dlatego też Fo, 
występujący przez rodzimym i zagranicznym widzem, 
w swoim repertuarze ma zarówno Grammelot Sca
pena „po francusku", jak i Grammelot Angielskiego 
Adwokata „po angielsku". W większości spektakli 
posługuje się jednak grammelotem, naśladującym 
brzmieniowo mieszankę dialektów włoskich, słabo 
zrozumiałych dla publiczności spoza kręgu włoskiej 
kultury ~ Za tezą swojskości brzmieniowej języka 
przemawia miedzy innymi fakt, że studenci polscy, 
nie znający języka włoskiego, czuli się nieco zagu
bieni, oglądając „włoskie" grammelot Daria Fo, zaś 
żywo reagowali, kiedy mieli do czynienia z gram
melot „francuskim" lub „angielskim". Przyjemność 
sprawia bowiem wychwycenie z ogólnego beł

kotu kluczowego i zrozumiałego słowa, pointują
cego w komiczny sposób poszczególne fragmenty 
opowiadania. 

Mechanizm oddziaływan ia grammelot uznawanego 
za prawdziwy „wynalazek" teatralny włoskiego akto
ra-autora, nie ogranicza się jedynie do komicznego 
efektu wynikającego z poczucia swojskości języko
wej. Fo łączy w swej grze opowiadanie z mistrzow
ską gestykulacją i rytmem, elementami wyuczonymi 
w szkole mimu Jacques'a Lecoqa. Jednak ani opowia-
danie ani gest nie są naturalistyczne. To rodzaj pod
danej niemal tanecznemu rytmowi syntezy, zarówno 
gestycznej jak i słownej. Mechanizm jego oddziały
wania na widza zilustrował Fo podczas Lekcji teatral
nych w Teatra Argentina w Rzymie, przedstawiając 
i jednocześnie komentując swój Grammelot Scapena. 
Fo najpierw szczegółowo wprowadza widza w treść 
opowiadania. Starszy nauczyciel ma udzielić mło
demu dworzaninowi lekcji delikatności i działania bez 
przemocy (a przy tym dokładnie opisuje, oczywiście 
ironicznie, zwyczaje ubioru, zachowania i sposobu 
wysławiania się we Francji w XVll wieku). Po czym na 
sposób mimetyczny tę samą lekcję dobrego wycho
wania odgrywa, wchodząc w rolę nauczyciela. Jednak 
nie na sposób naturalistyczny - gdyż to prowadziłoby 
do niepotrzebnej tautologii oraz zanudzenia widza, 
ale skrótowo i syntetycznie. Widz śledził zatem, jak 

w geście i słownym bełkocie realizuje się poznana 
przez niego historia. Zaś efekt komiczny powstawał 
na zderzeniu zwięzłego gestu z poznanym wcze
śniej znaczeniem . Mówiąc inaczej, zderzenie iluzji 
scenicznej z wypracowaną wcześniej u widza wiedzą 
i wyobrażeniem prowadziło do efektu komicznego. 
Tym bardziej, że Fo nigdy nie zdradza pointy opo
wiadania i jest ona zawsze niespodzianką dla widza. 
Widz ze swej strony aktywnie uczestniczy w przed
stawieniu, bo Fo stwarza mu możliwość krytycznej 
weryfikacji scenicznego efektu gry. 

Ten sam mechanizm w innym miejscu Lekcji 
teatralnych Fo wyjaśnia, nazywając go „sytuacją"20 . 
Twierdzi, że w zasadzie dramat od wieków opiera się 
na tzw. „sytuacji". Za przykład podaje słynną scenę 
balkonową z Romea i Julii Szekspira. Jakie znaczenie 
miałby - pyta Fo - i jakie emocje wzbudzałby mono
log Julii, gdyby widz nie wiedział, że pod balkonem, 
na którym stoi Julia, podsłuchuje Romeo, dwa rody 
od lat są ze sobą skłócone, a na dodatek Tybalt już 
został zabity? Sytuacja jest bowiem, mówiąc inaczej, 
zwiększoną w stosunku do postaci scenicznych, wie
dzą widza na temat okoliczności, w której postać się 
znajduje. Z konfrontacji tej wiedzy z działaniem sce
nicznym rodzi się napięcie i efekt komiczny. Sytuacja 
determinuje znaczenie poszczególnych dialogów. 
W przeciwnym wypadku nie miałyby żadnego sensu. 
Dario Fo zatem we wprowadzeniu do „numeru" 
wyposaża widza w dodatkową wiedzę. Zdradza 
mu „sytuację" po to, by bogatszy o te informacje, 
mógł prawidłowo i krytycznie odczytywać sensy 
poszczególnych mimetycznie odegranych scen. Na 
tym wyjaśnieniu techniki aktorskiej Daria Fo można 
by w zasadzie poprzestać, dodając, że Fo wykorzy
stuje ją nie w celu zbudowania urzekającego widza 
efektu iluzji na scenie, ale poddania tegoż efektu 
iluzji krytycznej weryfikacji. 

Trzeba jednak wyjaśnić dokładniej sens porównania 
scenicznego działania Daria Fo z aktorstwem brech
towskim . Dario Fo, najczęściej w ramach określonego 
scenicznego „numeru", nie ogranicza się wyłącznie 
do wchodzenia w rolę jednego postronnego świadka, 
ale często, jak np. we Wskrzeszeniu Łazarza w Miste-

20 Dario Fo, op.cit„ s. 125 - 132 . 
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rium Buffo, „powołuje do życia" cały tłum. Wycho
dzi z jednej postać, by niemal w ułamku sekundy 
przedzierzgnąć się w drugą lub po prostu opuszcza 
na chwile postać. Komentuje jej działanie bezpośred
nio do widza w formie tzw. „a parte". Aby lepiej 
zrozumieć mechanizm jego pracy, trzeba ponownie 
przytoczyć fragmenty Lekcji teatralnych opisujących 
Historię o tygrysie 21 . Fo w tradycyjnie przygotowa
nym wcześniej wstępie wyjaśnia, iż po raz pierwszy 
usłyszał tę historię w Chinach z ust tamtejszego opo
wiadacza historii: 

