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Opowiadacze historii we Włoszech 

– wybrane aspekty

Na początek pewien obrazek: na lotnisku, w pociągu, na ulicy przywykliśmy 
do oglądania przedstawień, w których ludzie głośno rozmawiają przez telefon 
komórkowy. Nie wiemy z kim, widzimy jednak rozmówcę pochłoniętego pry-
watną rozmową, upublicznioną za sprawą technologii. Za każdym razem, kie-
dy jestem świadkiem rozmów telefonicznych w miejscach publicznych, budzą 
się we mnie dziwne skojarzenia z czasami, gdy w roku 1968 uczestniczyłem 
w akcji teatralnej organizowanej przez Franka Basaglię i jego ruch kontestujący 
metody ówczesnej psychiatrii. Bywałem wówczas w miejscach wątpliwej sławy, 
czyli szpitalach psychiatrycznych, których oblicze zmieniła dopiero przyjęta 
później tzw. ustawa Basagliego, od nazwiska pomysłodawcy. W szpitalach też 
nikogo nie dziwił widok ludzi mówiących do siebie. W przeciwieństwie jed-
nak do uczestników spektakli ulicznych nie posługiwali się oni żadnymi zdo-
byczami technologii. Osiągnięcia dzisiejszej techniki bez wątpienia ułatwiają 
komunikację, pogłębiając jednocześnie poczucie osamotnienia w przestrzeni 
interpersonalnej. Dzieje się to w obrębie systemów sprzyjających globalizacji, 
łączących nieznajomych w grupy w procesie nieustannego wymieniania się 
informacjami. Chaotyczne blogi stanowią namiastkę bezpośrednich relacji, 
podczas gdy czynniki polityczne albo prywatne skrzywienia powstrzymują 
znajomych od spotkań w rzeczywistości pozawirtualnej. 

Ten rodzaj samotności można odnaleźć ostatnio w teatrze za sprawą ugrun-
towania się we Włoszech fi gury „aktora-autora”, którego podstawową formą 
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ekspresji jest przemowa do widza. Cieszy się on dużą popularnością, zwłasz-
cza wśród młodej publiczności, pomimo postępującej obecnie marginalizacji 
sztuki teatru. W czasach, kiedy artyści poszukujący i awangardowi porzucają 
instytucjonalną przestrzeń teatralną, opowiadacze historii nie rezygnują ze 
sceny pudełkowej z typowym dla niej podziałem architektonicznym odgradza-
jącym artystów od widza i odnajdują w niej witalną energię komunikacji, którą 
utraciły inne formy teatralne. W przeciwieństwie do neoawangardy czy innych 
bardziej wyrafi nowanych połączeń estetycznych (od wideoartu po teatr tańca, 
gdzie, jak się może wydawać, poetyka postmodernistyczna czy postdramatycz-
na prowadzi do kryzysu linearnej logiki komunikatu), u opowiadaczy historii 
mamy do czynienia z odwrotnym zjawiskiem: nikt z nich nie podważa kodów 
komunikacji. Wprost przeciwnie, storyteller potrafi  całymi godzinami utrzy-
mać uwagę słuchaczy na budowanej w opowiadaniu wizji, odnajdując tym sa-
mym siłę kreacyjną antycznych rapsodów. Zadaje tym samym kłam wszystkim 
podręcznikom dramaturgii, które sugerowały, że kwestie wypowiadane „na 
stronie” muszą być krótkie, żeby nie znużyć publiczności, i że przemowa do 
widza nie wytrzymuje rywalizacji z pilotem telewizora. 

Samotną obecność na scenie trzeba jednak w jakiś sposób usprawiedliwić1. 
Dzieje Szeherezady uczą, że ocaleją ci, którzy mają jakąś historię do opowie-
dzenia. Od dzieciństwa nasze życie było zanurzone w opowieściach: tych, które 
sami tworzyliśmy, i tych, które usłyszeliśmy od innych. Opowiadanie zdaje się 
pierwotnym sposobem porządkowania rzeczywistości i nadawania jej sensu. 
Nie tylko służy utrwalaniu pamięci o dawnych czasach, ale ma także zastoso-
wanie w komunikacji masowej. Mamy bowiem do czynienia z kryzysem zasa-
dy fi kcyjności wywołanym przez reality show. W programach tych manifestu-
je się prywatność wyzwoloną z dyktatu fi kcyjnej postaci. Opowiadacz zatem 
musi przede wszystkim skupić na sobie uwagę słuchacza: historie Odyseusza 
i Otella, wspaniałych opowiadaczy własnych przygód, uczą, że trzeba umieć 
uwieść odbiorcę. Gdy mowa o uwodzeniu, w języku włoskim istnieje wyraże-
nie „ma się w zanadrzu jakąś historię” (wł. avere una storia), które sugeruje, że 
przeżywamy właśnie romans. Można więc opowiadanie rozumieć jako romans 
kogoś, kto opowiada, z kimś, kto słucha. 

Dzisiejszych monologów scenicznych nie należy jednak mylić z wypowie-
dziami na stronie, obecnymi od samego zarania w dramaturgii europejskiej. 
Miały one bowiem marginalne znaczenie, służyły do zawieszenia na chwilę 
toczącej się relacji między postaciami, by ujawnić ich skrywane intencje. Były 
narzędziem zdradzania czyjejś drwiny bądź knowania (zwłaszcza u mężczyzn) 
lub stanowiły sposób rozładowania nadmiaru emocji (przede wszystkim ko-
biet). Pełniły zatem funkcję zbliżoną do arii w spektaklach operowych i dra-

1 „Każdy z nas bardzo potrzebuje albo pragnie publiczności, która potwierdziłaby realność jego 
gry na scenie teatru świata”. Por. F. Perussia, Th eatrum psychotechnicum. L’espressione poetica della 
persona, Bollati Boringhieri, Torino 2003, s. 421. 



281Opowiadacze historii we Włoszech – wybrane aspekty

mie. Dzisiaj jednak na scenie aktor nie reprezentuje już nikogo poza sobą sa-
mym. Został pozbawiony dramatycznego kontekstu i dialogicznych powiązań 
z innymi postaciami. W nieco innym kontekście o podobnej esencjonalności 
sceny teatralnej, wyznaczanej przez obecność playera dążącego do usunię-
cia z przestrzeni scenicznej wszystkiego, co zbędne, pisał swego czasu Peter 
Brook w wydanej w 1968 roku książce Pusta przestrzeń2, w której ubóstwo sce-
ny oznaczało jednocześnie jej bogactwo.