O jej treści zorientowałem się po skokach 
oraz ryku, który imitował opowiadacz. Całej 
reszty jednak nie zrozumiałem. Poprosiłem, 
więc o pomoc chińskiego tłumacza z Pekinu, 
który doskonale mówił po włosku. Na pytanie, 
o czym mówi chiński opowiadacz, tłumacz 
z Pekinu odpowiedział, że nie wie, bo nie rozu
mie ani jednego słowa. Okazało się, że opo
wiadacz mówił w dialekcie jednej z prowincji 
Szanghaju, niezrozumiałym dla reszty Chiń
czyków. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
tłumacz chiński natychmiast poprosił o pomoc 
innego tłumacza, który znał dialekt z Szan
ghaju oraz język chiński . Ten drugi tłumacz 
również słuchał opowiadanej historii po raz 
pierwszy. Śmiał się jako pierwszy, potem tłu
maczył dowcip tłumaczowi pekińskiemu, który 
zaraz potem wybuchał gromkim śmiechem, 
po czym opowiadał historię mnie i nareszcie 
ja też mogłem się zaśmiać. Oczywiście cała 
reszta publiczności była wściekła"22 . 

Chcąc uniknąć takiej trzyfazowej, zapośredniczonej 
reakcji publiczności, Fo opowiada chińską historię 
o tygrysie w jednym z dialektów włoskich, a dokład
niej w grammelot „dialektu padańskiego". Jednak 
z wyprzedzeniem, w typowy dla siebie sposób, infor
muje widzów o przebiegu akcji tak, aby zgodnie 
z opisanym wcześniej mechanizmem, widz zapoznał 
się z „sytuacją" i dokonał krytycznej weryfikacji opo-

21 D. Fo, op.cit., s. 193- 222 . 
22 Ibidem, s. 192 - 193. 
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wiadania żołnierza o spotkaniu z tygrysicą. Aby dalej 
móc analizować ten przykład, należy i tu przytoczyć 
treść historii. 
Otóż porzucony przez kompanów chiński żoł

nierz chowając się przed deszczem, znalazł wreszcie 
schronienie w grocie, którą zamieszkiwała ze swoimi 
małymi tygrysica. Pierwsze spotkanie ze zwierzęciem 
oczywiście napędziło żołnierzowi stracha, jednak, jak 
się wkrótce okazało, tygrysica pomyliła go ze swoim 
szczenięciem i napoiła mlekiem oraz wylizała rozle
głe rany. Później, gdy się już trochę ze sobą oswoili 
i lepiej się poznali, tygrysica zaczęła mylić żołnie
rza z samcem tygrysem. Finał historii łatwo sobie 
wyobrazić 23 . W dalszej części wykładu Fo wyjaśnił 
sposób konstruowania opowiadania, uświadomił 
swoim uczniom, że wiele ma on wspólnego z mon
tażem filmowym. Obiera punkt percepcji żołnierza, 
gdy przygląda się karmiącemu zwierzęciu, pokazuje 
jego przerażenie i reakcję na zbliżającą się tygrysicę, 
tak jakby znajdowała się gdzieś wśród publiczności 
lub naprzeciwko sceny. Za chwilę „zmienia miejsce 
akcji" z widowni na scenę. Wchodzi w rolę tygrysicy 
i zaledwie jednym gestem pokazuje, jak się np. łasi 
do żołnierza i liże go. Po czym wychodzi z postaci 
i podsumowuje akcję słowami: „Co za dziwka!"24

. Fo 
mówi, że robi coś w rodzaju filmowej „stop klatki", 
zatrzymuje gest tygrysicy, daje komentarz, po czym 
powraca do poprzedniej akcji z perspektywy jed
nej bądź drugiej postaci. Prowadzi opowiadanie 
dalej, pointuje poszczególne fragmenty dodatko
wymi komentarzami „a parte". Widz wobec takiego 
zabiegu nie tylko dokonuje pewnego percepcyjnego 
wysiłku, śledząc ciągle zmieniającą się perspektywę 
opowiadania, ale jeszcze w chwilach pointujących 
komentarzy, korzysta ze stale podtrzymywanego kon
taktu między Dariem Fo - mówcą a słuchaczem. 

Opisany wyżej mechanizm opowiadania (. .. ) 
określiliśmy jako „brechtowski". Fo nie tylko płytko 
utożsamia się z odgrywaną postacią, ale także, 
poprzez dodawane w trakcie opowiadania komen
tarze „a parte", buduje krytyczny do niej dystans. 

23 Ibidem, s. 194. 
24 Ibidem, s. 209. 
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U Brechta mechanizm wytwarzania przez aktora 
krytycznego dystansu do postaci, zwany „efektem 
obcości", lub aktorstwem „epickim", miał na celu 
pokazanie jej politycznego i ideologicznego tła. 
Ponadto, Brecht wymagał od w idza innej postawy niż 
w teatrze opartym o zasadę scenicznej iluzji . Ocze
kiwał zdystansowanej obserwacji scenicznej akcji, 
nie zaś emocjonalnego utożsamiania się z postacią 
i żywego reagowania na jej działania sceniczne. 
Miała to być raczej chłodna, ale refleksyjna obserwa
cja. U Daria Fo zdaje się, że podobne „brechtowskie" 
środki służą zgoła innemu celowi. Choć stosuje on 
naprzemiennie strategie budowania scenicznej iluzji 
i jej burzenia, (. .. ) to jego ostatecznym celem jest 
emocjonalne zaangażowanie widza poprzez uczest
nictwo w przedstawieniu. Fo zachowuje tym samym 
podczas każdego występu stan dynamicznej równo
wagi pomiędzy działaniem aktora, (komedianta, bła
zna i kuglarza), który „odgrywa" w teatrze zmyślone 
historie, a przemową do widza, czyli działaniem try
buna społecznego . 

Na sam koniec pozostaje nierozwikłana jeszcze 
kwestia tekstu przedstawienia. A raczej tego, jaką 
funkcję przypisuje Dario Fo samemu tekstowi wobec 

" jego realizacji scenicznej . Zgodzić bowiem należy się 
na samym początku, że zapisów spektakli solowych 
Daria Fo, takich jak Misterium Buffo czy Johan Padan 
nie można traktować jako dramatów w tradycyjnym 
rozumieniu tego gatunku. Na dodatek opinię o nikłej 
„dramaturgicznej" wartości swoich tekstów zdaje 
się potwierdzać on sam w licznych komentarzach : 
„Ja piszę beznadziejnie, ale tę beznadzieję potrafię 
sprzedać z taką werwą i maestrią, że staje się genial
na"25 . Dario Fo, gdy myśli zaś o samej dramaturgii 
teatralnej, zawsze ma na względzie centralną pozy
cję nie reżysera, lecz aktora w przedstawieniu, jego 
umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością 
i angażowania jej w odbiór spektaklu, wreszcie budo
wania i dekonstruowania teatralnej iluzji. „Od wielu 
lat powtarzam - mówi Fo - że najlepiej by było, 
gdyby aktorzy i aktorki sami dla siebie pisali kome
die i tragedie. (. .. ) Muszą nauczyć się sami tworzyć 

25 Ibidem, s. 171. 
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swój teatr"26 . I dodawał: „Teatr nie ma nic wspólnego 
z literaturą. Dobra sztuka teatralna, paradoksalnie, 
nie powinna wcale wydawać się fascynująca w lek
turze, ale odkrywać swoje zalety dopiero podczas 
realizacji scenicznej"27 . Niewątpliwie odrzucenie 
przez Daria Fo dramaturgii tradycyjnej, jako tekstu 
przeznaczonego do realizacji teatralnej, wynika ze 
wcześniejszej jego deprecjacji teatru reżyserii. Figura 
reżysera, który odczytuje „ukryte" znaczenie tek
stu literackiego i wydobywa je na światło dzienne 
w realizacji scenicznej kojarzyć się musi Dariowi Fo 
z modelem typowo mieszczańskiego i iluzjonistycz
nego teatru z wyraźnie postawioną „czwartą ścianą" 
oddzielającą aktorów od widza. Podczas gdy on sam 
odwołuje się, jak pokazaliśmy, raczej do tradycji com
media dell'arte i teatra di variera', które bazowały na 
bezpośrednim kontakcie z widzem. 

Dlatego też teksty Daria Fo nie osiągają swojej osta
tecznej formy przed przedstawieniem, ale kształtują 
się zarówno podczas prób i licznych popremierowych 
spektaklach . W zasadzie podlegają zmianom w każ
dej realizacji scenicznej, stąd włoscy krytycy, między 
innymi Anna Barsotti, znaleźli dla nich nazwę „tek
stu mobilnego"28 . Oddaje ona funkcjonalny charak
ter samego słowa w przedstawieniach Fo, na równi 
z gestykulacją, śpiewem i ruchem scenicznym. Dario 
Fo po wielu przedstawieniach oddaje wprawdzie 
„ostateczną" wersję tekstu do druku, ale rzadko póź
niej rewiduje same publikacje. Wprowadza natomiast 
ciągłe zmiany w samych scenicznych wznowieniach. 
Ich kształt zależny jest od aktualnego kontekstu 
politycznego, społecznego i kulturowego, czy też 
wreszcie nastroju samej publiczności. Tekst spisany ze 
spektakli Fo nie zawiera też wszystkich tych elemen
tów, które podobnie jak u artystów teatra di varieta' 
są częścią scenicznej profesji - a więc wszelakiego 
rodzaju planowanych aktorskich wpadek, powtó
rzeń, bezpośrednich zwrotów do widza. Stąd wydaje 
się nieco bezcelowa próba specyfikacji i definicji 
samego tekstu przedstawienia, gdyż raczej odsłania 

26 D. Fo, Manuale minimo dell'attore, Einaudi, Turyn 1987, s. 285. 
27 Ibidem, s. 285 . 
28 A. Barsotti, op.cit, s. 141 - 147. 
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ona lub świadczy o punkcie widzenia i oczekiwaniach 
samych krytyków. Teksty „opowiadanych historii" Fo 
nie spełniają żadnych wymogów tradycyjnie rozu
mianej dramaturgii, gdyż nie wskazują ani nie odsy
łają w żaden sposób do przestrzeni scenicznej. Jego 
grammelot lub „opowiadanie postronnego świadka", 
może być przez krytyków literackich odbierane wręcz 
jako dzieło narracyjne. Jednak i ta interpretacja brzmi 
fałszywie, gdyż gubi specyficzną dla Fo ramę bez
pośredniej przemowy do widza, w która zwyk le 
opowieść jest ujęta. I wreszcie co począć z fragmen
tami napisanymi w dialekcie? Wydaje się zatem, że 
powyższe rozważania są w gruncie rzeczy drugo
rzędne lub wskazują, co najwyżej, na niemożność 
wyjścia z zaklętego kręgu rozumienia obiegu tekstu 
w formie pisanej i scenicznej, Sam Fo podczas swoich 
występów zamiast tekstu posługuje się ułożonym 
na pulpicie zbiorem szkiców - w funkcji scenariusza. 
Można natomiast przyjąć, że jego teksty są forma 
dokumentacji przedstawienia, podobnie jak nagra
nia video, czy realizacje telewizyjne. Wszystkie one 
tylko zapośredniczają przekaz, który opiera się na 
performatywnym i bezpośrednim spotkaniu mówcy 
ze słuchaczem w teatralnym tu i teraz . 

Fragment artykułu: Ewa Bal, Toward a Broken Tradition. 
Dario Fo - Between 1heatrical Illusion and a Speech 

to the Audience, [w:] Worlds in Words. Storytelling in the 
Contemporary 1heatre and Drama, red. M. Borowski i M . 