Dzięki opowiadaczom historii dzieje dramatu powracają do swoich począt-
ków, do założycielskiego aktu opowiadania, snucia historii wokół światła og-
niska lub w pobliżu cmentarza, gdzie kapłan/tancerz za pomocą słów i gestów 
uobecniał to, co niewidoczne i nieistniejące. 

Dzisiaj storytelling/opowiadanie historii dystansuje się od sztuk przedsta-
wieniowych, teatru i tańca, śpiewu i muzyki, nawet jeśli często reintegruje te 
dwie ostatnie formy. Problem w tym, że słowo przynależne do porządku wer-
balnego nie ma tak wielkich możliwości przekraczania kulturowych granic jak 
dźwięk i obraz. W każdym razie opowiadanie historii przez dzisiejszego perfor-
mera zdaje się potwierdzać przeczucia teatrologów z lat sześćdziesiątych, prze-
de wszystkim Petera Szondiego3, że dramatowi współczesnemu brakuje typowej 
dla tego rodzaju międzypodmiotowej relacji, którą sankcjonowało zawieszone 
dzisiaj działanie w teraźniejszości i w relacji „ja – inny”. Podobne postulaty epi-
ckości oderwały od swoich tradycyjnych podstaw dramaturgię XX wieku; wy-
starczy pomyśleć o wpływie, jaki Bertold Brecht wywarł na dramat dwudziesto-
wieczny i na zmianę relacji scena–widownia. Brechtowi zawdzięczamy przede 
wszystkim podkreślanie rozdźwięku między aktorem a postacią, kiedy kazał 
aktorom, aby losy postaci przedstawiali w opowieści (w czym nie był znowu 
tak daleki od praktyki Stanisławskiego, który uczył aktorów uzupełniać w spo-
sób epicki losy postaci, tak by wykraczały poza ramy zdarzeniowe w dramacie). 
Temu studzeniu zapędów ego postaci służyła trzecioosobowa narracja, użycie 
czasu przeszłego oraz czytanie na głos didaskaliów. Spuścizną Brechtowską jest 
też uwikłanie podmiotu w nierozerwalną dialektykę między życiem osobistym 
i publicznym. To z kolei łączy Brechta z postulatami Pirandella, który, mówiąc 
o przekształceniu dialogu dramatycznego w tzw. akcję mówioną, chciał po-
kazać, że przekaz słowny nie zawsze komunikuje te same treści dla nadawcy 
i odbiorcy. Między „ja” i „innym” rozumianym jako obcy otwiera się pusta 
przestrzeń. Pozostaje nam tylko opowiadać siebie, rezygnując z dialogu. Z nie-
możliwości nawiązania dialogu wywodzi się Beckettowskie zdziwienie. Żeby 
strącić swoje postaci w jak najgłębszą otchłań braku formy i zmusić do komuni-
kowania za pomocą elementarnych jednostek składniowych, Beckett wybiera 

2 P. Brook, Pusta przestrzeń, wstęp Z. Hübner, tłum. W. Kalinowski, Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe, Warszawa 1977 [przyp. tłum.]. 

3 P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu 1880–1950, tłum. E. Misiołek, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1976. W oryginale książka Szondiego ukazała się w 1956 roku, a nie jak 
twierdzi autor artykułu w latach sześćdziesiątych [przyp. red]. 
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niedołężnych starców, ponieważ ich kondycja usprawiedliwia tę ekstrawagan-
cję4. Podobną funkcję mają hiperbolizowane fanaberie słowne w idiolektach 
Th omasa Bernharda, w których spazmatyczne, udręczone postaci wypełniają 
samotność kompulsywną, niekończącą się t y r a d ą : to skarga na niemożność 
nawiązania porozumienia między sobą a innymi.

W okresie międzywojnia upadają także podziały między gatunkami. Pod-
czas gdy postać dramatyczna dusi się epickością swojego języka, huk bomb 
i upadek imperiów zapowiada pu n kt  ku l m i n a c y j ny  tej walki: strumień 
świadomości Joyce’a jako performatywny, rozsadzający składnię sposób wy-
rażenia histerii podmiotu. Nie zawsze jednak samotność i brak komunikacji 
idą w parze. Zdarza się, że osamotniony podmiot zachowuje resztki salono-
wego dobrego wychowania i stara się przekonać publiczność do swoich ra-
cji, sięgając po wszelkie dostępne narzędzia retoryki. W Europie Środkowej, 
w której nieustannie docierają echa z wiedeńskiego gabinetu doktora Freuda, 
nadal sądzi się, że mowa pozwala na komunikację z innym od siebie. Przykła-
dem tego są monologi Arthura Schnitzlera: Leutnant Gus z 1900 roku i Fräu-
lein Else z 1924, będące połączeniem retrospekcji i podświadomych skojarzeń, 
nieustannych zachęceń z zewnątrz do indagowania osamotnienia postaci czy 
słynne monologi Zena Cosiniego, tytułowego bohatera powieści Itala Sveva.

W innym przypadku komunikacja jest stopniowo ograniczana przez afa-
zję, rozbicie, a w najbardziej skrajnych przypadkach przez utratę świadomości. 
Organicznie wiąże to monolog z różnymi awangardowymi doktrynami teatru 
obrazu i teatru ciała, wykorzystującymi abstrakcyjną scenografi ę, pośród któ-
rej sylwetka ludzka jest praktycznie nierozpoznawalna. Im bardziej zaburzony 
i patologiczny monolog, tym bardziej p a r a - n oi c z n e  (w dawnym tego słowa 
znaczeniu zmącenia myśli), jednorodne i stereotypowe (w skrajnych przypad-
kach sklerotyczne) okazują się wyrażane w nim obsesje. Kontekst społeczny 
wypchnięty drzwiami z przestrzeni scenicznej zredukowanej do obecności 
jednego wykonawcy powraca oknem, ponieważ podmiotowość się decentrali-
zuje i multiplikuje w widmach i projekcjach; w walce ze zobiektywizowanymi 
fragmentami samego siebie, których genezy samotne „ja” zdaje się nie pamię-
tać. W tej monodii zaskakuje fakt, że wynikający z nieobecności rozmówcy 
na scenie brak dialogu paradoksalnie uwypukla znaczenie relacji „ja–inny” 
wewnątrz wyobrażonego strumienia słów. I to bodaj Bachtin odnalazł w tym 
zjawisku podstawy do sformułowania swojej teorii nowoczesnej literatury 
w odniesieniu do powieści Dostojewskiego. 