Sugiera, Cambridge Scholars Publishing 2010, s. 211- 237. 
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Nieposłuszeństwo obywatelskie 

Nieposłuszeństwo wobec prawa, cywilnego lub 
karnego, stało się w ostatnich latach zjawiskiem 
masowym, nie tylko w Ameryce, ale także w wielu 
innych częściach świata . Odrzucenie utrwalonych 
autoryti?tów religijnych i świeckich, społecznych 
i politycznych jako zjawisko na skalę światową może 
być kiedyś uznane za znamię ostatniego dziesięcio
lecia. Zaiste, „prawa utraciły, jak się wydaje, swą 
władzę"29 . Patrząc z zewnątrz i rozważając rzecz 
w perspektywie historycznej, nie można by wyobra
zić sobie żadnego wyraźniejszego ostrzeżenia, bar
dziej ewidentnej oznaki wewnętrznej niestabilności 
i kruchości istniejących rządów i systemów praw
nych. Jeśli historia uczy czegokolwiek odnośnie do 
przyczyn rewolucji - a uczy niewiele, choć mimo 
wszystko znacznie więcej niż teorie nauk społecz
nych - to tego, że rewolucje poprzedza dezintegracja 
systemów politycznych i że wymownym symptomem 
tego rozkładu jest postępująca erozja autorytetu 
rządu, która jest skutkiem niezdolności rządu do 

' właściwego funkcjonowania, co z kolei rodzi wąt
pliwości obywateli odnośnie do legalności rządu. 
Ten właśnie stan rzeczy marksiści zwykli nazywać 
„sytuacją rewolucyjną" - która oczywiście na ogół 
nie przekształca się w rewolucję . 

Poważnym zagrożeniem dla systemu sądownic
twa w Stanach Zjednoczonych jest omawiany przez 
nas problem nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nie 
ma wiele sensu lamentowanie nad „katastrofalnym 
wzrostem przejawów nieposłuszeństwa"30 , jeśli nie 
uświadomimy sobie, że już od wielu lat czynniki prze
strzegania prawa nie są w stanie egzekwować ustaw 
przeciw dystrybucji narkotyków, rozbojom i włama
niom. Zważywszy, że szanse na to, iż przestępcy 

29 Wilson Carey Me Williams, Civil Disobedience and Contemporary 
Constitutionalism, [w:] Comparative Politics, vol. I 1969, s. 211. 
30 Fina/ Report of the National Commission on the Causes and the 
Prevention of Violence, [w:) To Establish}uslice, Io Insure Domestic Tra
nquility, December 1969, s. 89. 

kryminalni wymienionych kategorii nigdy nie zostaną 
wykryci, są większe niż dziewięć do jednego i że 
tylko jeden na stu trafi do więzienia, mamy wszelkie 
podstawy, by dziwić się, że nie jest gorzej niż jest. 
(. .. )Wygląda to tak, jakbyśmy wszyscy uczestniczyli 
w ogólnonarodowym eksperymencie mającym na 
celu stwierdzenie, jak wielu potencjalnych przestęp 

ców - to znaczy ludzi, których przed popełnieniem 
przestępstwa powstrzymuje jedynie odstraszająca 
siła prawa - żyje w tym społeczeństwie . Rezultaty 
mogą okazać się niezbyt zachęcające dla tych, któ
rzy utrzymują , że wszystkie pobudki przestępcze 
to odchylenia od normy - to znaczy pobudki ludzi 
chorych umysłowo działających pod nieodpartym 
wpływem własnej choroby. Prostą i przerażającą 
zarazem prawdą jest to, że w warunkach prawnej 
i społecznej pobłażliwości odrażających przestępstw 

kryminalnych dopuszczą się ci, którzy w normalnych 
warunkach być może myśleli o nich, ale nigdy nie 
zamierzali ich popełnić . 

W dzisiejszym społeczeństwie ani przestępcy 

potencjalni (to znaczy niezawodowi i nie zorgani
zowani), ani obywatele stale przestrzegający prawa 
nie potrzebują elaboratów, by wiedzieć, że czyny 
przestępcze prawdopodobnie - to znaczy w spo
sób dający się przewidzieć - nie będą miały żadnych 
konsekwencji prawnych. Ze smutkiem dowiedzieli 
śmy się, że mniej należy obawiać się przestępców 
zorganizowanych niż przypadkowych bandytów -
korzystających z okazji - którzy w całkowicie uza
sadniony sposób „nie obawiają się kary"; tego stanu 
rzeczy nie zmieniają ani nie wyjaśniają badania nad 
„publicznym zaufaniem do amerykańskiego postę

powania sądowego"31 . Nie występujemy tu przeciw 
postępowaniu sądowemu, ale przeciw temu, że 
czyny przestępcze zazwyczaj nie mają żadnych kon 
sekwencji prawnych; nie idzie za nimi postępowanie 

31 Chodzi tu o milion dolarów przeznaczony przez Fundacj9 Forda 
„na badania nad publicznym zaufaniem do postępowania s;1dowego"; 
tymczasem Fred P. Graham z „New York Times" bez żadnego ze
społu badawczego doszedł do oczywistego wniosku, „że brak obaw 
przest9pcy o ukaranie jest źródłem poważnego i bezpośredniego kry
zysu". Zob. Tom Wie ker, Cri me and the Courts, „New York Times", 
April 7, 1970. 
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sądowe. Z drugiej strony, trzeba zapytać, co stałoby 
się , gdyby przywrócono siłę policji do sensownego 
poziomu, kiedy to od sześćdziesięciu do siedemdzie
sięciu procent wszystkich przestępstw kryminalnych 
kończyło się aresztowaniem i należytym osądze
niem. Czyż można wątpić, że oznaczałoby to upa
dek już katastrofalnie przeciążonych sądów i miałoby 
straszne konsekwencje, podobn ie jak przeładowany 
system "'.'Jięziennictwa? W obecnej sytuacji szczegól
nie przeraża nie tylko sama niemoc policji, ale także 
to, iż radykalne naprawienie tej sytuacji oznaczałoby 
katastrofę dla pozostałych, równie ważnych części 
systemu sądownictwa . 