Dzisiejszy włoski fenomen opowiadania historii, rozpięty pomiędzy przej-
rzystością komunikacji i jej niemożliwością, ukształtował się, moim zdaniem, 
na podstawie dwóch modeli: jeden to postbrechtowski iluminizm Daria Fo, 

4 Na przykład monolog Nie ja z 1973 czy Kołysanka z 1981 roku, których centralnym elemen-
tem jest rozpad psychiczny podmiotu zawieszonego między patologią kliniczną a postępującą afa-
zją, który posługuje się językiem skażonym, jąka się i nie może wydobyć z siebie dźwięku. 



283Opowiadacze historii we Włoszech – wybrane aspekty

drugi – czarny romantyzm Carmela Bene. Z jednej strony wybuchowa energia, 
naszpikowany strategiami dydaktycznymi agitprop Misterium buff o, z drugiej 
– wokalna wirtuozeria i autoreferencyjność Bene. Dwa rozbieżne kierunki: 
jeden przyciągający, jasny, oparty na elementach przejrzystych, związanych 
z życiem codziennym i dających poczucie bezpieczeństwa; drugi – odpycha-
jący i ponury, gdzie „ja” rozpływa się w języku nieświadomości, surrealizmu 
i metafi zyki. Obu artystów łączy jednak fakt, że odgrywana przez nich postać 
zostaje zamieniona w czystą opowieść. 

We Wskrzeszeniu Łazarza, fragmencie Misterium buff o z 1969 roku, sa-
motny komik w przestrzeni scenicznej nabiera niespotykanej wyrazistości, 
staje się metaforą teatru końca XX wieku. Komik solista wychodzi do tłumu 
i w rozpolitykowanej przemowie rzuca mu wyzwanie i stara się go uwieść. Staje 
się głosem polifonicznym w bachtinowskim tego słowa znaczeniu, nie mamy 
tu bowiem do czynienia z jedną konkretną postacią. W swojej przemowie Fo 
wprowadza cały zastęp mówiących podmiotów, bohaterów epizodycznych, 
mimo że aktor na scenie stoi sam jeden. Nie wolno dać się zwieść ideologicznej 
wyrazistości aktora, kwestia jest nieco bardziej skomplikowana. Jeśli zastano-
wimy się nad klasycznym trójkątem relacji teatralnej: szydzącego komika na 
scenie, postaci, z której naśmiewa się komik, i siedzącego na widowni widza, 
który uczestniczy w recepcji (czyli tego, kto powinien się śmiać), rodzi się py-
tanie: co tak naprawdę dzieje się, gdy wybucha śmiech na scenie i na widowni? 
Z kogo tak naprawdę się śmiejemy? Kiedy Fo wciela się w Bonifacego VIII, do-
konuje pozornie aktu satyrycznego kanibalizmu, ponieważ niejako pochłania 
swoją obecnością nierozgarniętego papieża i prześladowcę zwolenników Koś-
cioła ubogiego. Zarazem jednak, jakby mimochodem, językiem ciała rozbudza 
sympatię widza dla Bonifacego. Tak jakby w jego osobie dostrzegał obiektywne 
powinowactwa z pozycją, jaką sam aktor cieszył się w latach siedemdziesią-
tych, gdy znajdował się w centrum uwagi jako obiekt cenzury politycznej. 

Z kolei oniryczny monolog Carmela Bene opiera się na licznych autobio-
grafi cznych wcieleniach ledwie zarysowanych postaci, inkrustowany luźnymi 
quasi-cytatami z klasyków, które aktor wygłasza zmanierowanym językiem 
wprawiającym go w narcystyczne zadowolenie i barokowe uniesienia. Bene 
to ostatni prawdziwy raisonneur w duchu Pirandella, w najbardziej organicz-
nym tego słowa znaczeniu, dojrzały i wypielęgnowany owoc szkoły aktorskiej 
(z której notabene został wyrzucony). Bardziej niż na płaszczyźnie ideologicz-
nej komunikuje jednak na płaszczyźnie zmysłowej. Wykonawca rezygnuje 
z logicznej wypowiedzi i dąży do delirycznego manieryzmu, czego najlepszym 
przykładem są niekończące się wariacje na temat Hamleta. Manieryzm Bene 
stał się także modelem dla wielu storytellerów z południa Włoch, podejmują-
cych problematykę transgender, na przykład dla Kalabryjczyka Saveria La Ru-
iny, który uosabia w swoich spektaklach liczne ofi ary męskiego szowinizmu, 
czy dla neapolitańczyka Enza Moscata, którego występy kojarzą się z rwącymi 
potokami słów. 
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Między monologiem postaci a przemową aktora jako reprezentanta sa-
mego siebie istnieje zasadnicza różnica. Postać musi usprawiedliwić swoją 
samotność na scenie. Dlatego na płaszczyźnie dramaturgicznej i teatralnej 
opracowano cały zestaw narzędzi, które tematyzują ową nienaturalną sytu-
ację: samotnie działającego i wypowiadającego się na scenie aktora (player) 
albo postać (character) zamkniętą w obrębie jakieś fabuły, która za pomocą 
wypowiadanych kwestii przedstawia swoje dzieje, ignorując niejako obecność 
widzów i nie prosząc ich o wyraźny współudział. W takim przypadku publicz-
ność musi całkowicie zaakceptować silną konwencję sceniczną, porównywalną 
z nagromadzeniem nieprawdopodobieństw w melodramacie (który ostro kry-
tykował w późnych latach dwudziestych ubiegłego wieku Walter Benjamin).

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku czytania na scenie, gdzie obecność 
pulpitu usprawiedliwia i nadaje sens samotności. Publiczne, wielogodzin-
ne lektury całych rozdziałów wielkich XX-wiecznych powieści wykonywane 
przez Alessandra Baricca cieszą się powodzeniem nie tylko dlatego, że media 
okrzyknęły go celebrytą. Baricco zawdzięcza przychylność publiczności także 
wykorzystywanym przez siebie elementom scenografi i, które zamieniają prze-
strzeń teatralną w protestancki kościół (zwłaszcza, gdy nie jest to tradycyjna 
scena pudełkowa), a lektora w kaznodzieję. W przeciwieństwie do długich 
monologów postaci dramatycznych, podczas lektury scenicznej publiczność 
znajduje się w komfortowej sytuacji słuchacza prelekcji. 

Mapa perspektyw teoretycznych i warsztatu opowiadaczy wydaje się skom-
plikowana i pełna sprzeczności. Niektórzy próbowali wytyczyć jej granice: od 
podważenia prymatu tekstu po kryzys inscenizacji i uprzywilejowanej pozycji 
reżysera; od poszukiwania nowego statusu aktora i sceny po opuszczenie prze-
strzeni teatru instytucjonalnego; od mierzenia się z dekonstrukcją wyznacz-
ników czasoprzestrzeni teatralnej po uprzywilejowanie elementu autoreferen-
cyjności, ulubionej kategorii sztuki współczesnej. Bez wątpienia jednak teatr 
poszukujący (zwłaszcza zespoły teatralne, które stanowią jego centrum) prze-
żywa nawrót do teatru słowa. Widać to wyraźnie przynajmniej od lat osiem-
dziesiątych, nawet w pracy grup najbardziej awangardowych5. Nie oznacza 
to jednak, że mamy do czynienia z regresem: obecność opowiadaczy historii 
wydaje mi się wyrazem silnych tendencji eksperymentalnych, nowego pro-
jektu kulturowego i metod pracy. Ponadto droga zawodowego doskonalenia 
się artystów z tego kręgu (często samodoskonalenia) nie przebiega w ramach 
kontaktów z tzw. wyrobioną publicznością teatralną. Opowiadacze historii wy-
stępują często w szkołach (nawet podstawowych) albo w znajdujących się na 

5 Por. P.G. Nosari, I sentieri dei raccontatori di storie: ipotesi per una mappa del teatro di nar-
razione, „Prove di drammaturgia” 2004, nr 1, s. 14. Z perspektywy historycznej fenomen opisał 
Gerardo Guccini; por. G. Guccini, M. Marelli, Stabat Mater. Viaggio alle fonti del ‘teatro narrazione’, 
Le Ariette-libri, Bologna 2004, s. 37 i nast. Guccini zdefi niował też teatr opowiadacza jako „ostatnią, 
nieuniknioną awangardę XX wieku”, w: S. Soriani, Sulla scena del racconto, Zona Editrice, Pieve al 
Troppo (Arezzo) 2009, s. 245. 
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przeciwległym biegunie wiekowym domach starców czy ośrodkach pomocy 
społecznej. Nierzadko większą wagę przywiązują do procesu twórczego (work 
in progress) niż końcowego rezultatu, który krystalizuje się wraz z kolejnymi 
próbami, etapami i nieustannymi aktualizacjami p e r for m ans u . Drama-
turgia tych występów, nawet jeśli zostaje po niej zapis w formie drukowanej, 
nieustannie zmienia się pod względem montażu poszczególnych sekwencji, 
warstwy językowej i składniowej, rejestrów oraz prozodii w stosunku do wyj-
ściowego projektu. Tekst opublikowany stanowi wersję p o d s u m ow uj ą c ą 6 
proces zmian. 

Artyści różnią się między sobą także poziomem ekspresywności. Niektó-
rzy7 proponują, by podzielić opowiadaczy historii na podstawie stopnia anga-
żowania ciała (gestu) w wypowiedź, sposobu zachowania podczas performan-
su oraz rodzaju relacji nawiązywanej z widownią czy też ze względu na sposób 
budowania konstrukcji narracyjnej (tkanki opowiadania). Podziały na rodzaje 
ekspresji i strategie komunikacyjne nie wyczerpują jednak możliwości klasyfi -
kacyjnych. Różnice widać również w rozwoju kariery poszczególnych aktorów. 
Niektórzy z nich, nawet jeśli rozpoczynają karierę od lektury cudzych tekstów, 
zawsze przekształcają je w żywą sztukę8, rezygnując z zasłony postaci9, a tym 
samym odsłaniają przed publicznością własną tożsamość biografi czną, która 
pokrywa się z tożsamością autora-aktora10. Opowiadacz nie jest więc mistrzem 
sztuki wcielania się w innego od siebie (czyli postać), ponieważ bardziej niż 
charakter postaci (w angielskim tego słowa znaczeniu) interesują go jej losy 
lub sposób organizowania ich na drodze montażu. Jednocześnie (mimo że nie 
widać tego na zewnątrz) opowiadacz historii czyni z siebie postać – alter ego – 
skonstruowaną z pomieszania fi kcji i autobiografi i. 

Jak zatem nazwać taką przemowę? Każdemu nowemu zjawisku towarzyszą 
trudności defi nicyjne. Wątpliwości pojawiły się już przy Misterium buff o Daria 
Fo, które miało premierę telewizyjną w 1977 roku, i później, przy okazji poka-
zanej w telewizji w 1997 roku Opowieści o Vajont Marca Paoliniego. Można się 
pokusić o pewne neologizmy powstające w wyniku połączenia już istniejących 
terminów, na przykład narr-aktorzy, autorzy-aktorzy11 albo na odwrót: akto-

6 Termin „dramaturgia a priori” (wł. preventiva) przeciwstawny „dramaturgii podsumowują-
cej” (wł. consuntiva) zapożyczył z powodzeniem ze słownika przedsiębiorczości Siro Ferrone w arty-
kule Drammaturgia e ruoli teatrali, „Il castello di Elsinore” 1988, nr 3, s. 39. Do tej opozycji powrócił 
Ferdinando Taviani w książce Uomini di scena uomini di libro, Il Mulino, Bologna 1995, s. 157.

7 Por. P.G. Nosari, I sentieri dei raccontatori di storie, s. 12. 
8 Tamże, s. 18.
9 Por. L‘identità e la memoria, red. S. Soriani [w:] tenże, Cicoria. Del teatro di Ascanio Celestini 

e Giacomo Ventriglia, Titivillus Edizioni, Corazzano (Pisa) 2006, s. 123. 
10 Por. G. Guccini: La bottega dei narratori, Dino Audino Editore, Roma 2005, s. 12. 
11 Pier Giorgio Nosari proponuje określenie „opowiadacz” dla performera, który nie wciela 

się w i n n e go  od siebie (postać), ograniczając się do opowiedzenia w sposób diegetyczny (zamiast 
mimetycznego), i który przeważnie jest współautorem opowiadania i prawie zawsze jego reżyserem; 
por. P.G. Nosari, I sentieri dei raccontatori di storie, s. 14. 
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rzy-autorzy. Wybór i kolejność tych określeń zależy od pierwszej tożsamości 
zawodowej performera. Wykonawcy one man show (kategoria, do której moż-
na zaliczyć opowiadacza historii) często publikują swoje teksty. Oczywiście, 
patrząc na performans opowiadacza z perspektywy dynamicznej relacji z pub-
licznością, powinien on uwolnić się od dominacji tekstu pisanego, paradoksal-
nie jednak właśnie z tej relacji rodzi się potrzeba pisania książek. Dlatego na 
fali coraz większych sukcesów opowiadaczy historii, duże wydawnictwa, jak 
na przykład Einaudi, publikują ich teksty z płytami zawierającymi rejestracje 
spektakli. Niektórych opowiadaczy można nawet uznać za pisarzy par excel-
lence, czego najlepszym przykładem są Marco Baliani i Ascanio Celestini. Ich 
pisarstwo ma jednak wyraźne cechy literatury oralnej. Często też dołączają oni 
w wydanych książkach wyjaśnienia dotyczące samego procesu pracy nad opo-
wiadaniem, które są rodzajem rejestracji prywatnego laboratorium, w którego 
rezultacie powstaje sceniczny występ. Niczym dom pod dachem, w którym 
nadal prowadzi się prace wykończeniowe, edycje książkowe opowiadań story-
tellerów manifestują ślady struktury oralnej: chropowatość i intonację głosu, 
akcent mówiącego, tempo wypowiedzi oraz elementy reakcji publiczności 
i improwizacji performera. 