Odpowiedzią rządu na tę i inne podobnie ewi
dentne klęski służb publicznych jest nieodmiennie 
powoływanie komisji badawczych, których fanta
styczne rozmnożenie w ostatnich latach uczyniło 
Stany Zjednoczone przypuszczalnie najbardziej prze
badanym krajem na świecie . Komisje, po straceniu 
mnóstwa czasu i wydaniu wielu pieniędzy po to, 
by stwierdzić, że „im jesteś uboższy, tym większe 
prawdopodobieństwo, że będziesz cierpiał na niedo
żywienie" (okruch mądrości, który posłużył nawet za 
cytat dnia w „New York Times") 32 , z pewnością mają 

~ często rozsądne zalecenia. Rzadko jednak służą one 
za podstawę do działania, a na ogół poddaje się je 
pod badanie nowemu zespołowi badawczemu. Dla 
wszystkich komisji charakterystyczne jest desperackie 
usiłowanie znalezienia czegoś odnośnie do „głęb
szych przyczyn" danego problemu - zwłaszcza jeśli 
jest to problem przemocy - a ponieważ głębsze przy
czyny są z definicji ukryte, ostateczny rezultat pracy 
takiego zespołu jest nazbyt często jedynie hipotezą 
i nie dowiedzioną teorią. W efekcie, badanie staje 
się substytutem działania, a „głębsze przyczyny" nie 
pozwalają dostrzec tych oczywistych, które często są 
tak proste, że nie sposób oczekiwać, by jakakolwiek 
poważna i „uczona" osoba zwróciła na nie uwagę. 
Znalezienie środków zaradczych wobec oczywistych 
niedostatków nie gwarantuje, rzecz jasna, rozwią
zania problemu, ale zaniedbanie tego oznacza, że 

32 April 28, 1970. 

problem nie będzie nawet właściwie zdefiniowany33 . 
Badanie stało się techniką uników, co z pewnością 
nie pomogło nadwerężonej już reputacj i nauki . 

Skoro nieposłuszeństwo i odrzucenie autoryte
tów to tak powszechne znamiona naszych czasów, 
można by skłaniać się do przypuszczenia, że niepo
słuszeństwo obywatelskie to po prostu szczególny 
przypadek tej sytuacji. Z prawniczego punktu widze
nia, prawo narusza tak samo przestępca, jak i ktoś 
przejawiający nieposłuszeństwo obywatelskie; rzeczą 
zrozumiałą jest zatem to, że ludzie, zwłaszcza gdy są 
akurat prawnikami, będą podejrzewać, że nieposłu
szeństwo obywatelskie, właśnie dlatego, że dokonuje 
się publicznie, leży u źródeł przestępstwa kryminal
nego34 - pomimo wszystkich przeciwnych dowodów 
i argumentów, bowiem dowód „że akty nieposłu
szeństwa obywatelskiego ... prowadzą do ... skłon
ności do przestępstwa", nie jest „niewystarczający", 
lecz po prostu nie istnieje35 . To prawda, że ruchy 
radykalne i oczywiście rewolucje przyciągają element 
przestępczy, ale stawiać tu znak równości nie byłoby 
ani rzeczą właściwą, ani mądrą; przestępcy są równie 
niebezpieczni dla ruchów politycznych, jak dla spo
łeczeństwa jako całości. Ponadto, o ile nieposłuszeń
stwo obywatelskie można uważać za oznakę poważ
nej utraty autorytetu prawa (choć trudno uważać je 
tu za przyczynę), to nieposłuszeństwo przestępcy jest 
jedynie nieuchronnym skutkiem katastrofalnej erozji 
siły i kompetencji policji. Propozycje badania „prze
stępczego umysłu" za pomocą testów Rorschacha 
lub przez agentów wywiadu brzmią złowieszczo, ale 
także i one należą do techniki uników. Nieprzerwany 
strumień wyszukanych hipotez odnośnie do umysłu -
w tej najbardziej nieuchwytnej spośród ludzkich wła-

33 Jest tu na przykład dobrze znany i przebadany ze wszystkich 
stron fakt, że dzieci ze szkół w slumsach nic uczą się . Do bardziej 
oczywistych przyczyn tego stanu rzeczy należy to, że wiele takich 
dzieci przychodzi do szkoły bez śniadania i są one przerażliwic głod
ne . Jest szereg „głębszych" przyczyn tego, że się nic uczą, i trudno 
sądzić, że sprawę załatwiłoby śniadanie . Pewne natomiast jest, że 
nawet klasy geniuszy nie sposób uczyć, jeśli są głodni . 

34 Justice Charles E. Whittaker, podobnie jak wiciu innych tej 
profesji, „przypisuje kryzys ideom nieposłuszeństwa obywatelskiego". 
Zob. Wilson Carey McWilliams, op. cit., s. 211. 
35 To Establish}ustire ... , op. cit., s. 109. 
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sności - charakterystycznego dla przestępcy przesła
nia nagi fakt, że nikt nie potrafi pochwycić jego ciała, 
tak samo jak hipotetyczne przypuszczenie odnośnie 
do ,,latentnych postaw negatywnych" u policjantów 
nie pozwala dostrzec ich wyraźnie negatywnych 
rezultatów w ujawnianiu przestępstw"36 . 
Nieposłuszeństwo obywatelskie pojawia się wów

czas, gdy znacząca liczba obywateli dochodzi do 
przekonania, że normalne kanały dokonywania 
zmian nie funkcjonują, a skargi nie zostaną wysłu
chane lub uwzględnione, albo przeciwnie, że rząd 
chce dokonać zmian i zabrał się do tego, upiera
jąc się przy sposobach działania, których legalność 
i konstytucyjność stoją pod wielkim znakiem zapy
tania . Przykładów jest wiele: siedem lat nie wypo
wiedzianej wojny w Wietnamie; rosnący wpływ taj
nych służb na sprawy publiczne; otwarte lub licho 
zamaskowane groźby wobec swobód gwarantowa
nych przez Pierwszą Poprawkę; próby pozbawienia 
Senatu jego konstytucyjnej władzy, w ślad za czym 
poszła napaść prezydenta na Kambodżę jawnie lek
ceważąca Konstytucję, która wyraźnie wymaga dla 
rozpoczęcia wojny aprobaty Kongresu, nie mówiąc 
o wiceprezydencie, który jeszcze bardziej złowieszczo 
potraktował ludzi wyrażających sprzeciw jako «sępy» 

' i « pasożytów» [których) potrafimy odseparować od 
naszego społeczeństwa bez żalu większego niż ten, 
z jakim wyrzucamy z beczki zgniłe jabłka" - co pod
waża nie tylko prawa Stanów Zjednoczonych, lecz 
każdy porządek prawny37

• Inaczej mówiąc, celem nie
posłuszeństwa obywatelskiego mogą być konieczne 
i pożądane zmiany lub konieczne i pożądane zacho
wanie lub przywrócenie status quo - zachowanie 
praw obywatelskich gwarantowanych przez Pierwszą 
Poprawkę lub przywrócenie właściwej równowagi 
władzy w państwie, zagrożonej przez władzę wyko
nawczą, jak również przez olbrzymi rozrost władzy 
federalnej kosztem obywatelskich praw stanowych . 