Klasyfi kacji monologu scenicznego można dokonać równie dobrze na 
podstawie innych kryteriów, przede wszystkim przez odniesienie do doświad-
czenia świadka, który choć nie uczestniczył „na żywo” w opowiadanych zda-
rzeniach, postrzega siebie jako ich uczestnika, odnosząc je do swoich osobi-
stych doświadczeń. Opowiadanie historii nie jest zatem aktem narcystycznym, 
a może wręcz stać się wyrazem doświadczeń całego pokolenia. Opowiadanie 
historii można porównać z powieścią formacyjną, w której w różnych konteks-
tach przedstawia się historię dojrzewania zarówno zawodowego, jak i świato-
poglądowego performera. 

Pod pewnymi względami opowiadanie historii oddziałuje na podobnych 
zasadach jak francuskie „Annales”, które udzielają głosu podmiotom zmargi-
nalizowanym przez władzę, jak robi to chociażby Marco Paolini w swojej Opo-
wieści o Vajont (na temat katastrofy ekologicznej w Longarone po pęknięciu 
tamy na rzece Piawie) albo Apulijczyk Mario Perrotta w Italiami cincali z 2002 
roku (o tragedii w kopalni w Marcinelle) czy wreszcie Ascanio Celestini w Ra-
dio clandestina z 2000 roku (który przypomniał tragedię zbiorowej nazistow-
skiej egzekucji w Rzymie). O wszystkich tych twórcach można powiedzieć, że 
zostali ulepieni z żebra Daria Fo. Jednocześnie w opowiadanych historiach śle-
dzimy dzieje jednostek często anonimowych, zmarginalizowanych, które nagle 
zyskują tożsamość przez chęć przetrwania.

Obywatelska misja owych przedstawień polega na dostrzeżeniu pokona-
nych i przemówieniu ich głosem bardziej na wzór Alessandra Manzoniego 
niż Bertolda Brechta. W poglądowej lekcji przedstawia się inną niż ofi cjalna, 
konkurencyjną wersję historii. Niemal kalwinistyczny minimalizm osiągnął 
w tej dziedzinie Marco Baliani w swoim zatrważającym wyznaniu Corpo di 
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stato z 1998 roku. Aktor wchodził na scenę ubrany w bluzę i jeansy, siadał na 
krześle oraz zaczynał przywoływać osobistą przeszłość – czasy, gdy był aktyw-
nym działaczem lewicowej, ekstremistycznej organizacji pozaparlamentarnej 
Lotta Continua. Dowiedział się wtedy o zabójstwie prawicowego premiera 
Alda Mora. Kiedy mówił, widzowie mieli przed oczami nie postać, ale Marca 
Balianiego pozbawionego fi kcyjnej tarczy ochronnej, który powracał pamię-
cią do doświadczeń tego strasznego okresu. Próbował z jednej strony uściślić 
dane historyczne, z drugiej natomiast opowiadał o przeszłości ku przestrodze, 
by więcej się nie powtórzyła. Opowiadacz łączył w jednej osobie rolę świadka 
i dziennikarza śledczego albo raczej reportera politycznego – coraz rzadszej 
fi gury we włoskim dziennikarstwie. Także pod tym względem Balianiego moż-
na uznać za spadkobiercę Daria Fo, który poprzedzał swoje spektakle przemo-
wą na temat bieżących wydarzeń politycznych. 

W latach osiemdziesiątych pojawia się kolejny model opowiadaczy historii, 
powiedzmy orientalny albo lepiej afrykański, zbieżny z poszukiwaniami Pe-
tera Brooka i stworzonej przez niego w 1985 roku Mahabharaty. Na scenach 
włoskich pojawił się griot, czyli senegalski opowiadacz historii, reprezentant 
lokalnej tradycji poetów oralnych, aktorów, tancerzy i mistrzów ceremonii. 
W tej kulturze z powodu nieznajomości pisma słowo mówione zajmowało 
dominującą pozycję. Przykładem tej tradycji jest Mandiaye N’Diaye związany 
z włoskim Teatro delle Albe, stowarzyszeniem kulturalnym i ośrodkiem tera-
pii społecznej prowadzonym w duchu anarchicznym przez Marca Martinelle-
go przy znaczącym wkładzie jego życiowej partnerki, Ermanny Montanari12. 
Grioci snują na scenie epickie opowieści, zaczerpnięte z tradycji ludowej, na 
temat zoomorfi cznych herosów, przy czym ważniejsza staje się opowiadana 
historia i kontakt z publicznością niż interpretacja sceniczna. Grioci zwykle 
przemawiają do widza, siedząc, oparci co najwyżej o kij, zmieniając jedynie 
modulację i dynamikę głosu.

To charakterystyczne, że większość włoskich opowiadaczy historii sięga 
często po dialekty języka włoskiego, które wyraźnie odsyłają do tradycji kul-
tury lokalnej i regionalnej. Tymczasem aktorzy kształceni w szkołach aktor-
skich, takich jak chociażby Akademia Sztuki Dramatycznej im. Silvia D’Amico, 
uczeni są charakterystycznie ustawionej dykcji w tak zwanym języku standar-
dowym. Od początku swojego istnienia szkoły teatralne uczyły aktorów, jak 
mówić czysto, bez naleciałości dialektalnych, pozbawiając ich umiejętności 
szerokiego spektrum artykulacji. Dzisiaj na sceny powraca wielojęzyczność, 
pokazując, jak tak zwany wzorcowy dla Włochów model wymowy toskańskiej 

12 W 1997 roku Martinelli, mól książkowy podobnie jak żona, od zawsze związany z teatro-
logią uniwersytecką i chętnie publikujący dramaturg, zebrał w Teatro impuro swoje najważniejsze 
teksty epickie z lat 1988–1994, m.in. Lunga vita all’albero z 1990 roku, I ventidue infortuni i Bonifi ca. 
Książka opatrzona wstępem autorstwa Claudia Meldolesiego zawiera także artykuły innych badaczy 
teatru, m.in. Antonia Attisaniego, Giuseppa Bartolucciego, Nica Garrone, Oliviera Ponte di Pino, 
Franka Quadriego i Ferdinanda Tavianiego. 
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może zostać zanieczyszczony lokalnym brzmieniem. Ascanio Celestini po-
sługuje się dialektem rzymskim, Davide Enia i Vincenzo Pirrotta sycylijskim, 
Laura Curino i Eugenio Allegri mówią po piemoncku. Każdy twórca w języ-
ku podkreśla swoje pochodzenie: Marco Paolini z Belluno w regionie Marche, 
Andrea Cosentino z Abruzzo, Ermanna Montanari i Elena Bucci z regionu 
Emilia Romania, Giovanni Carroni z Sardynii czy Saverio La Ruina z Kala-
brii. Dialektalność ośmiela się też przełamywać dawno ustalone granice ga-
tunkowe. Model teatru tragicznego spychał na margines twórczość komedio-
wą i plebejską, której autorami bywali dialektalni histrioni. Owa ideologiczna 
marginalizacja usuwała dialektalnego twórcę z kręgu teatru dramatycznego, 
ograniczając jego rolę do rubasznych, jarmarcznych bufonad i żartobliwych 
improwizacji (z wyjątkiem może artystów z Południa Włoch, takich jak Raff a-
ele Viviani czy Eduardo de Filippo). 

W Wenecji na przykład na początku renesansu można było już mówić 
o prawdziwej wieży Babel błaznów jarmarcznych, protoplastów późniejszych 
komików dell’arte, którzy często występowali jako soliści. Owi histrioni, zgod-
nie z tradycją, osłaniali przed widzami swą tożsamość płócienną zasłoną, po 
to by wygłaszać w różnych językach i rejestrach swoje tyrady. Wenecja w re-
nesansie była miastem kosmopolitycznym, w którym przy warsztatach i kar-
czmach porozumiewano się w przeróżnych językach, a śladem czy znakiem tej 
dźwiękowej polifonii byli właśnie owi schowani za zasłoną soliści parodiujący 
nieporozumienia wynikające z posługiwania się przez rozmówców różnymi 
językami. W tych przedstawieniach po raz kolejny ujawnił się, moim zdaniem, 
związek między mechanizmem komicznym a wykluczeniem albo, mówiąc 
inaczej, strach przed obcym. Histrion bawił się i zabawiał innych swoim poli-
fonicznym monologiem, mieszając narzecza i języki13, ponieważ jego śmiech 
wynikał z dramatycznego doświadczenia strachu spowodowanego nieznajo-
mością języka rozmówcy, który często prowadził do wrogości, upokorzenia, 
a nawet śmierci.

Nie bez powodu zjawisko polifonii nasila się w epoce dramaturgii odrodze-
niowo-barokowej i komedii dell’arte, okresie naznaczonym przemocą i obec-
nością obcych wojsk na Półwyspie Apenińskim. Ulubione tematy to kłótnie, 
hiperpoprawność, nieporozumienia biorące się z nierównego statusu rozmów-
ców, gwarantujące śmiech na sali. Ze spuścizny weneckiego błazna czerpie 
także dzisiejszy storytelling, na przykład Tetralogia delle cure komediopisarza 
z Nowary Antonia Tarantina. W jego utworach słychać język południowych 
Włoch, także egzotyczno-afrykański język imigrantów, który przeniknął do 
słownika goszczących ich mieszkańców Północy. Niezależnie od stosowanej 
przez niego dialogowej lub monologowej formy wypowiedzi Tarantino posłu-

13 W tej sprawie warto zapoznać się z opracowaniem poświęconym monologom błazeńskim na 
scenie wczesnego odrodzenia, zwłaszcza legendarnym mistrzom naśladownictwa brzmienia róż-
nych języków Tagliacalze i Zuan Polo, por. D. Vianello, L’arte del buff one. Maschere e spettacolo tra 
Italia e Baviera nel XVI secolo, Bulzoni, Roma 2005, s. 43–109. 
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guje się żargonem ulicznym, opiewa świat wielkomiejskich kloszardów, posta-
ci kreuje na bohaterów podziemia, by pokazać ich nieskrywaną i wzajemną 
wrogość. Jego język wydaje się zarazem słaby i potężny; to dźwięk wyznaczają-
cy rytm świeckiej drogi krzyżowej jego postaci. Motyw cierpienia, wyrażany za 
pomocą nawiązań literackich do Elsy Morante, Sandra Penny czy Giovanniego 
Testoriego, upodabnia przedstawianych przez niego pariasów ze współczesnej 
metropolii do postaci z Ewangelii. 

Zazwyczaj polifoniczność obecna u opowiadaczy historii działa zarówno 
w kierunku horyzontalnym, jak i wertykalnym14. Pierwszy wyznaczają róż-
ne obszary geografi czne ścierające się z sobą w podczas przemowy do widza. 
Wertykalna wielogłosowość polega z kolei na tym, że artysta, zwracając się 
do co rusz innych wyimaginowanych partnerów, zmienia też często własny 
status. Zasada de facto pozostała niezmienna od czasów Perrucciego i komedii 
dell’arte końca XVII wieku. Ówczesny Pantalon też żonglował nieprzebranym 
zasobem słownictwa w zależności od kontekstu. Dzisiaj z kolei różnorodny 
język, splątany w euforycznym uniesieniu, często przeciwstawia się monoto-
nii brzmienia dziennikarskiej dykcji właśnie dzięki włączaniu do monologu 
elementów dialektalnych i melodyjności języka. Przykładem takiego zasto-
sowania wielogłosowości może być chociażby Passione Laury Curino z 1992 
roku, spektakl opowiadający historię jej dojrzewania artystycznego, albo Oli-
vetti z 1996 roku, oparty na wzorze powieści formacyjnej. Artystka dokonuje 
w nich realistycznej rekonstrukcji różnych wariantów fonicznych lokalnych 
dialektów i akcentów.