36 Law and Order Reconsidered, [w:) „Report of the Task Force 
on Law and Order Enforccment to the National Commiss ion on the 
Causes and Prevention of Violence", s. 291. 
37 Szczególni e możn a tu pol ec i ć kolumn <; „Talk of the Town" 
w czasopi ś mi e „The New Yorker", gdzie zn a leźć można wiele dosko
nałych komenta rzy na temat niemal otwartej pogardy adm inist racj i 
d la konstytucyj nego i prawnego porząd ku tego kraju . 

, 

W żadnym z tych przypadków nie można stawiać 
znaku równości między nieposłuszeństwem obywa
telskim a nieposłuszeństwem przestępcy. 

Istnieje tu zasadnicza różnica polegająca na tym, że 
przestępca unika widoku publicznego, podczas gdy 
człowiek demonstrujący nieposłuszeństwo obywatel
skie, który bierze prawo we własne ręce, występuje 
otwarcie. Różnica pomiędzy otwartym naruszeniem 
prawa, dokonanym publicznie, a przestępstwem 
potajemnym jest w tak jaskrawy sposób oczywi
sta, że zlekceważyć ją można, tylko wykazując złą 
wolę lub przesądy. Uznają to dziś wszyscy poważni 
autorzy i jest to oczywisty warunek podstawowy dla 
wszystkich prób argumentowania na rzecz możli
wości pogodzenia nieposłuszeństwa obywatelskiego 
z prawem i amerykańskimi instytucjami rządowymi. 
Ponadto, zwykły przestępca, nawet jeśli należy do 
organizacji przestępczej, działa wyłącznie dla własnej 
korzyści; nie chce być zależnym od zgody wszystkich 
pozostałych i ustąpi jedynie wobec przemocy czynni
ków przestrzegania prawa. Człowiek demonstrujący 
nieposłuszeństwo obywatelskie, choć zazwyczaj różni 
się w zapatrywaniach od większości, działa w imię 
i na rzecz grupy; odrzuca prawo i ustalone autorytety 
na gruncie zasadniczej różnicy opinii, a nie dlatego, 
że jako jednostka chce on dla siebie zrobić wyjątek 
i skorzystać z tego. (. . . ) 
Spośród wszystkich środków, których ludzie prak

tykujący nieposłuszeństwo obywatelskie użyć mogą 
w toku przekonywania i eksponowania swych kwestii, 
jedynie środki przemocy mogą usprawiedliwiać nazy
wanie ich „buntownikami". Otóż drugą powszechnie 
przyjmowaną charakterystyczną cechą nieposłuszeń
stwa obywatelskiego jest niestosowanie przemocy, 
a wynika stąd, że „nieposłuszeństwo obywatelskie 
nie jest rewolucją ... Ludzie ci akceptują, podczas gdy 
rewolucjoniści odrzucają, ramy ustalonych autoryte
tów i ogólną prawomocność systemu praw"38

. 

Ta różnica pomiędzy rewolucjonistą a człowiekiem 
demonstrującym nieposłuszeństwo obywatelskie, 
tak wiarygodna na pierwszy rzut oka, okazuje się 
trudniejsza do utrzymania niż pierwsza. Człowieka 

38 Ca rl Cohen , Civi/ D isobedience and the L aw R eview, 
[w:] „Rutger Law Reviev" (vol. 21, Fall , 1966), s. 3. 
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przejawiającego nieposłuszeństwo obywatelskie 
łączy z rewolucjonistą pragnienie „zmiany świata", 
zaś zmiany, których chciałby dokonać mogą być 
rzeczywiście radykalne - jak choćby w przypadku 
Gandhiego, którego postać zawsze przywołuje się 
w tym kontekście jako wielki przykład niestosowania 
przemocy. (Czy Gandhi akceptował „ramy ustalo
nego autorytetu", czyli rządy brytyjskie w Indiach? 
Czy respektował prawomocność systemu praw 
w kolonii?) 

„Rzeczy na tym świecie ulegają stale ciągły zmia
nom, tak, że nic nie pozostaje długo w tym samym 
stanie?"39 . Gdyby ta sentencja napisana przez Loc
ke'a około trzystu lat temu, została wypowiedzi 
na dzisiaj, zabrzmiałaby jak niedomówienie stuleci . 
Może ona nam jednak uzmysłowić, że zmiana nie 
jest zjawiskiem nowych czasów, lecz jest nieodłączną 
cechą świata zamieszkanego i ustanowionego przez 
istoty ludzkie, które przyszły nań jako obcy i nowi 
przybysze (neoi, nowi, jak Grecy zwykli nazywać mło
dych) i opuszczają go zaraz po tym, gdy zdobyli już 
doświadczenie i rozeznanie, które mogą w pewnych 
rzadkich przypadkach pozwalać im na „mądrość" 
w sprawach tego świata. „Mędrcy" odgrywają roz-

' maite i nieraz doniosłe role w sprawach ludzkich, 
ale rzecz w tym, iż zawsze są to ludzie starzy, bliscy 
zniknięcia z tego świata. Ich mądrość zdobywana tuż 
przed odejściem nie może rządzić światem narażo
nym na ciągły napór niedoświadczenia i „głupoty" 
nowych przybyszów; bez tych powiązanych wzajem
nie faktów wyznaczających kondycję ludzką, a mia
nowicie tego, że ludzie rodzą się i umierają, co gwa
rantuje zmianę i uniemożliwia rządy mądrości, rodzaj 
ludzki prawdopodobnie wymarłby dawno temu na 
skutek nieznośnej nudy. 
Rzeczą stałą, nieodłączną cechą kondycji ludzkiej 

jest zmiana, ale nie jej tempo. Różni się ono bardzo 
w zależności od kraju lub stulecia . W porównaniu 
z następowaniem po sobie pokoleń przepływ rzeczy 
tego świata zachodzi tak wolno, że świat stanowi nie
mal stabilną siedzibę dla tych, którzy tu przychodzą, 