Już Pasolini w Manifeście nowego teatru z 1968 roku, niechętny zarówno 
scenie instytucjonalnej, jak wrzaskowi/gestowi transgresyjnej neoawangardy, 
w profetyczno-rewolucjonistycznym tonie postulował, by ocalić przynajmniej 
warianty terytorialne języka włoskiego, skoro nie udało się uniknąć procesu 
glajchszachtyzacji kultury i wymuszonej urbanizacji społeczeństwa. Pocho-
dząca z przedmieść Turynu Laura Curino z budzącą podziw lekkością w jed-
nej ze scen Passione operuje różnymi dialektami: weneckim, neapolitańskim, 
toskańskim, apulijskim, sycylijskim i dialektem z regionu Emilia Romania. 
Wykorzystanie dialektu w nowej dramaturgii (zwłaszcza przez grupy teatralne 
i scenę eksperymentalną) stanowi najczęściej element poetyki, niedający się 
sprowadzić do nostalgii za naturalizmem czy fi lologicznego rygoru. W prakty-
ce mamy do czynienia z pastiszem, manierą, której efektem jest słowotwórstwo 
archaizujące (pochodzący z Florencji Carlo Cecchi przemawia ze sceny w dia-
lekcie neapolitańskim, Apulijczyk Leo De Berardinis wkłada w usta swoich 
szekspirowskich postaci dialekty z południa Włoch). Artystami powracający-
mi do dialektów nie kierują żadne pobudki populistyczne. Przyświeca im ten 

14 Na temat tradycji polifonii językowej w dramaturgii włoskiej, począwszy od XVI-wiecznych 
komedii zob. G. Folena, Il linguaggio del caos. Studi sul plurilinguismo rinascimentale, Bollati-Bo-
ringhieri, Torino 1991 oraz Il sapere delle parole. Studi sul dialogo latino e italiano del Rinascimento, 
red. W. Geerts, A. Paternoster, F. Pignatti, Bulzoni, Roma 2001. 
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sam abstrakcyjny i estetyczny cel, z jakim Peter Brook w Orghaście, napisanym 
przez angielskiego poetę Teda Hughesa na Festiwal w Persepolis w 1971 roku, 
łączył elementy języka greckiego Ajschylosa, z hiszpańskim Calderona, łaciną 
Seneki i językami: japońskimi, perskimi, arabskimi, ormiańskim oraz starożyt-
nym językiem Zaratustry z Awesty15.

Dzisiaj każde narzędzie wydaje się być dobre, by stawić opór „standardo-
wemu” idiomowi języka włoskiego, zbiurokratyzowanego i zubożałego w wy-
niku rozprzestrzeniania się angielskiego minimalizmu, komunikacji za pomocą 
smsów i internetu. Stąd na scenę powraca bogactwo geografi czne i językowe 
kraju, jakby w kolorowych łatach Arlekina Włochy odnajdywały blaski i cienie 
swojego losu. Przestrzeń sceniczną wypełnia zatem karnawał języków noszących 
silne cechy regresywne, które zastępują maskę na obnażonej twarzy aktora. Ma-
ska całkowicie lub częściowo zasłaniała twarz, odsłaniając usta, które zdradzały 
wewnętrzne antropologiczne zróżnicowanie kraju, odmalowując niejako jego fi -
zjologię (w znaczeniu Bachtinowskim), gdzie wnętrzności nie były wcale obsce-
niczne16. Podobnie współcześnie: rubaszności nawiązującej do sfery seksualnej 
albo do metabolizmu w dialekcie nie odbiera się jako obscenicznej.

Warto w tym kontekście przywołać poglądowy przykład Andrei Zanzotto. 
Bodaj najlepiej zrealizował on postulat Luigiego Meneghella17, który twierdził, 
że w niektórych przypadkach dialekt nadaje się do przekładu wielkich klasyków. 
Chciałbym odnieść się do fragmentu tekstu Andrei Zanzotta Filo z 1976 roku, 
który powstał jako część partytury do fi lmu Casanova Felliniego. W pierwszych 
scenach fi lmu widzimy ciasny tłum i świtę doży na Ponte di Rialto. Jesteśmy 
świadkami fascynującego nocnego rytuału w niejednoznacznym, łacińskim zna-
czeniu tego słowa – pomieszania piękna i grozy, które towarzyszą wyłonieniu 
się z wód Kanału kształtu przypominającego meduzę. Na powierzchni wody 
ukazuje się olbrzymia, czarna głowa orki: bóstwa laguny i matki Basenu Mo-
rza Śródziemnego. Zanzotto przypomina w tym miejscu swój petèl, zapomniany 
język (vecio parlar). W poszukiwaniu pierwotnej glossy łączy baśniowe gawo-
rzenie, archaiczne pieśni, elementy żargonu technicznego, cytaty z języka ob-
rzędowego, fi zyki materii spod znaku późnego Pounda i uwagi Junga na temat 
trwałości pierwotnych archetypów. Pojawieniu się i zniknięciu zjawy odpowia-
da polifoniczny chór języków, pozwalający autorowi zastąpić rozmywający się 

15 Por. P. Puppa, La scena di Brook, ovvero una breve eternità, wstęp, [w:] P. Brook, La porta 
aperta, Einaudi, Torino 2005, s. XXXII–XXXIII.

16 Najnowszym spadkobiercą tej celebracji ekskrementów jest monolog teatralny Roberta Be-
nigniego, zwłaszcza Cioni Mario di Gaspare fu Giulia napisany na cztery ręce razem z Giuseppem 
Bertoluccim u progu kariery w 1975 roku. Tekst odznacza się genialną, obsesyjną, metonimiczną 
regresywnością, typową dla toskańskiej wsi obscenicznością. Na temat źródeł monologu czerpią-
cego z folkloru majowego por. A. Barsotti, Il monologo interiore di Benigni. Cioni Mario... demone 
e buff one del contado toscano, [w:] tejże, Eduardo, Fo e l’attore-autore del Novecento, Bulzoni, Roma 
2007, s. 222–229. 

17 Por. L. Meneghello, Trapianti. Dall’inglese al vicentino, Rizzoli, Milano 2002, s. 88–119 (na 
temat przekładu fragmentów Hamleta i Makbeta por. aneks, s. 127–129).
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podmiot (wraz z którym znika czasoprzestrzeń i podlegająca procesom histo-
rycznym racjonalność) językiem wulgarnym i skalanym nieczystością. Delirycz-
ne dźwięki przypominają jednocześnie śpiew-lament (rytualny płacz południa 
Włoch, przedmiot studiów etnologa i religioznawcy Ernesta De Martino) i po-
ród (przywodząc na myśl frenetyczny rytuał Daria Fo z wcześniejszego o kilka 
lat Wskrzeszenia Łazarza w polifonicznym monologu Misterium buff o). Dialekt 
użyty w tym kontekście pełni funkcję języka poetyckiego18. Tekst wysoki rozlewa 
się w żywiołowej, nieuporządkowanej materialności ciała na scenie: 

Ciò, la crepa – Schrecklisch!/ !‒ Odìo, la smama!/ ‒ Odìo, s’ciòpa soto, tuto quanto/‒ 
Malheur, malheur!/ ‒ La sbrissa/ ‒ La smona/ ‒ Se scavessa, se destrude, se désfa ‒ Ça 
crève/ ‒ Dio, cossa nasse – Gefährlich!/ ‒ Stòrzela – Ciàpela – Inpìrela/ ‒ Segnémose/ 
‒ Segnémose co la crose/ ‒ Ghe gera un crepo, drento/ ‒ Lo gò sentio/ ‒ No la vedemo 
più/ ‒ Tasi, tasi, no vogio saver gnente/ ‒ ‘Ndemo via subito/ ‒ Jamais vu une chose 
si sorne!/ ‒ Voltemi ‘l culo, via, via!/ ‒ Via, via, desgrassie!/ ‒ Mah, no se sa, giremo 
‘l canton/ ‒ Eine Katastrophe!/ ‒ Mah mah mah/ ‒ Me vien un travaso de sangue/ ‒ 
Dunkles Schicksal !/ ‒ Mah Mah Mah/ ‒ Malora19. 

Pozbawiony partnera aktor na scenie, uwolniony od ciężaru postaci, musi 
zintensyfi kować wysiłki w nawiązaniu komunikacji między sceną a widownią. 
Przykładem takiej świadomej pracy są szczegółowo zaplanowane happeningi 
Paola Rossiego. Aktor angażuje publiczność bardzo dosłownie i w przeciwień-
stwie do teatru dramatycznego, w którym relacja polega na podtrzymywaniu 
dystansu za pomocą czwartej ściany i ciszy na widowni, w swoim performan-
sie pobudza energię słuchaczy do uczestnictwa czy współtworzenia spektaklu. 
Tym sposobem zapuszcza się w rejony nieprzewidywalnego, co – jak dowodzą 
doświadczenia awangardy historycznej (na czele z futuryzmem) – zmusza do 
podjęcia ryzyka niekontrolowanych reakcji publiczności. 

Samotna obecność na scenie wobec nieprzewidywalnego tłumu z jednej 
strony wprawia storytellera w stan upojenia, ponieważ jest procesem przemia-
ny anonimowej jednostki w osobę rozpoznawalną (przywilej nie tylko wielkich 
gwiazd), z drugiej jednak, wywołuje duży stres i wymaga od niego dużej odwagi. 
Komunikacja staje się coraz bardziej autorytarna; im wyraźniejsza jest liczeb-
na dysproporcja między nadawcą a odbiorcą przekazu, tym trudniej zastąpić po 
prostu performera kimś z tłumu. Model komunikacji zbliża się do relacji typowej 
dla massmediów, gdzie z jednej strony mamy do czynienia z nieprzerwanym 
potokiem słów, z drugiej zaś z ciszą. Opowiadanie historii (wyjątek stanowi wy-
stęp aktora komediowego, który zakłada jednak żywiołowe reakcje publiczno-
ści) uniemożliwia w istocie wymianę energii. Rola publiczności ogranicza się do 
biernego słuchania, storyteller nie traktuje jej jako rzeczywistego interlokutora 

18 Por. F. Bardini, Zanzotto dalla „Heimat al mondo”, [w:] A. Zanzotto, Le poesie e prose scelte, 
red. S. Del Bianco i G.M. Villalta, zawiera teksty S. Agosti i F. Bandiniego, Mondadori, Milano 1999, 
s. LXXXVI.

19 A. Zanzotto, Filò, [w:] tenże, Le poesie e prose scelte, s. 496. 
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(który wyraża na przykład swoją niechęć). Czasem widz bywa wzywany na sce-
nę, jak robił to Fo w latach siedemdziesiątych, żeby podgrzać atmosferę przed 
spektaklem, przeważnie pozostaje jednak niemym odbiorcą. Stanowisko będzie 
mógł zająć ewentualnie po spektaklu, jeśli przewidziano dyskusję. 

Performer słowa, rezygnujący z postaci, ochronnej tarczy czwartej ściany 
i ram dramatycznego tekstu, może przedstawiać tylko samego siebie. Widać to 
jeszcze wyraźniej w jego staraniach o poszerzenie kręgu odbiorców. Opowiada-
cze nie występują przecież w kameralnych salach teatralnych, lecz przed wielką 
widownią ważnych teatrów albo jeszcze lepiej – na dużych placach miejskich, 
konkurując pod tym względem z gwiazdami rocka. Pokazują się też w transmi-
sjach telewizyjnych, których sukces oddziaływania, ale i stres artysty jest mierzo-
ny wskaźnikiem oglądalności. Obawy aktora wzmaga także niepewny status jego 
relacji z publicznością, dlatego nie tylko wybiera miejsca dla siebie bezpieczne, 
ale także stosuje niejako retoryczne środki prewencji, niczym w wodewilowym 
teatrze w latach dwudziestych XX wieku Ettore Petrolini. Ponieważ najlepszą 
obroną jest atak, performer sięga na przykład po szowinistyczne żarty. 

Kiedy mówimy o komikach znanych z małego ekranu, trzeba pamiętać, że 
ich szeroka publiczność zazwyczaj wymusza spłaszczenie rejestrów poważ-
nych i tragicznych (z małymi wyjątkami). Dlatego często widz jest obrzucany 
inwektywami, dobrodusznie lub agresywnie wykpiwany, pada ofi arą grubiań-
skich nierzadko żartów i gestów. Jednocześnie praktykowana przez perfor-
merów zamiana medium z teatralnego na telewizyjne i instytucjonalne nie-
uchronnie osłabia siłę transgresji i wyrażania społecznej złości. Wyrazistość 
traci się z wiekiem: kawałom rosną brody, żarty tracą dosadność i świeżość. 

W trzecim tysiącleciu miejskie place służą za dekorację udawanych trans-
misji „na żywo”. Widownia teatralna z kolei stała się apatyczna, leniwa, zre-
zygnowana, pozbawiona złudzeń i z ironicznym uśmieszkiem odnosi się do 
dawnych utopii. Ideologicznie zaangażowanych performerów, wywodzących 
się z matecznika roku ‘68, zastąpiły dzisiaj gwiazdy rocka, których koncerty 
organizują wielcy producenci i organizatorzy sponsorowanych festiwali. Scena 
na podeście ustawiona na środku miejskiego placu zastąpiona została ekra-
nem telewizora, widzowie zaś z przestrzeni miejskiej przenieśli się do swoich 
domów, gdzie zostali wliczeni do tłumu publiczności wirtualnej, zmierzonej 
odpowiednim wskaźnikiem. Im bliżej do miliona odbiorców, tym większa ra-
dość reklamodawców fi nansujących transmisję. Choć performer występuje 
dziś przed wirtualną, uniwersalną widownią telewizyjną, towarzyszy mu cią-
gły strach, że widz nagle wyłączy odbiornik i odmówi mu prawa do istnienia, 
a sponsorów pozbawi nadziei na zysk. 

Przełożyła Katarzyna Woźniak