39 John Locke, Traktat drugi, [w:) Dwa traktaty o rządzie, przeł. 
Zbigniew Rau, Warszawa 1992, s. 163 - 339, tu : § 1 - s. 275 . 

przebywają w nim i zeń odchodzą. Tak przynajmniej 
było przez tysiące lat - w tym we wczesnych wiekach 
epoki nowożytnej, kiedy po raz pierwszy pojawiło 
się pojęcie zmiany dla samej zmiany, pod mianem 
postępu. Nasz wiek jest chyba pierwszym, w którym 
szybkość zmian stanu rzeczy przerosła tempo zmiany 
pokoleniowej . (. .. ) Jednakże nawet w niezwykłych 
warunkach wieku dwudziestego, które sprawiają, że 
Marksowskie nawoływanie do zmiany świata brzmi 
jak wezwanie, by nosić drwa do lasu trudno rzec, 
by ludzkie pragnienie zmiany wyparło potrzebę 
stabilności. Powszechnie wiadomo, że najbardziej 
radykalny rewolucjonista nazajutrz po rewolucji staje 
się konserwatystą. Oczywiście ani ludzka zdolność 
zmiany, ani zdolność zachowania nie są nieogra
niczone; pierwszą limituje zasięg obecności czasu 
minionego w teraźniejszości - nikt nie rozpoczyna 
ab ovo - a drugą nieprzewidywalność przyszłości. 
Ludzki pęd do zmiany i potrzeba stabilności zawsze 
się równoważyły i nawzajem kontrolowały, ale nasz 
dzisiejszy słownik, rozróżniający dwie frakcje, postę
powców i konserwatystów, wskazuje na stan rzeczy, 
w którym równowaga ta została zachwiana. 
Żadna cywilizacja - produkt ludzki służący zado

mowieniu kolejnych pokoleń - nie byłaby nigdy moż
liwa bez stabilnych ram stwarzających przestrzeń dla 
strumienia zmian . Pośród czynników stabilizujących 
wyróżniają się, trwalsze od zwyczajów, obyczajów 
i tradycji, systemy prawne regulując nasze życie 
w świecie i nasze wspólne codzienne sprawy. Dlatego 
właśnie w okresie błyskawicznych zmian prawo jawi 
się nieuchronnie jako „siła hamująca, a tym samym 
jako wpływ negatywny w świecie podziwiającym 
wnoszące coś nowego działanie"40 Rozmaitość takich 
systemów jest wielka, zarówno w czasie, jak i w prze
strzeni, ale wszystkie łączy jedno - coś, co uzasadnia 
używanie przez nas tego samego słowa dla zjawisk 
tak różnych jak rzymskie lex, greckie nomos czy 
hebrajskie torah - otóż zadaniem ich jest zapewnie
nie stabilnośc i. (. .. ) 

40 Edward H . Levi, 7he Crisis i11 the Nature q(Law, [w:] .,1he Rekord 
of the Association of the Bar of the City of New York", op. dt . 
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Z powodu bezprecedensowego tempa zmiany 
w naszych czasach oraz w efekcie wyzwania, jakie 
zmiana rzuca porządkowi prawnemu - zarówno ze 
strony rządu, jak i ze strony nieposłuszeństwa oby
watelskiego - utrzymuje się dziś często, że prawo 
może wywołać zmiany, co różni się od wcześniej
szego przekonania, że „działania prawne [to zna
czy decyzje Sądu Najwyższego] mogą oddziaływać 
na sposqby życia"4 1 . Obie opinie opierają się, moim 
zdaniem, na błędnym mniemaniu odnośnie do tego 
czego może dokonać prawo, a czego nie może. 
Prawo rzeczywiście może stabilizować i legalizować 
zmianę, kiedy ona już się dokonała, ale sama zmiana 
jest zawsze rezultatem działania pozaprawnego. 
Sama Konstytucja oferuje wprawdzie quasi-legalną 
drogę do zakwestionowania prawa poprzez złama
nie go, ale, całkiem niezależnie od kwestii, czy są to 
akty nieposłuszeństwa, czy też nie, Sąd Najwyższy 
ma prawo dokonywania wyboru pośród przedsta
wionych mu spraw, za ś na wybór ten z konieczności 
oddziaływuje opinia publiczna. Właśnie takim przy
padkiem jest uchwalony niedawno w Massachusetts 
projekt ustawy o zbadaniu legalności wojny w Wiet
namie, o czym nie chciał decydować Sąd Najwyższy. 

, Czyż nie jest oczywiste, że to działanie prawne -
rzeczywiście bardzo ważne - było rezultatem niepo
słuszeństwa obywatelskiego ludzi sprzeciwiających 
się poborowi i że jego celem było zalegalizowanie 
odmowy spełnienia obowiązki służby wojskowej? 
Całe ustawodawstwo dotyczące pracy - prawo do 
układów zbiorowych, prawo do organizowania się 
i do strajku - poprzedzone zostało dziesiątkami lat 
gwałtownego nieraz nieposłuszeństwa wobec praw, 
które ostatecznie okazały się przestarzałe. 

Hannah Arendt, Nieposłuszeństwo obywatelskie, 
[w:] O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, 

przekł. Anna Łagodzka, Wojciech Madej, 
Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1999. 

41 J. D. H yma n, Segregation and the Fourteenth Amendmenl, 
(w]: Robe rt G. M cC!oskcy (wyd.), Essays in Constitutional Law, 
„New York 1957, s. 379. 
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Piotr Bikont (ur. 1955 w Poznaniu), 
twórca filmów dokumentalnych, reżyser teatralny, 
dziennikarz, publicysta, performer, autor książek 
o tematyce kulinarnej. W 1982 r. ukończył studia na 
wydziale reżyserii łódzkiej PWSFTviT. Wyreżyserował 
filmy dokumentalne, m.in.: I tylko sny nasze . .. (1984), 
Ballada o strajku (1988), Opowieści Okrągfego Stafu 
(1989), Żnin - Paryż - Wenecja, czyli sceny z życia 
prowincji (1992-1993), Stóf bez kantów (1999), 
Z Czeczotem przez niebo i piekfo (1999). 

Karierę teatralną rozpoczął na scenach łódz
kich. W 1992 r. w Teatrze Studyjnym'83 im. Juliana 
Tuwima wyreżyserował spektakl Architekt i cesarz 
Asyrii na podstawie sztuki hiszpańskiego drama
turga Fernando Arrabala, a pięć lat później, na tej 
samej scenie, Inne miejsca Harolda Pintera . W 1998 r. 
w łódzkim Teatrze Nowym podjął się realizacji spek
taklu Śmieciarz, dziwka, zfodziej, jego żona, czlowiek 
we fraku i jego kochanka, według sztuk Fo: Czlowiek 
nagi i czlowiek we fraku oraz Nie wszyscy z/odzieje 
przychodzą kraść. W 2000 r. w Teatrze Lalek Arlekin 
w Łodzi wyreżyserował Wie/komi/uda Roalda Dahla. 

Spektakle w artystycznym dorobku Piotra Bikonta 
to również m.in.: Królowa piękności z Leenane Mar
tina McDonagha (Teatr im . Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie, 2000), Krzesla Eugene'a Ionesco (Teatr 
Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, 
2003), a także wystawione na scenie Stowarzysze
nia Teatralnego Badów Gargantua i Pantagruel Fran
ciszka Rabelais, Don Juan wedlug Topora Rolanda 
Topora, a ostatnio Pędrek Wyrzutek Stefana The
mersona i 1410 - Bitwa pod Grunwaldem wg kronik 
Jana Długosza . 

Od kilkunastu lat Piotr Bikont jest członkiem kwar
tetu „Pociąg Towarowy", z którym koncertuje na 
całym świecie, wcześniej nagrywał i występował 
z zespołami „Sesja 80", „Free Cooperation", „Go-go 
Boys". Jako publicysta współpracował m.in. z „Gazetą 
Wyborczą", „Wprost" i „Newsweekiem". 
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Dyrektor Teatru - Zdzisław Jaskuła 
Kierownik literacki - Bożen na Jędrzejczak 
Koordynator pracy artystycznej - Jerzy Krasuń 
Kierownik Działu Marketingu i Obsługi 
Widzów - Bolesław K. Galczak 
Kierownik Działu Wydarzeń 
Okołoteatralnych - Mateusz Sidor 
Kierownik działu produkcji i eksploatacji - Leszek Pawlak 

Pracownia elektroakustyczna 
Michał Hofman, Wojciech Kralkowski, 
Wiesław Rożniatowski, Sławomir Solarski, 
Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner 
Stolarnia 
Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski 
Pracownia krawiecka 
Małgorzata Krasuń, Jadwiga Prośniak, 
Czesław Sobczyński, Stefan Trojanowski 
Charakteryzatornia 
Bożena Kobierzycka, Małgorzata Zawadzka -Lewik 
Rekwizytorzy 
Piotr Malec, Elżbieta Szymczak 
Pracownia plastyczna 
Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński 
Tapicer 

~ Piotr Nowosielski 
Garderobiane 
Teresa Cichoń, Beata Łuczak, Krystyna Meczkulska 
Obsługa sceny 
Michał Jeziorski. Mariusz Majak, Grzegorz 
Pawłowski, Radosław Pietrasiak, Adam Sobczyński, 
Piotr Stelmasiak, Marek Szymański 
Modystka 
Barbara Dyguda 

Redakcja programu 
Bożenna Jędrzeiczak 

Marta Olejniczak 
Projekt graficzny programu 
Anna Gajewska 
Projekt graficzny plakatu 
Aleksander Janicki 

W programie wykorzystano zdjęcie Daria Fo opublikowane 
w książce Ju liusza Tyszki Mistrzowie (Wydawnictwo Naukowe 
UAM, Poznań 2006) oraz ilustracje autorstwa włoskiego drama
topisarza z Manuale minimo del/'attore (wyd. Einaudi 2009). 

TEATR NOWY zaprasza 

Duża Sala 
Leon Schiller Pastora/ka 
Eric Chappell Z/odziej 
Marek Rębacz Diabli mnie biorą 
Michał Bułhakow Mistrz i Malgorzata 
Ewa Drozdowska wg H. Ch. Andersena Krzesiwo 
Ray Cooney Mayday 
Pam Valentine Przyjazne dusze 

Mała Sala 
Eric-Emmanuel Schmitt Male zbrodnie ma/żeńskie 
Jordi Galceran Metoda Grónholm 
Geraldine Aron Mój boski rozwód 
Maksym Kuroczkin Transfer 
Hanoch Levin Mord 
Dario Fo. Kto nie ma, nie placi 

W przygotowaniu: 
Astrid Lindgren Pippi L.§ngstrump 

Teatr Nowy imienia K. Dejmka w Łodzi 
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 
tel. 42 633 44 94 
www.nowy.pl 
email: sekreta riat@nowy.pl 

Biuro Obsługi Widzów, czynne w godz. 10.00- 16.00, przyj
muje rezerwacje biletów grupowych i udziela informacji 
o repertuarze; ul. Zachodnia 93, tel./fax 42 630 20 86 lub 
633 44 94 wew. 306, email: bilety@nowy.pl 

Dział Marketingu, czynny w godz. 10.00-16.00; 
ul. Zachodnia 93, tel. 42 636 08 47. fax 42 630 20 86, 
email: promocja@nowy.pl 

Kasy teatru 
Duża Sa la ul. Więckowskiego 15 

tel. 42 636 05 92; 

kasa czynna godzinę przed przedstawieniem . 

Mała Sala ul. Zachodnia 93 

tel. 42 633 44 94 wew. 317; 

kasa czynna w godz inach 9:00-19:00 od wtorku do piątku, 

12:00- 19:00 w soboty oraz godzinę przed rzedstawien iem. 

W obu kasach można kupować bilety na przedstawienia grane 

na Dużej i Małej Sali. 
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Przedpremierowe spotkanie „Dario Fo: teatr pełną gębą" (9.04.2011 r.) 
zostało zorganizowane przy współpracy Instytutu Kultury Włoskiej 
w Warszawie i Centrum Języków Romańskich w Łodzi. 
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